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1. Programstrategi: viktigaste utmaningar och politiska åtgärder
Referens: artikel 22.3 a iii, iv, v och ix i förordning (EU) 2021/1060 (förordningen om gemensamma 
bestämmelser)

1.1.Inledning
Målet för Fonden för inre säkerhet är att bidra till en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen genom att 
motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Fonden ska 
även bidra till ett stärkt skydd och stöd till individer, skydd av offentliga miljöer och kritisk infrastruktur. 
På individnivå avses särskilt brottsoffer, vittnen och visselblåsare, men även allmänheten, som inte sällan 
är måltavlan vid terrorhandlingar och andra fientliga hot och attacker. Ett bättre skydd av offentliga 
miljöer bidrar till ett ökat skydd för individer. Med kritiska infrastrukturer avses anläggningar och system 
som är nödvändiga för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Robusta kritiska infrastrukturer bidrar 
till ökad motståndskraft mot attacker.

Målet ska nås genom att underlätta och effektivisera informationsutbyte mellan medlemsstater, 
intensifiera och förbättra samverkan och gemensamma gränsöverskridande aktiviteter samt att på andra 
sätt öka kapacitet och förmåga att förebygga och bekämpa brottslighet och hantera risker och kriser. 
Programmet i Sverige ska bidra till målet genom insatser som stödjer dessa avsikter.

Då Sverige fått en större tilldelning av medel för ISF jämfört med tidigare programperiod kommer 
fondmedel i större utsträckning än tidigare användas för att möta utmaningar och behov på området inre 
säkerhet.

1.2.Utgångssituationen i Sverige
Regeringen fattade i början på 2017 beslut om en nationell säkerhetsstrategi. Strategin var ett viktigt 
komplement och operationalisering av EU:s säkerhetsagenda för perioden 2015 - 2020. Under 2022 
väntas regeringen presentera en ny nationell säkerhetsstrategi med uppdaterade hotbilder och risker. I den 
nationella strategin anges riktningen för det arbete som behöver göras för att värna Sveriges säkerhet. 
Syftet med strategin är att, genom samverkan lokalt, regionalt och nationellt samt mellan olika 
politikområden, stärka förmågan att förebygga och möta omedelbara och långsiktiga hot och utmaningar 
mot Sveriges säkerhet. Strategin pekar ut särskilda områden och nationella intressen som kräver ett 
förstärkt säkerhetsarbete, varav merparten har en direkt koppling till genomförandet av målen inom 
Fonden för inre säkerhet. Det försämrade säkerhetsläget på grund av kriget i Ukraina förstärker ytterligare 
behovet av insatser inom detta område. Områden i strategin som indirekt omfattas av fonden är militära 
hot och klimatförändringar. Det nationella programmet tar, förutom den nationella säkerhetsstrategin, 
också avstamp i en omvärldsanalys genomförd av Polismyndigheten i samarbete med myndigheter 
verksamma inom området inre säkerhet (A606.113/2019).

1.2.1. Prioriterade områden för Sverige

Grov organiserad brottslighet
En lägesbild av den organiserade brottsligheten i Sverige presenteras vart annat år av Nationellt 
underrättelsecentrum (Nuc) i samverkan med myndigheterna i den myndighetsgemensamma satsningen 
mot organiserad brottslighet. Syftet med lägesbilden är att ta fram underlag för myndighetsgemensamma 
åtgärder. I lägesbilden publicerad 2020 konstateras att den ökade globaliseringen och digitaliseringen 
påverkar den organiserade brottsligheten. Brottsligheten blir alltmer gränsöverskridande och ny teknik 
används i större utsträckning för att dölja eller begå brotten på distans. Brott som särskilt lyfts fram är 
brott mot välfärdssystemen, skattebrott, penningtvätt, korruption, narkotikabrottslighet, våldsbrott såsom 
skjutningar och sprängningar (särskilt i utsatta områden), våldsbejakande extremism, cyberbrott samt ökad 
risk för otillåten påverkan eller självcensur p.g.a. ökad digitalisering. I den omvärldsanalys som ligger till 
grund för det nationella programmet framkommer att det också finns behov av utveckling och åtgärder för 
att förebygga och bekämpa människohandel, illegal införsel och handel av vapen, annan ekonomisk 
brottslighet, miljöbrott samt för att öka återtagandet av brottsvinster. Vikten av både brottsförebyggande 
som brottsbekämpande åtgärder lyfts fram av berörda myndigheter. De svenska behoven ligger i linje med 
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EU:s strategi för att bekämpa organiserad brottslighet (2021 - 2025) liksom aktuella prioriteringar i EU:s 
multidisciplinära plattform mot kriminella hot (EMPACT) och andra strategier och handlingsplaner som 
tagits fram inom Europeiska unionen för att bekämpa grov organiserad brottslighet.

Terrorism och våldsbejakande extremism
Utgångspunkten för arbetet mot terrorism i Sverige är den nationella strategin mot terrorism (Skr. 
2014/15:146). Sverige är en aktiv part i EU:s arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism och 
bidrar till genomförandet av EU:s strategier och handlingsplaner, inklusive kommissionens agenda för 
terrorismbekämpning (COM (2020) 795). Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) gör 
kontinuerliga bedömningar av terrorhotnivån i Sverige och mot svenska intressen utomlands. Hotnivån 
har sedan 2010 bedömts ligga på nivå 3 av 5, vilket innebär att attentat kan ske. Ny lagstiftning, ökad 
samverkan mellan myndigheter och andra berörda lokala och regionala aktörer, upprättandet av ett center 
mot våldsbejakande extremism, resursförstärkningar till Polismyndigheten och Säkerhetspolisen samt 
informationsinsatser är några av de åtgärder som genomförts i Sverige för att motverka och bemöta 
följderna av extremism och terrorism. Behovet av ytterligare åtgärder är stort dels i förebyggande syfte, 
och dels i syfte att öka Sveriges kapacitet att hantera och bekämpa terrorhandlingar, inklusive skydda 
personer, offentliga miljöer och infrastruktur. Behovet omfattar insatser för att öka kunskapen om och 
hantera farliga och explosiva ämnen (CBRNE).

Informations- och cybersäkerhet inklusive hybridhot
I takt med den tekniska utvecklingen och digitaliseringen ökar kraven på förbättrad informations- och 
cybersäkerhet. Utvecklingen medför nya möjligheter för samhället men också risker för cyberattacker och 
cyberhot. I Sverige regleras frågorna i en nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 
(skr 2016/17:213). Strategin är en plattform för vidare utvecklingsarbete inom 
informationssäkerhetsområdet och följs regelbundet upp med nya åtgärder och ny lagstiftning. Inom EU 
regleras frågor om informations- och cybersäkerhet bl.a. i NIS-direktivet. Direktivets syfte är att 
säkerställa en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informationssystem inom EU. För att möta 
utvecklingen ses regelverket över. Fler insatser krävs för att fullt ut genomföra det uppdaterade direktivet 
(NIS2).

Hybridhot blir allt vanligare i EU och Sverige. Det omfattar metoder och aktiviteter som används av 
fientliga statliga och icke-statliga aktörer i syfte att underminera och skada ett land samtidigt som en 
formell krigsförklaring undviks. Det finns ett behov av att öka Sveriges förmåga att motverka hybridhot. 
Det kan göras genom förstärkt samverkan t.ex. genom övning eller annan förmågehöjning samt genom 
erfarenhetsutbyten med andra medlemsstater.            
            
För att möta de nya hoten infördes en ny säkerhetsskyddslag som förtydligar kraven på skydd av 
verksamheter som har betydelse för Sveriges säkerhet. Lagen trädde i kraft den 1 april 2019. För att stärka 
förmågan att förebygga, upptäcka och hantera cyberattacker inrättas ett nationellt cybersäkerhetscenter i 
Sverige. Uppbyggnaden av cybersäkerhetscentret sker stegvis fram till 2025.

1.2.2. Programstrategins koppling till de specifika målen

Specifikt mål 1 - Informationsutbyte
I Sverige pågår arbete med att genomföra de reviderade och nya EU-rättsakter som utgör rättslig grund för 
informationsutbyte mellan brottsbekämpande myndigheter. Under föregående programperiod antogs ett 
antal EU- rättsakter som innebär att nya system för informationsutbyte ska inrättas, att gamla system ska 
vidareutvecklas samt att flera av EU:s centrala informationsutbytessystem ska kopplas samman genom 
den s.k. interoperabiliteten. Utvecklingen förväntas leda till stora förbättringar för den gränsöverskridande 
brottsbekämpningen. Genomförandet innebär dock krav på stora investeringar i utveckling av nya och 
vidareutveckling av befintliga nationella it-system, utbildning, utrustning och förändrade rutiner för stora 
delar av personalen inom brottsbekämpning.

Under programperioden 2014 - 2020 har medel från Fonden för inre säkerhet bl.a. använts för att 
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finansiera genomförandet av EU:s direktiv om insamling av passageraruppgifter (PNR-direktivet), 
införandet av 2018 års förordning för Schengens informationssystem (SIS) och planering och utveckling 
av interoperabilitet mellan EU-gemensamma system på området inre säkerhet. Under perioden 2021 - 
2027 väntas behoven av fondfinansiering öka då genomförandet av interoperabiliteten huvudsakligen 
kommer äga rum under denna tid och det samtidigt pågår en aktiv policyutveckling på EU-nivå för att 
effektivisera informationsutbytet mellan berörda aktörer på det brottsbekämpande området. Andra 
identifierade behov är utveckling med anledning av kommissionens avisering om modernisering av Prüm-
regelverket (2008/615/RIF), utveckling i samband med översynen av regelverket kring 
förhandsinformation om passagerare (API-direktivet), it-stöd för uppkoppling av myndigheter till 
Europols informationssystem (EIS) och anslutning till och förvaltning av e-Evidence-systemet. Fonden 
stödjer utveckling inom det brottsbekämpande området. Utveckling med huvudfokus på gränskontroll och 
viseringar hänvisas till Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).

Covid-19-pandemin har tydliggjort behovet av säkra kommunikationskanaler mellan medlemsstater och 
mellan berörda aktörer i Sverige, för att säkerställa effektiv informationsdelning även när fysiska möten 
inte är möjliga.

Specifikt mål 2 - Samverkan och gränsöverskridande operationer
Gränsöverskridande samverkan är en förutsättning för en effektiv brottsbekämpning i Sverige och EU och 
för ett adekvat skydd av individer, offentliga miljöer och kritisk infrastruktur. Sverige deltar i ett flertal 
nätverk, samverkar med kompetenscenter och utbyter erfarenheter och samverkar med andra 
medlemsländer och tredje länder inom flera brotts- och säkerhetsrelaterade områden.

Under perioden 2014 - 2020 har projekt inom Fonden för inre säkerhet utbytt erfarenheter och delat 
resultat inom expertnätverk och forum både på EU-nivå och internationellt, inklusive inom ramen för 
EMPACT. Fonden har även finansierat projekt som ökat förutsättningarna för gränsöverskridande 
samverkan genom strukturerat samarbete mellan myndigheter nationellt samt genom 
kompetensutvecklingsinsatser för personal. Åtgärder som stärker samverkan mellan myndigheter kan 
fortsatt finansieras av fonden, likaså utbildningsinitiativ, samt gränsöverskridande övningar och 
operationer. Inom det specifika målet prioriteras insatser som underlättar och stärker Sveriges kapacitet att 
medverka i gränsöverskridande strategiska och operativa aktiviteter, utbyta erfarenheter och på andra sätt 
samverka med andra medlemsstater, internationella organisationer och tredje länder inom brotts- och 
säkerhetsrelaterade områden.

Specifikt mål 3 - Förmåge- och kapacitetshöjning
Förmågehöjande åtgärder, inte minst i samverkan mellan lokala, regionala och nationella aktörer, samt 
kapacitetsuppbyggnad, är av avgörande betydelse för att effektivt kunna agera förebyggande, 
brottsbekämpande och för att kunna hantera kriser på ett effektivt sätt.

Under programperioden 2014 - 2020 bidrog fonden till kapacitets- och förmågehöjning inom följande 
områden:

 Terrorbekämpning
 Penningtvätt och brottsutbytesfrågor
 Radikalisering
 Brottslighet och våld i utsatta områden
 Stöd till brottsoffer
 Hantering av storskaliga kriser
 Cyberbrott
 Skydd av kritisk infrastruktur och offentliga platser

Behovet av utbildning, metodutveckling, ny teknik och utrustning är fortsatt angeläget inom en bredd av 
områden och verksamheter. En stor andel av fondbudgeten under perioden 2021–2027 har avsatts till att 
åtgärda förmåge- och kapacitetsbrister och bidra till utveckling som stärker Sveriges förmåga att 
förebygga och bekämpa brott samt att möta nya och föränderliga hot.
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1.3.Övriga identifierade behov och rekommendationer
Insatser inom programmet ska inriktas på åtgärder som har ett EU-mervärde. Insatserna ska kopplas till 
initiativ på det brottsförebyggande och brottsbekämpande området med koppling till Sveriges 
medlemskap i EU. Det innebär bl.a. att genomförandet av EU-rättsakter prioriteras och likaså åtgärder 
som omhändertar rekommendationer i Schengenutvärderingar (avseende polissamarbete), samt 
identifierade brister uppmärksammade i Europeiska rådets landspecifika rekommendationer. Samtliga 
rekommendationer från Schengenutvärderingen 2017 (avseende polissamarbete) har omsatts till åtgärder i 
nationella handlingsplaner och omhändertagits av berörda myndigheter.

Fondmedel ska främst gå till utvecklingsinsatser. Det finns dock ett visst utrymme för myndigheter, med 
nationellt ansvar för prioriterade områden inom fonden, att söka medel för driftsstöd för utpekade 
åtgärder.

Fonden finansierar inte aktiviteter som har som huvudsyfte att upprätthålla lag och ordning, militära 
åtgärder eller inköp av utrustning som primärt ska användas vid tullkontroll.

Möjliga stödmottagare
Fonden vänder sig framförallt till nationella aktörer på det brottsbekämpande och rättsvårdande området. 
Även andra myndigheter och aktörer med uppdrag inom för fonden relevanta områden, kommer att kunna 
delta i åtgärder och ta del av fondmedel. Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer 
att vara vägledande vid tilldelning av medel.

Flexibelt program
Det nationella programmet har utformats för att ha beredskap att möta nya situationer och kriser som hotar 
den inre säkerheten. Händelser som inträffar i omvärlden kan ha en stor påverkan på Sverige och behov 
som tidigare inte var kända kan behöva prioriteras för att nå avsedd måluppfyllelse. Exempel på sådana 
händelser är covid-19-pandemin samt kriget i Ukraina, som båda krävt snabba förändringar i samhället för 
att möta nya behov. Programmet möjliggör även genomförandet av nya och förändrade EU-rättsakter. För 
att säkerställa att flexibiliteten inte bidrar till bristande uppföljning av resultat ställs tydligare krav på 
resultatuppföljning på projekt i den nya programperioden. Projekten ska kunna visa vilken nytta som 
medlen från ISF gett.

Synergier                                                          
Effekterna av programmet påverkas av hur väl samverkan fungerar med närliggande fonder och 
instrument. Det gäller inte minst instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI), som bl.a. 
finansierar utveckling av gränsövervakningssystem som bidrar till bekämpning av gränsöverskridande 
brottslighet, terrorism, smuggling av migranter och trafficking. Men även Asyl- migrations- och 
integrationsfonden (AMIF) och instrumentet för tullkontrollutrustning kan finansiera åtgärder med 
koppling till ISF. Därutöver tangerar Europeiska Socialfonden (ESF+) och Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERDF) områden som ryms inom ISF. För ESF+ finns vissa beröringspunkter till ISF i 
åtgärder som bidrar till förbättrade förutsättningar för unga i ekonomiskt utsatta områden. För ERDF finns 
motsvarande beröringspunkter i åtgärder som bidrar till skydd och design av offentliga miljöer och 
cybersäkerhet.

Samverkan mellan fondförvaltande myndigheter ger fördelar i form av effektiviserade förvaltnings- och 
handläggningsprocesser och bidrar till ett ömsesidigt lärande inom de verksamhetsområden 
myndigheterna verkar inom.
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2. Specifika mål och tekniskt bistånd

Referens: artikel 22.2 och 22.4 i förordningen om gemensamma bestämmelser
 Vald Specifikt mål eller tekniskt bistånd Typ av åtgärd

 1. Informationsutbyte Regelbundna åtgärder

 1. Informationsutbyte Särskilda åtgärder

 1. Informationsutbyte Bilaga IV-åtgärder

 1. Informationsutbyte Driftstöd

 1. Informationsutbyte Krisstöd

 2. Gränsöverskridande samarbete Regelbundna åtgärder

 2. Gränsöverskridande samarbete Särskilda åtgärder

 2. Gränsöverskridande samarbete Bilaga IV-åtgärder

 2. Gränsöverskridande samarbete Driftstöd

 2. Gränsöverskridande samarbete Krisstöd

 3. Förebygga och bekämpa brottslighet Regelbundna åtgärder

 3. Förebygga och bekämpa brottslighet Särskilda åtgärder

 3. Förebygga och bekämpa brottslighet Bilaga IV-åtgärder

 3. Förebygga och bekämpa brottslighet Driftstöd

 3. Förebygga och bekämpa brottslighet Krisstöd

 TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 
36.5 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser)

 TA.37. Tekniskt bistånd – inte kopplat till kostnader 
(artikel 37 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser)
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2.1. Specifikt mål: 1. Informationsutbyte

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet

Förväntade resultat är att fonden ska bidra till utveckling och vidareutveckling av nationella it-system och 
databaser på området inre säkerhet. Fonden förväntas även bidra till effektiv och säker 
informationsöverföring mellan system och databaser, samt underlätta informationsutbyten mellan 
relevanta aktörer.

Stärkt informationsutbyte mellan Sveriges och andra medlemsstaters berörda myndigheter kommer att 
kräva utveckling och anpassning på EU-nivå men även nationellt. Systemstöd för interoperabilitet mellan 
it-system, men likaså utveckling av nya och uppgradering av befintliga system kommer att behövas. 
Beredskap för att genomföra ny lagstiftning på området behövs för att kunna möta framtida utmaningar 
och behov. En förutsättning för att effektivisera och utveckla det gränsöverskridande informationsutbytet 
är att medlemsstaterna genomför insatser på nationell nivå för att säkerställa att tillförlitlig och adekvat 
information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Även nationella system behöver i högre grad 
sammankopplas för att nyttan med utvecklingen på EU-nivå ska kunna omsättas i berörda myndigheters 
verksamheter.

Genom interoperabilitetsförordningarna upprättas ett ramverk för interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem. Det innebär behov av anpassningar av existerande EU-system, samt utveckling som 
möjliggör informationsöverföring i och till nya EU-system. Polismyndigheten har under programperioden 
2014-2020, i samverkan med andra berörda myndigheter och med finansiellt stöd från ISF, planerat för 
genomförandet av interoperabilitetsförordningarna. På nationell nivå medför de nya förordningarna 
omfattande anpassning av nationella processer och it-stöd samt behov av utbildning av såväl användare av 
de enskilda systemen som användare av den europeiska sökportalen (ESP). Interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete kan finansieras genom ISF.

Förväntade resultat är att fonden ska bidra till utveckling och vidareutveckling av nationella it-system och 
databaser på området inre säkerhet. Fonden förväntas även bidra till effektiv och säker 
informationsöverföring mellan system och databaser, samt underlätta informationsutbyten mellan 
relevanta aktörer.

Stärkt informationsutbyte mellan Sveriges och andra medlemsstaters berörda myndigheter kommer att 
kräva utveckling och anpassning på EU-nivå men även nationellt. Systemstöd för interoperabilitet mellan 
it-system, men likaså utveckling av nya och uppgradering av befintliga system kommer att behövas. 
Beredskap för att genomföra ny lagstiftning på området är nödvändig för att kunna möta framtida 
utmaningar och behov. En förutsättning för att effektivisera och utveckla gränsöverskridande 
informationsutbyten är att medlemsstaterna genomför insatser på nationell nivå för att säkerställa att 
tillförlitlig och adekvat information når rätt mottagare vid rätt tidpunkt. Även nationella system behöver i 
högre grad sammankopplas för att nyttan med utvecklingen på EU-nivå ska kunna omsättas i berörda 
myndigheters verksamheter.

Genom interoperabilitetsförordningarna upprättas ett ramverk för interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem. Det innebär behov av anpassningar av existerande EU-system, samt utveckling som 
möjliggör informationsöverföring i och till nya EU-system. Polismyndigheten har under programperioden 
2014 - 2020, i samverkan med andra berörda myndigheter och med finansiellt stöd från ISF, planerat för 
genomförandet av interoperabilitetsförordningarna. På nationell nivå medför de nya förordningarna 
omfattande anpassning av nationella processer och it-stöd samt behov av utbildning av såväl användare av 
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de enskilda systemen som användare av den europeiska sökportalen (ESP). Interoperabilitet mellan EU:s 
informationssystem på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete kan finansieras genom ISF.

En viktig del i utvecklingsarbetet är genomförandet av de senast beslutade förordningarna för Schengens 
informationssystem. På nationell nivå krävs anpassning av lagstiftning, definitioner av 
verksamhetsprocesser, identifiering av relaterade system samt kravställningar och utveckling av it-stöd. 
Arbetet påbörjades genom projekt finansierade av Fonden för inre säkerhet under programperioden 2014-
2020. Fler insatser, inklusive utbildning av personal, förväntas framöver. Utveckling och utbildning på 
området polissamarbete och straffrättsligt samarbete kan finansieras genom ISF.
Direktivet som reglerar insamlingen av passageraruppgifter (PNR-direktivet) trädde i kraft 2018. En 
verksamhet för flygpassageraranalys (PIU) har inrättats med stöd av ISF och system för att ta emot och 
analysera passageraruppgifter har utvecklats och tagits i bruk. Fler insatser behöver genomföras för att 
kunna införa lagstiftningen fullt ut samt för att på sikt utvidga till andra transportmedel än flyg. Exempel 
på förändringar som påverkar detta arbete och innebär krav på ny utveckling är uppdateringen av 
regelverket kring transportörers skyldigheter att lämna uppgifter om passagerare (API-direktivet). 
Exempel på åtgärder som kan finansieras av fonden är utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyten, 
verksamhetsutveckling, it-utveckling och inköp av utrustning.

Det finns ett behov av att förbättra och effektivisera regelverket kring Prüm. Prümrådsbeslutet möjliggör 
ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande 
brottslighet. Vidareutveckling av underliggande it-plattformar, integrationer mellan nationella it-system 
och processutveckling är exempel på åtgärder som kan genomföras med fondmedel.

e-Evidence är ett system som möjliggör digitalt utbyte av förfrågningar/svar om bevishämtning mellan 
medlemsstater. Det bygger på EU-direktiv 2014/41/EU av den 3 april 2014 om en europeisk 
utredningsorder på det straffrättsliga området (EIO). Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen 
att ansluta sig till e-Evidence, vilket kräver såväl it-utveckling som anpassningar för verksamheten samt 
därefter vidareutveckling och förvaltning av e-Evidence-systemet. Fonden kan finansiera såväl it-
utveckling som verksamhetsanpassning.
En förutsättning för ett förbättrat informationsutbyte med andra medlemsländer är att de system och 
databaser som upprättats används och förses med adekvat och tillförlitlig data. Ytterligare en förutsättning 
är att information och statistik som tillhandahålls är jämförbar. Inom fonden kan finansiering bland annat 
sökas för utbildning av personal, utveckling av databaser och statistiska verktyg samt för utveckling av 
analysmetoder för bearbetning av insamlad information. 

Utveckling för att underlätta samverkan med Europol kommer att prioriteras. Konkreta åtgärder är 
införandet av SIENA BPL och CONFIDENTIAL samt utveckling och införandet av en s.k. ”dataloader”, 
som möjliggör automatisk överföring av information till Europols informationssystem.

Utöver ovan nämnda åtgärder kan andra nu oförutsedda behov av it-utveckling och 
verksamhetsutveckling, som bidrar till en effektiv gränsöverskridande brottsbekämpning, finansieras av 
fonden.

Inom det specifika målet ges förutsättningar för att initiera projekt som omhändertar rekommendationer i 
Schengenutvärderingar.

Inom det specifika målet kan Polismyndigheten söka stöd till drift och underhåll av EU:s system för 
registrering av passageraruppgifter (PNR-systemet) samt till drift av enheten för passagerarinformation 
(PIU). Polismyndigheten är ansvarig myndighet för PNR-systemet och ansvarig för driften av enheten för 
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passagerarinformation. Åklagarmyndigheten är ansvarig myndighet i Sverige för förvaltning av det EU-
gemensamma systemet e-Evidence. Myndigheten ges möjlighet att söka stöd till drift och underhåll av 
systemet. Förutsättningar ges även för Polismyndigheten att tillsammans med de samverkande 
myndigheterna Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket, Säkerhetspolisen och Tullverket 
söka stöd till drift av den nationella kontaktpunkten för internationella ärenden (SPOC), som samordnar 
Sveriges Interpol- och Sirenekontor, nationella enheten för Europol samt kontakter med utstationerade 
sambandsmän. Polismyndigheten är ansvarig myndighet för förvaltning och drift av den nationella 
kontaktpunkten för internationella ärenden (SPOC).

Fonden bidrar till det specifika målet genom att fokusera på fyra genomförandeåtgärder (a-d) enligt bilaga 
II i ISF-förordningen:

(a) Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om säkerhet genom stöd till relevant 
informationsutbyte.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (a)

 Samverkan med Europol och andra relevanta EU-byråer och EU-organ, samt med andra 
medlemsstater.

 Vidareutveckling och förstärkning av arbetet med kvalitetskontroll och uppföljning inom området 
inre säkerhet.

 Genomförande av rekommendationer från Schengenutvärderingar och från andra mekanismer för 
kvalitetskontroll och utvärdering.

 Utveckling och vidareutveckling av de nationella enheter och nationella kontaktpunkter som krävs 
för genomförandet av EU-lagstiftning avseende informationsutbyten. Det gäller exempelvis 
vidareutveckling av den nationella kontaktpunkten för internationella ärenden (SPOC) och 
verksamheten för flygpassageraranalys (PIU). 

 Driftsstöd i form av resurser för personal för den operativa driften av verksamheten för 
flygpassageraranalys (PIU) och den nationella kontaktpunkten för internationella ärenden (SPOC).

Insatserna kan exempelvis omfatta:
 Utveckling av arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
 Inköp och utveckling av utrustning, verktyg och it-system.
 Pilotstudier, erfarenhetsutbyten, studier/analyser, utbildning, övningar.
 Utstationering av personal.

(b) Inrätta, anpassa och upprätthålla EU-gemensamma och decentraliserade informationssystem på 
området inre säkerhet.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (b)

 Vidareutveckling och tekniska anpassningar av nationella system för PNR.
 Vidareutveckling och tekniska anpassningar av nationella system för genomförandet 

av Prümrådsbeslutet.



SV 12 SV

 Vidareutveckling och tekniska anpassningar av nationella system för SIS (polis och straffrättsligt 
samarbete).

 Utveckling av den svenska anslutningen till e-Evidence-systemet.
 Möjliggöra interoperabilitet mellan it-system på området inre säkerhet.
 Installation och anpassning av nationella it-system eller enheter för att underlätta uppkoppling mot 

relevanta EU-gemensamma it-system på området inre säkerhet.
 Utveckling av nationella it-system som stödjer integrering av nuvarande och framtida EU-

gemensamma it-system på området inre säkerhet.
 Test och förbättring av nationell interoperabilitet och datakvalitet i it-system och nät.
 Driftsstöd för tekniskt underhåll och teknisk drift av PNR-systemet.
 Driftsstöd för tekniskt underhåll och teknisk drift av e-Evidence-systemet.

Insatserna kan exempelvis omfatta:
 Utveckling av statistiska verktyg, metoder och indikatorer.
 Studier, koncepttest och pilotprojekt.
 Inköp av utrustning och kommunikationssystem.
 Utbildnings- och kommunikationsinsatser.

 (c) Öka användningen av EU-gemensamma och decentraliserade informationssystem på området 
inre säkerhet och säkerställa att de förses med data av hög kvalitet.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (c)

 Utbildning av personal i berörda myndigheter för att öka medvetenheten om EU-gemensamma 
informationssystem samt öka kunskapen om hur de kan användas i det brottsbekämpande arbetet.

 Utveckling av analysmetoder som möjliggör bearbetning av den information som överförs genom 
it-system.

 Utveckling av AI-verktyg och andra analysverktyg för effektiv användning av befintliga och 
kommande nationella och EU-gemensamma it-system.

(d) Stödja nationella åtgärder som underlättar informationsöverföring mellan nationella databaser 
på området inre säkerhet och anslutning av dessa till databaser på unionsnivå. 

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (d)

 Utveckling av verksamhetsprocesser samt enheter som behövs för operativ drift av verktyg, system 
och databaser på området inre säkerhet.

 Inköp av utrustning, it-utveckling, studier/analyser, metodutveckling och utbildning av personal.



SV 13 SV

2.1. Specifikt mål 1. Informationsutbyte
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 1: Outputindikatorer

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029)

O.1.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter antal 22 90

O.1.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök antal 10 45

O.1.3 Antalet IKT-system som inrättats/anpassats/underhållits antal 0 3

O.1.4 Antalet inköpta utrustningsartiklar antal 0 15
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2.1. Specifikt mål 1. Informationsutbyte
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 2: Resultatindikatorer

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

R.1.5 Antalet IKT-system som 
gjorts interoperabla i 
medlemsstaterna/med 
säkerhetsrelevanta EU-
omfattande och 
decentraliserade 
informationssystem/med 
internationella databaser 

antal 0 antal 2021 3 antal Projekt

R.1.6 Antalet administrativa 
enheter som infört nya, 
eller anpassat befintliga, 
mekanismer för 
informationsutbyte/förfara
nden/verktyg/riktlinjer för 
informationsutbyte med 
andra 
medlemsstater/unionsorga
n eller -
byråer/internationella 
organisationer/tredjeländer

antal 0 antal 2021 2 antal Projekt

R.1.7 Antalet deltagare som 
anser att 
utbildningsverksamheten 
är användbar i deras arbete

antal 0 andel 2021 72 antal Projekt

R.1.8 Antalet deltagare som tre 
månader efter 
utbildningsverksamheten 
rapporterat att de utnyttjar 
de färdigheter och 
kompetenser som de 
förvärvat under den 

antal 0 andel 2021 72 antal Projekt Målet är att 80 %  
procent använder 
kunskaperna i 
sitt arbete tre 
månader efter 
genomförd 
utbildning. 
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ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

utbildningsverksamheten
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2.1. Specifikt mål 1. Informationsutbyte
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen
Tabell 3: Preliminär fördelning

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro)

Typ av åtgärd 001.IKT-system, interoperabilitet, datakvalitet (utom utrustning) 5 108 538,00

Typ av åtgärd 002.Nätverk, kompetensenheter, samarbetsstrukturer, gemensamma åtgärder och insatser 0,00

Typ av åtgärd 003.Gemensamma utredningsgrupper och andra gemensamma insatser 0,00

Typ av åtgärd 004.Utplacering av experter 510 854,00

Typ av åtgärd 005.Fortbildning 510 854,00

Typ av åtgärd 006.Utbyte av bästa metoder, arbetsseminarier, konferenser, evenemang, informationskampanjer och kommunikationsåtgärder 510 854,00

Typ av åtgärd 007.Studier, pilotprojekt, riskbedömningar 2 043 415,00

Typ av åtgärd 008.Utrustning 715 195,00

Typ av åtgärd 009.Transportmedel 0,00

Typ av åtgärd 010.Byggnader och faciliteter 715 195,00

Typ av åtgärd 011.Spridning eller annan uppföljning av forskningsprojekt 102 171,00
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2.1. Specifikt mål: 2. Gränsöverskridande samarbete

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet

Förväntade resultat är att fonden ska bidra till att underlätta och effektivisera svensk medverkan i 
gränsöverskridande insatser och andra gränsöverskridande samarbeten genom att finansiera samverkan 
med andra medlemsländer och tredje land, stärka strukturer för samordning mellan brottsbekämpande 
myndigheter nationellt och genom kompetensutveckling av personal.

Svenska myndigheter deltar aktivt, tillsammans med andra medlemsländer, internationella organisationer 
och tredje länder, i strategiska och operativa aktiviteter inom EU:s multidisciplinära plattform mot 
kriminella hot (EMPACT), samt inom andra relevanta nätverk och plattformar för brottsförebyggande och 
brottsbekämpande arbete. Det finns överlag ett stort behov av operativ och strategisk samverkan med 
andra länder för att bekämpa grov och organiserad brottslighet. Åtgärder som effektiviserar det 
gränsöverskridande operativa arbetet och ökar den brottsbekämpande förmågan inom för Sverige 
prioriterade områden kan finansieras genom ISF. Det gäller såväl en stärkt förmåga att medverka i 
EMPACT-operationer och gemensamma utredningsgrupper, som medverkan och koordinering av 
operationer inom andra brottsbekämpande sammanhang, t.ex. gemensamma operativa aktionsgrupper. 
Gränsöverskridande åtgärder som effektiviserar det brottsförebyggande arbetet kan likaså finansieras av 
fonden.

En förutsättning för att Sverige fullt ut ska kunna delta i det brottsförebyggande och brottsbekämpande 
arbetet inom EU är att det finns en hållbar och långsiktig nationell struktur för myndighetssamverkan. 
Under programperioden 2014-2020 genomfördes ett projekt för att stärka Sveriges strategiska och 
operativa förmåga att använda EMPACT-plattformen och för att stärka och formalisera EMPACT-
koordinatorns roll. Myndigheter som deltagit i projektet är Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, 
Polismyndigheten, Skatteverket, Tullverket och Åklagarmyndigheten. Projektet har bidragit till ökad 
kunskap om EMPACT som verktyg samt till rutiner och samarbetsstrukturer som möjliggör en effektiv 
koordinering av arbetet nationellt. Sverige har årligen deltagit i ca 140 av 200 EMPACT- aktiviteter och 
kommer fortsatt att prioritera medverkan i detta gränsöverskridande samarbete. En förväntad effekt av 
projektet är att myndigheternas insatser i framtida EMPACT-operationer blir mer synkroniserade och ger 
större utdelning för Sverige och EU. Fonden kan finansiera åtgärder som ytterligare effektiviserar det 
nationella EMPACT-arbetet.

I Sverige pågår sedan 2009 en myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet. I många av de 
gemensamma insatserna involveras förutom myndigheter även kommuner, regioner och andra berörda 
aktörer på lokal och regional nivå. Ett samlat grepp har lett till fler lyckade utredningar och åtal samt ökat 
återflödet av brottsvinster till välfärdsmyndigheterna. Ett exempel är den samordningsfunktion mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism, som inrättades 2018 och som sedan dess, i linje med 
rekommendationer från Europarådet och den internationella aktionsgruppen mot penningtvätt och 
terrorismfinansiering (FATF), förstärkt samarbetet genom kartläggning, riskanalyser och utbyte av 
information. Fonden finansierar myndighetsgemensamma satsningar som bidrar till att stärka det 
gränsöverskridande samarbetet inom prioriterade brottsområden. Fonden finansierar även åtgärder som 
effektiviserar och förbättrar det myndighetsgemensamma arbetet, inklusive utveckling av 
samarbetsprocesser och arbetsmetoder. Insatserna kan omfatta utveckling på det brottsförebyggande och 
brottsbekämpande området.

Terrorism och våldsbejakande extremism korsar landsgränser och även om motiven kan skifta finns 
erfarenheter av hot och attacker i många länder. Samverkan mellan medlemsstater, tredje länder och 
mellan berörda lokala, regionala och nationella aktörer är därför viktig. Sverige deltar aktivt i dialoger 
med kommissionen och andra medlemsländer och tredje länder och samverkar för att utbyta underrättelser 



SV 18 SV

och annan information. Arbetet genomförs bl.a. genom Europols informationssystem (EIS), men även 
genom andra forum, databaser och nätverk. Fortsatt samverkan för att bedöma säkerhetshot, skapa 
situationsmedvetenhet och utforma proaktiva åtgärder är nödvändig för att nå framgång i detta arbete. Det 
finns flera exempel på angelägna åtgärder på området. Ett sådant är att följa upp och dra lärdom av det 
brottsförebyggande arbetet avseende ”ensamagerande”. Ett annat är samverkan kring skydd av fysisk 
offentlig miljö för att försvåra terrorattentat och kunskaps- metod- och teknikutveckling kopplat till detta 
ändamål. Fonden stödjer åtgärder som stärker Sveriges kapacitet att förebygga och bekämpa terrorism och 
våldsbejakande extremism.

Behovet av åtgärder som ökar förutsättningarna för Sverige att samverka med andra medlemsstater, andra 
berörda aktörer, EU-byråer, internationella organisationer och tredje länder är stort även inom området 
krisberedskap och resiliens. Det gäller exempelvis för att öka förmågan att förebygga, förbereda och 
kunna agera vid fientliga hot och attacker såsom cyberattacker, hybridhot, CBRNE-händelser och 
terroristattacker. Men också för att utbyta erfarenheter om andra säkerhetshot som kan påverka den inre 
säkerheten. 2020 drabbades världen av en pandemi (covid-19) som drastiskt prövade ländernas 
krisberedskap. Pandemin blev även en prövning för uppbyggda samverkansstrukturer både nationellt och 
internationellt. Det blev uppenbart att det finns mycket att lära, inte minst ur ett inre säkerhetsperspektiv. 
Inom fonden kan samverkansprojekt mellan aktörer aktiva inom brottsbekämpning, krisberedskap och 
hälsa genomföras, för att följa upp och utvärdera den samlade erfarenheten och stärka beredskapen inför 
framtida kriser. Det finns likaledes behov av samverkan mellan brottsbekämpande och andra berörda 
aktörer för att utbyta erfarenheter om och analysera brottsområden som ändrat form eller ökat under 
pandemin. Under programperioden kommer åtgärder som på motsvarande sätt svarar mot pågående hot 
och kriser att kunna genomföras med stöd av fonden.

Inom EU har ett antal kompetenscenter bildats för att omhänderta frågor som rör specifika 
säkerhetsrelaterade områden. Fonden stödjer insatser som förstärker Sveriges bidrag till och samverkan 
med dessa samt med andra nätverk, projekt och plattformar som arbetar för det brottsförebyggande, 
brottsbekämpande och i övrigt säkerhetsrelaterade arbetet inom EU.
Inom det specifika målet ges också förutsättningar att söka medel för utstationering av personal. Det rör 
sig företrädesvis om utstationeringar till EU-byråer som Europol och Eurojust, men även 
till medlemsstater och tredje land, t.ex. inom ramen för det nordiska polis- och tullsamarbetet (PTN). 
Arbetet som sambandsman är varierande och omfattar både strategiskt som operativt arbete. Tack vare 
svensk närvaro ökar förutsättningarna för Sverige att effektivisera det brottsförebyggande och 
brottsbekämpande arbetet. Detta bidrar till ökad trygghet både i Sverige och EU. Driftsstöd för personal, 
som redan är utstationerade till annat land eller EU-byrå, kan sökas av Ekobrottsmyndigheten, 
Polismyndigheten, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Regeringskansliet har utsett en svensk nationell koordinator vid Polismyndigheten som samordnar 
svenska brottsbekämpande myndigheters deltagande i EMPACT. Utöver Polismyndigheten deltar även 
Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Skatteverket och Tullverket i EMPACT-arbetet. 
Polismyndigheten kommer att kunna söka driftsstöd för att administrera ett nationellt och 
myndighetsgemensamt EMPACT-sekretariat.

Inom det specifika målet finns det möjlighet att söka upp till 90 % finansiering för att bekämpa de 
viktigaste hoten från grov och organiserad brottslighet. Stöd kan sökas för operativa åtgärder inom 
EMPACT.

Fonden bidrar till det specifika målet genom att fokusera på tre genomförandeåtgärder (a-c) enligt bilaga 
II i ISF-förordningen:
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(a) Öka antalet gränsöverskridande brottsbekämpande insatser genom att underlätta deltagandet i 
och förbättra utnyttjandet av gemensamma utredningsgrupper, gemensamma patruller, förföljande 
över gränserna, hemlig övervakning och andra mekanismer för operativt samarbete med särskild 
inriktning på gränsöverskridande insatser.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (a)

 Förstärka strukturer för nationell samordning mellan brottsbekämpande och andra berörda 
myndigheter som deltar i operativa gränsöverskridande samarbeten, t.ex i. EMPACT- aktiviteter.

 Förstärka och underlätta svensk representation och deltagande i gemensamma utredningsgrupper, 
patruller och andra gemensamma operationer.

Insatserna kan exempelvis omfatta:
 Utveckling av arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
 Test och utvärdering av utrednings- och underrättelsemetoder och verktyg.
 Pilotstudier, erfarenhetsutbyten, studier/analyser, övningar, utbildningar, it-utveckling.
 Utstationering av personal.

 (b) Förbättra samordningen och öka samarbetet mellan behöriga myndigheter inom och mellan 
medlemsstaterna samt med andra relevanta aktörer

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (b)

 Förstärka samarbetsstrukturer och utveckla arbetsprocesser som möjliggör gränsöverskridande 
samverkan mellan myndigheter och andra relevanta aktörer inom brotts- och säkerhetsrelaterade 
områden, både nationellt och i samverkan med andra medlemsstater.

 Utveckla nationella myndighetsövergripande samarbeten inom prioriterade brotts- och 
säkerhetsrelaterade områden och förstärka strukturer för gränsöverskridande samverkan inom 
dessa.

 Stärka svenska aktörers samverkan med och bidrag till relevanta områdesspecifika EU-organ, EU-
byråer, samt andra relevanta nätverk och projekt.

 Stärka samverkan mellan brottsbekämpande myndigheter och aktörer inom beredskaps- och 
resiliensområdet genom att omhänderta erfarenheter nationellt och främja utbyten av bästa praxis 
med relevanta aktörer i EU och i Norden.

 Främja samverkan nationellt och med myndigheter och andra berörda aktörer i Europa och tredje 
länder i syfte att motverka och förhindra terrorism och våldsbejakande extremism.

 Främja strategisk och operativ samverkan mellan EU-länder och övriga nordiska länder i syfte att 
stärka beredskap och resiliens mot fientliga hot.

 Placering av sambandsmän i tredje länder som bedöms viktiga för det brottsbekämpande området.
 Driftsstöd för personal som är utstationerade till EU-länder och tredje land inom ramen för det 

nordiska polis- och tullsamarbetet (PTN).

Insatserna kan exempelvis omfatta:
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 Utveckling av arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
 Testa och utvärdera utrednings- och underrättelsemetoder och verktyg.
 Pilotstudier, erfarenhetsutbyten, studier/analyser, utbildning, övningar, it-utveckling.
 Utstationering av personal.

 (c) Förbättra samarbetet mellan olika EU-organ, mellan medlemsstater och mellan medlemsstater 
och berörda EU-organ och EU-byråer samt på nationell nivå mellan behöriga myndigheter i varje 
medlemsstat.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (c)

 Förstärka Sveriges samverkan med EU:s organ och byråer såsom Europol, Eurojust, Cepol, etc.
 Underlätta samverkan mellan nationella kontaktpunkter för utpekade områden inom 

polissamarbete och krisberedskap och motsvarande kontaktpunkter i andra länder.
 Driftsstöd för personal som är utstationerade till EU-byråer såsom Europol, Eurojust och Cepol.

Insatserna kan exempelvis omfatta:
 Utveckling av arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
 Testa och utvärdera utrednings- och underrättelsemetoder och verktyg.
 Pilotstudier, erfarenhetsutbyten, studier/analyser, utbildning, övningar, it-utveckling.
 Utstationering av personal.
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2.1. Specifikt mål 2. Gränsöverskridande samarbete
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 1: Outputindikatorer

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029)

O.2.1 Antalet gränsöverskridande insatser antal 4 20

O.2.1.1 varav antal gemensamma utredningsgrupper antal 0 1

O.2.1.2 Varav antal operativa åtgärder inom ramen för EU:s policycykel/Empact antal 0 1

O.2.2 Antalet expertmöten/arbetsseminarier/studiebesök/gemensamma övningar antal 7 28

O.2.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar antal 0 0

O.2.4 Antalet inköpta transportmedel för gränsöverskridande insatser antal 0 0



SV 22 SV

2.1. Specifikt mål 2. Gränsöverskridande samarbete
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 2: Resultatindikatorer

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

R.2.5 Det uppskattade värdet av 
tillgångar som frysts inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser 

belopp 0 euro 2021 0 belopp Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.6.1 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – cannabis

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.6.2 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – opioider, 
inbegripet heroin

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.6.3 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – kokain

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.6.4 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – syntetisk 
narkotika, inbegripet 
stimulantia av 
amfetamintyp (inbegripet 
amfetamin och 

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas 
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ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

metamfetamin) samt 
MDMA

R.2.6.5 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – nya psykoaktiva 
substanser

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.6.6 Mängden olaglig narkotika 
som beslagtagits inom 
ramen för 
gränsöverskridande 
insatser – annan olaglig 
narkotika

kg 0 kg 2021 0 kg Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.7.1 Mängden vapen som 
beslagtagits inom ramen 
för gränsöverskridande 
insatser – krigsvapen: 
automatiska skjutvapen 
och tunga skjutvapen 
(pansarvärn, raketkastare, 
granatkastare, osv)

antal 0 antal 2021 0 antal Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.7.2 Mängden vapen som 
beslagtagits inom ramen 
för gränsöverskridande 
insatser – andra korta 
skjutvapen: revolvrar och 
pistoler (inbegripet 
salutvapen och akustiska 
vapen)

antal 0 antal 2021 0 antal Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas

R.2.7.3 Mängden vapen som 
beslagtagits inom ramen 
för gränsöverskridande 
insatser – andra långa 
skjutvapen: kulgevär och 
hagelgevär (inbegripet 
salutvapen och akustiska 

antal 0 antal 2021 0 antal Projekt Tillförlitlig 
statistik och 
prognos saknas
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ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

vapen)

R.2.8 Antalet administrativa 
enheter som infört nya, 
eller anpassat befintliga, 
mekanismer/förfaranden/v
erktyg/riktlinjer för 
samarbete med andra 
medlemsstater/unionsorga
n eller -
byråer/internationella 
organisationer/tredjeländer 

antal 0 antal 2021 2 antal Projekt

R.2.9 Antalet anställda som 
deltar i 
gränsöverskridande 
insatser 

antal 0 antal 2021 20 antal Projekt

R.2.10 Antalet rekommendationer 
från 
Schengenutvärderingar 
som åtgärdats 

antal 0 antal 2021 100 procentandel Kommissionen 
meddelar
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2.1. Specifikt mål 2. Gränsöverskridande samarbete
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen
Tabell 3: Preliminär fördelning

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro)

Typ av åtgärd 001.IKT-system, interoperabilitet, datakvalitet (utom utrustning) 0,00

Typ av åtgärd 002.Nätverk, kompetensenheter, samarbetsstrukturer, gemensamma åtgärder och insatser 613 025,00

Typ av åtgärd 003.Gemensamma utredningsgrupper och andra gemensamma insatser 306 512,00

Typ av åtgärd 004.Utplacering av experter 3 269 464,00

Typ av åtgärd 005.Fortbildning 306 512,00

Typ av åtgärd 006.Utbyte av bästa metoder, arbetsseminarier, konferenser, evenemang, informationskampanjer och kommunikationsåtgärder 919 537,00

Typ av åtgärd 007.Studier, pilotprojekt, riskbedömningar 408 685,00

Typ av åtgärd 008.Utrustning 0,00

Typ av åtgärd 009.Transportmedel 0,00

Typ av åtgärd 010.Byggnader och faciliteter 0,00

Typ av åtgärd 011.Spridning eller annan uppföljning av forskningsprojekt 306 512,00
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2.1. Specifikt mål: 3. Förebygga och bekämpa brottslighet

2.1.1 Beskrivning av det specifika målet

Förväntade resultat är att fonden ska bidra till att öka förmågor, kompetens och kapacitet inom ett flertal 
prioriterade områden och hos en bredd av aktörer. Åtgärder som finansieras genom fonden ska i den mån 
det är relevant och möjligt bygga vidare på resultat och erfarenheter från andra initiativ och samarbeten 
inom EU.

För att möta samhällsförändringar i form av ökad digitalisering, nya brottsområden och förändrade 
hotbilder, finns det ett behov av att öka Sveriges kapacitet på det brottsförebyggande, brottsutredande och 
brottsbekämpande området samt inom området beredskap och resiliens. Kompetenshöjande åtgärder 
såsom utbildning, övning, utveckling av metoder och utbyten av bästa praxis samt investering i ny teknik, 
anpassningar av befintlig teknik och utrustning kan finansieras av fonden. Test och införandet av resultat 
från forskningsprojekt eller forskningsprogram inom säkerhetsområdet kan likaledes finansieras av ISF. 
Det senare gäller både resultat från EU-finansierade som nationellt finansierade projekt.

Inom det brottsförebyggande området förutses ett behov av satsningar på riskbedömning, 
metodutveckling, utbyten av bästa praxis, kommunikations- och informationsinsatser samt utbildning. En 
förstärkning av det brottsförebyggande områdets prioritet är angeläget för att minska antalet brott, liksom 
att involvera en bredd av aktörer, inklusive näringsliv och civilsamhället. Inom ramen för Fonden för inre 
säkerhet genomfördes under programperioden 2014-2020 ett pilotprojekt i Malmö, under ledning av 
Brottsförebyggande rådet, där Polismyndigheten, Kriminalvården och Malmö stad testade en amerikansk 
metod för att få ner antalet skjutningar i utsatta områden. Syftet med projektet var att utöka verktygslådan 
med metoder som används i de områden som drabbats värst av gängkriminalitet och skjutningar. Process- 
samt effektutvärderingar av projektet visar på goda resultat i pilotområdet och det finns därför ett stort 
intresse av att sprida och införa metoden i fler svenska stadsdelar och kommuner. Test och införande av 
nya brottsförebyggande metoder, liksom tillämpning av forsknings- och andra för fonden relevanta 
projektresultat, kan finansieras med fondmedel.

Samverkan med en mångfald av aktörer är särskilt betydelsefullt i det brottsförebyggande arbete mot 
politisk och religiös våldsbejakande extremism. I Sverige samordnas arbetet mot våldsbejakande 
extremism inom Brottsförebyggande rådets Center mot våldsbejakande extremism. Centret genomför det 
förebyggande arbetet i samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå, inklusive med 
civilsamhället. Fonden stödjer insatser som ökar de nationella aktörernas förmåga att agera effektivt mot 
våldsbejakande extremism samt åtgärder som stärker kommunernas och regionernas kapacitet. Åtgärder 
som stärker samverkan mellan aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt mellan privata och 
offentliga aktörer kan också finansieras av fonden. Behov finns t.ex. av att arbeta förebyggande för att 
förhindra radikalisering och rekrytering till våldsbejakande extremism i fängelser och stärka samhällets 
insatser till personer som är dömda för terrorism eller andra brott relaterade till våldsbejakande extremism.

Inom brottsbekämpning, inklusive det brottsutredande området, efterfrågas ett brett spektrum av 
kapacitetshöjande åtgärder samt åtgärder som stärker myndigheters och andra berörda aktörers kapacitet 
att bekämpa terrorism, inklusive förmågan att förebygga och hantera CBRNE-incidenter. Områden som 
behöver förstärkas är bl.a. myndigheternas analyskapacitet och förmåga att systematiskt och effektivt 
dokumentera brott, utrednings- och underrättelsemetodik, kompetens inom nya brottsområden och ny 
teknik. It-relaterad brottslighet ökar och kräver både bredare och mer specialiserad kompetens. 
Regeringen har därför gett Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa tillräcklig kompetensförsörjning och 
kompetensutveckling för bekämpning av it-relaterad brottslighet. Behov finns av rekrytering, utbildning 
och utveckling samt inköp av ny teknik och utrustning. Det finns därutöver ett behov av samordning och 
kunskapsutbyten mellan myndigheter, näringsliv och andra berörda aktörer. Efterfrågan på teknisk 
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utveckling och investering i ny utrustning är stor. Investeringar i ny utrustning och transportmedel behövs 
inte minst för att kunna bemöta och bekämpa terrorhot och terrorattacker. Fonden kan finansiera 
investeringar och nödvändig förmågehöjning hos brottsbekämpande myndigheter och andra berörda 
aktörer.   
              
Tidig igenkänning samt skydd och stöd till vittnen, visselblåsare och brottsoffer, är fortsatt prioriterat. 
Kapacitets- och kompetenshöjande insatser krävs för att rättsväsendet ska bli bättre på att utreda brott mot 
dessa målgrupper samt för att utforma stärkt skydd och tillräckligt gott stöd till utsatta individer. Initiativ 
som tar sikte på kommunikationsinsatser, utbildning, utveckling av metoder och andra stödjande åtgärder 
uppmuntras. Brottsofferguiden, en digital guide för brottsoffer, som togs fram av Brottsoffermyndigheten 
under programperioden 2014-2020 har visat sig vara en stor hjälp för brottsoffer. Fonden kan finansiera 
utveckling samt ytterligare spridning av guiden.

En utmaning på beredskaps- och resiliensområdet är att det finns ett beroende mellan aktörer lokalt, 
regionalt och nationellt samt mellan privat och offentlig sektor. Kommunerna har ett geografiskt 
områdesansvar på lokal nivå medan ansvaret för drift och ägarskap av infrastrukturer i stor utsträckning 
ligger hos privata aktörer. Ansvaret för att bekämpa särskilda händelser som t.ex. terrorattentat ligger i 
huvudsak på nationella aktörer, men kommunal räddningstjänst och regionernas ambulans- och 
akutsjukvård spelar en viktig roll i hanteringen av konsekvenserna av dessa. Samverkan är en 
förutsättning för effektivt resursutnyttjande. Aktörernas kapacitet att arbeta på ett samordnat sätt behöver 
stärkas med utbildnings- och övningsinsatser och genom kunskaps- och erfarenhetsutbyten, samt med 
hjälp av investeringar i utrustning och it-stöd.

Det finns ett behov av att ytterligare öka kritiska infrastrukturers robusthet och motståndskraft. Fientliga 
hot och attacker kan leda till allvarlig skada i samhället, inte minst med anledning av det beroende som 
finns mellan kritiska infrastrukturer. Inom detta område stödjer fonden bl.a. satsningar på 
kontinuitetsplanering, metodutveckling och riskbedömning, åtgärder i den offentliga miljön som försvårar 
terrorattacker, inköp, utveckling och test av ny teknik och utrustning, samt erfarenhetsutbyten med andra 
länder. Exempel på projekt som finansierats under perioden 2014-2020 är utveckling av en standard för 
skalskydd för kritiska infrastrukturer. Liknande åtgärder kan finansieras i fonden 2021-2027.

Informations- och cybersäkerhetsfrågor är prioriterat även framöver. Fler kapacitets- och 
kompetenshöjande åtgärder uppmuntras och behöver involvera både privat och offentlig sektor.
                                                                                             
Allmänhetens engagemang och deltagande i den gemensamma säkerheten behöver stärkas och tillvaratas. 
Kunskapsspridning samt andra åtgärder som ökar allmänhetens beredskap inför kriser kan finansieras i 
fonden.

Inom det specifika målet ges förutsättningar för att initiera projekt som omhändertar rekommendationer i 
Schengenutvärderingar.Utbildningsaktiviteter ska i den mån det är relevant och möjligt genomföras med 
utgångspunkt från kapacitets- och kompetensbrister identifierade av Europeiska unionens byrå för 
utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (CEPOL).

Inom det specifika målet kan Kustbevakningen söka driftsstöd för underhåll och förvaltning av de båtar 
som myndigheten ställer till Polismyndighetens förfogande för bekämpning av terrorbrott och andra 
fientliga hot och attacker.

Inom det specifika målet finns det möjlighet att söka upp till 90 % finansiering för åtgärder som syftar till 
att förebygga och bekämpa radikalisering, förbättra säkerheten och motståndskraften i kritisk infrastruktur 
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samt förebygga och bekämpa it-brottslighet (särskilt sexuell exploatering av barn på nätet), samt brott där 
internet är den främsta plattformen för insamling av bevismaterial.

Fonden bidrar till det specifika målet genom att fokusera på fem genomförandeåtgärder (a-e) enligt bilaga 
II i ISF-förordningen:

(a) Öka utbudet av utbildning, övningar, ömsesidigt lärande och utbyte av bästa praxis i och mellan 
medlemsstaternas behöriga myndigheter, inklusive på lokal nivå, och med tredjeländer och andra 
berörda aktörer.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (a)

 Kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser, metodutveckling och erfarenhetsutbyten för 
personal och experter i berörda myndigheter och andra berörda organisationer inom för fonden 
prioriterade brottsområden.

 Metodutveckling, utbildning, kommunikationsinsatser och erfarenhetsutbyten riktade till berörda 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå samt till privat sektor för att förstärka det 
brottsförebyggande arbetets prioritet inom t.ex. näringsliv och utsatta områden.

 Kompetensutvecklings- och utbildningsinsatser, informationsinsatser, gemensamma övningar, 
utveckling och test av innovativ teknik och metoder samt erfarenhetsutbyten med syftet att stärka 
det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet mot terrorism.

 Utbildning, kommunikationsinsatser, erfarenhetsutbyten, metodutveckling. riktade till berörda 
aktörer på lokal, regional och nationell nivå, liksom till civilsamhället, för att förebygga politisk 
och religiös våldsbejakande extremism.

 Utbildning, gemensamma övningar, utbyten av erfarenheter och lärande exempel för att stärka 
myndigheters, kommuners, regioners och andra berörda aktörers kapacitet att förebygga och 
hantera CBRNE-händelser.

 Utbildning av personal vid berörda myndigheter för att underlätta användningen av EU-
gemensamma verktyg och it-system på området inre säkerhet.

 Utbildning, övning eller test av metoder och verktyg för att öka myndigheternas analyskapacitet 
samt förmåga att dokumentera brottslighet.

 Utbildning, metodutveckling, erfarenhetsutbyten, utformning av gemensamma riktlinjer för att öka 
samhällets beredskap och motståndskraft mot fientliga attacker, främja kontinuitetsplanering och 
stärka samordningen mellan berörda aktörer på beredskaps- och resiliensområdet.

 Övningsverksamhet i enlighet med den nationella strategin för systematisk övningsverksamhet för 
att utveckla förmågan att hantera händelser i samverkan.

 Utveckling och vidareutveckling av gemensamma processer för planering inom 
beredskapsområdet samt åtgärder som förbättrar beredskapsaktörers förmåga att planera enligt 
dessa.

 Genomföra utbildningar och erfarenhetsutbyten inom prioriterade områden med andra 
medlemsstater och tredje land.

 Utveckling av innovativa metoder eller nya tekniker, som har förutsättningar att kunna överföras 
till andra medlemsstater, särskilt projekt som avser att testa och validera resultat från 
forskningsprojekt.

(b) Sammanslagning av resurser, kunskap och utbyten av bästa praxis genom etablering av 
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nätverk, forum, kompetens- eller operativa centra. 

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (b)

 Etablering av nätverk, forum, kompetens- eller operativa centra för samverkan mellan relevanta 
aktörer inom beredskaps- och resiliensområdet.

 Etablering av nätverk, forum, kompetens- eller operativa centra för samverkan mellan relevanta 
brottsbekämpande, rättsvårdande och/eller andra berörda myndigheter, kommuner, regioner, 
näringsliv och andra berörda aktörer.

Insatserna kan exempelvis omfatta:

 Utveckling av arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
 Testa och utvärdera utrednings- och underrättelsemetoder och verktyg.
 Utveckling av analysverktyg och it-system.
 Riskbedömning.
 Erfarenhetsutbyten med andra länder.

(c) Främja och utveckla åtgärder, skyddsåtgärder, mekanismer och bästa praxis för tidig 
identifiering av, skydd och stöd till vittnen, visselblåsare och brottsoffer. 

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (c)

 Utveckling och vidareutveckling av metoder eller andra verktyg för stöd och skydd av vittnen, 
visselblåsare och brottsoffer.

 Utveckling och vidareutveckling av metoder eller andra verktyg för stöd till förövare.
 Åtgärder i syfte att bekämpa cyberbrott och särskilt sexuellt utnyttjande av barn.
 Utveckling och test av metoder för tidig igenkänning av förövare och offer.
 Kommunikations- och informationsinsatser eller andra initiativ för att säkerställa att vittnen, 

visselblåsare och brottsoffer är medvetna om sina rättigheter samt var de kan vända sig för att få 
stöd och skydd.

 Utbildning, pilotprojekt och andra relevanta åtgärder som syftar till att stödja vittnen, visselblåsare 
och brottsoffer.

 Samverkan och erfarenhetsutbyten mellan relevanta aktörer.

(d) Inköp av utrustning, etablering eller uppgradering av utbildningslokaler alternativt andra 
resurser som behövs för att stärka beredskap, motståndskraft, allmänhetens medvetenhet och 
förmåga att hantera säkerhetshot.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (d)

 Inköp eller utveckling av it-stöd eller annan utrustning som stärker berörda aktörers beredskap och 
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resiliens mot säkerhetshot samt ökar kapaciteten att upptäcka och utreda brott.

Exempel på utrustning/fordon/lokaler:
·it-stöd, t.ex. för brottsutredning, förundersökningsanalys och verkställande av hemliga tvångsmedel,
·verktyg baserade på nya teknologier inom AI, biometri, dekryptering samt utveckling och utvärdering av 
nya metoder för dna-analys,
·andra verktyg, t.ex. för insamling, bearbetning och analys av stora datamängder,
·fast och mobil utrustning nödvändig för effektivt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete på 
hav, i luft och på land,
·transporter och specialfordon för användning på hav, i luft och på land,
·kommunikationssystem och annan utrustning som säkerställer tillgänglig, säker och robust 
kommunikation,
·utbildningslokaler, samt utrustning som krävs för att ta fram och genomföra utbildningar.

 Driftsstöd till Kustbevakningen för underhåll och förvaltning av de båtar som ställs till 
Polismyndighetens förfogande för bekämpning av terrorbrott och andra fientliga hot och attacker.

(e) Skydda kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade incidenter genom att upptäcka, bedöma 
och åtgärda sårbarheter.

Exempel på insatser under genomförandeåtgärd (e)

·Utveckla arbetssätt, rutiner, metoder och processer.
·Utveckla analysverktyg och it-system.
·Inköp av utrustning.
·Omhänderta och åtgärda rekommendationer i Schengenutvärderingar eller andra mekanismer för 
kvalitetskontroll och utvärdering.
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2.1. Specifikt mål 3. Förebygga och bekämpa brottslighet
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 1: Outputindikatorer

ID Indikator Mätenhet Delmål (2024) Mål (2029)

O.3.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter antal 75 300

O.3.2 Antalet utbytesprogram/arbetsseminarier/studiebesök antal 10 75

O.3.3 Antalet inköpta utrustningsartiklar antal 5 50

O.3.4 Antalet inköpta transportmedel antal 0 4

O.3.5 Antalet infrastrukturobjekt/säkerhetsrelevanta faciliteter/verktyg/mekanismer som konstruerats/köpts in/uppgraderats antal 0 5

O.3.6 Antalet projekt för att förebygga brott antal 1 6

O.3.7 Antalet projekt för att stödja brottsoffer antal 0 2

O.3.8 Antalet brottsoffer som fått stöd antal 0 1 000
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2.1. Specifikt mål 3. Förebygga och bekämpa brottslighet
2.1.2. Indikatorer
Referens: artikel 22.4 e i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 2: Resultatindikatorer

ID Indikator Mätenhet Referensscenario Måttenhet för 
referensscenario Referensår Mål (2029) Måttenhet för 

målet Datakälla Kommentarer

R.3.9 Antalet initiativ för 
förebyggande av 
radikalisering som 
utarbetats/utökats

antal 0 antal 2021 2 antal Projekt

R.3.10 Antalet initiativ för skydd 
av/stöd till vittnen och 
visselblåsare som 
utarbetats/utökats

antal 0 antal 2021 1 antal Projekt

R.3.11 Antalet kritiska 
infrastrukturanläggningar/
offentliga platser med 
nya/anpassade faciliteter 
för skydd mot 
säkerhetsrelaterade risker 

antal 0 antal 2021 5 antal Projekt

R.3.12 Antalet deltagare som 
anser att 
utbildningsverksamheten 
är användbar i deras arbete 

antal 0 andel 2021 240 antal Projekt Målet är att 80 %  
procent använder 
kunskaperna i 
sitt arbete tre 
månader efter 
genomförd 
utbildning. 

R.3.13 Antalet deltagare som tre 
månader efter att ha 
avslutat 
utbildningsverksamheten 
rapporterat att de utnyttjar 
de färdigheter och 
kompetenser som de 
förvärvat under den 
utbildningsverksamheten

antal 0 andel 2021 240 antal Projekt Målet är att 80 %  
procent använder 
kunskaperna i 
sitt arbete tre 
månader efter 
genomförd 
utbildning. 



SV 33 SV

2.1. Specifikt mål 3. Förebygga och bekämpa brottslighet
2.1.3. Preliminär fördelning av anslagna medel (EU) efter interventionstyp
Referens: artikel 22.5 i förordningen om gemensamma bestämmelser och artikel 16.12 i Amif-förordningen, artikel 13.12 i ISF-förordningen eller artikel 
13.18 i BMVI-förordningen
Tabell 3: Preliminär fördelning

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro)

Typ av åtgärd 001.IKT-system, interoperabilitet, datakvalitet (utom utrustning) 2 452 098,00

Typ av åtgärd 002.Nätverk, kompetensenheter, samarbetsstrukturer, gemensamma åtgärder och insatser 1 226 049,00

Typ av åtgärd 003.Gemensamma utredningsgrupper och andra gemensamma insatser 0,00

Typ av åtgärd 004.Utplacering av experter 1 226 049,00

Typ av åtgärd 005.Fortbildning 2 452 098,00

Typ av åtgärd 006.Utbyte av bästa metoder, arbetsseminarier, konferenser, evenemang, informationskampanjer och kommunikationsåtgärder 2 452 098,00

Typ av åtgärd 007.Studier, pilotprojekt, riskbedömningar 2 452 098,00

Typ av åtgärd 008.Utrustning 8 337 134,00

Typ av åtgärd 009.Transportmedel 2 452 098,00

Typ av åtgärd 010.Byggnader och faciliteter 245 210,00

Typ av åtgärd 011.Spridning eller annan uppföljning av forskningsprojekt 1 226 049,00
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2.2. Tekniskt bistånd: TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser)

Referens: artiklarna 22.3 f, 36.5, 37 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser
2.2.1. Beskrivning

Det tekniska biståndet ska täcka alla kostnader som den förvaltande myndigheten har för att förvalta och 
administrera fonden. Det omfattar förberedelse för utlysningar, genomförande och kontroll av projekt, 
informations- och kommunikationsinsatser, uppföljning och utvärdering samt drift och utveckling av 
fondförvaltningen. Den största delen av bidraget har budgeterats till arbete med kärnverksamheten, d.v.s. 
planering, genomförande, samt kontroll och kvalitetssäkring av genomförandet. Utvärdering är en del av 
kvalitetssäkringen men hamnar under en annan budgetrubrik. Under programperioden är den förvaltande 
myndigheten bland annat ansvarig för att genomföra en halvtidsutvärdering samt en slututvärdering av 
programgenomförandet. En kostnad som blir betydligt högre 2021-2027 jämfört med programperioden 
2014-2020 är utveckling och drift av ett digitalt system för ansökare och stödmottagare. Även kostnaderna 
för kommunikations- och informationsinsatser förväntas öka. De senare omfattar informations- och 
spridningsinsatser, workshops, erfarenhetsutbyten med andra fondförvaltande myndigheter i Sverige och i 
andra medlemsstater, inköp av material för synliggörande av fonden, kostnader för sociala medier, 
gemensam portal samt utveckling av webbplats. 
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2.2. Tekniskt bistånd TA.36(5). Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser)
2.2.2. Preliminär fördelning av tekniskt bistånd i enlighet med artikel 37 i förordningen om gemensamma 
bestämmelser
Tabell 4: Preliminär fördelning

Interventionstyp Kod Vägledande belopp (euro)

Interventionsområde 034.Information och kommunikation 191 540,00

Interventionsområde 035.Förberedelser, genomförande, övervakning och kontroll 1 025 178,00

Interventionsområde 036.Utvärdering och studier, datainsamling 544 899,00

Interventionsområde 037.Kapacitetsuppbyggnad 690 481,00
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3. Finansieringsplan
Referens: artikel 22.3 g i förordningen om gemensamma bestämmelser
3.1. Anslag per år
Tabell 5: Anslag per år

Typ av anslag 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totalt

Ursprungligt anslag 0,00 5 968 673,00 8 933 449,00 8 717 280,00 7 514 100,00 6 391 634,00 5 795 266,00 43 320 402,00

Halvtidsöversyn

Tematisk del arbetspaket I

Tematisk del arbetspaket II

Tematisk del arbetspaket III

Överföring (in)

Överföring (ut)

Totalt 0,00 5 968 673,00 8 933 449,00 8 717 280,00 7 514 100,00 6 391 634,00 5 795 266,00 43 320 402,00
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3.2. Totala anslag
Tabell 6: Totala anslag per fond och nationellt bidrag

Preliminär fördelning av det nationella 
bidragetSpecifikt mål Typ av åtgärd

Underlag för 
beräkning av 

unionens stöd (totalt 
eller offentligt)

Bidrag från unionen 
(a)

Nationellt bidrag 
(b)=(c)+(d)

Offentlig (c) Privat (d)

Totalt (e)=(a)+(b) Medfinansieringsgra
d (f)=(a)/(e)

Informationsutbyte Regelbundna 
åtgärder

Totalt 6 130 246,00 2 043 415,00 2 043 415,00 0,00 8 173 661,00 75,0000030586%

Informationsutbyte Bilaga IV-åtgärder Totalt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Informationsutbyte Driftstöd Totalt 4 086 830,00 0,00 0,00 0,00 4 086 830,00 100,0000000000%

Totalt Informationsutbyte 10 217 076,00 2 043 415,00 2 043 415,00 0,00 12 260 491,00 83,3333346927%

Gränsöverskridande samarbete Regelbundna 
åtgärder

Totalt 2 060 783,00 686 928,00 686 928,00 0,00 2 747 711,00 74,9999909015%

Gränsöverskridande samarbete Bilaga IV-åtgärder Totalt 800 000,00 88 889,00 88 889,00 0,00 888 889,00 89,9999887500%

Gränsöverskridande samarbete Driftstöd Totalt 3 269 464,00 0,00 0,00 0,00 3 269 464,00 100,0000000000%

Totalt Gränsöverskridande samarbete 6 130 247,00 775 817,00 775 817,00 0,00 6 906 064,00 88,7661481272%

Förebygga och bekämpa brottslighet Regelbundna 
åtgärder

Totalt 20 503 615,00 6 834 538,00 6 834 538,00 0,00 27 338 153,00 75,0000009145%

Förebygga och bekämpa brottslighet Bilaga IV-åtgärder Totalt 3 200 000,00 355 556,00 355 556,00 0,00 3 555 556,00 89,9999887500%

Förebygga och bekämpa brottslighet Driftstöd Totalt 817 366,00 0,00 0,00 0,00 817 366,00 100,0000000000%

Totalt Förebygga och bekämpa brottslighet 24 520 981,00 7 190 094,00 7 190 094,00 0,00 31 711 075,00 77,3262369693%

Tekniskt bistånd – schablonsats (artikel 36.5 
i förordningen om gemensamma 
bestämmelser)

2 452 098,00 0,00 0,00 0,00 2 452 098,00 100,0000000000%

Totalsumma 43 320 402,00 10 009 326,00 10 009 326,00 0,00 53 329 728,00 81,2312449822%
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3.3. Överföringar
Tabell 7: Överföringar mellan fonder med delad förvaltning1

Mottagande fond

Överför fond
Amif

Instrumen
tet för 

gränsförv
altning 

och 
visering

Eruf ESF+
Sammanh
ållningsfo

nden
EHFVF Totalt

ISF
1Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden.
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Tabell 8: Överföringar till instrument med direkt eller indirekt förvaltning1

Regleringsform Belopp för överföring
1Kumulativa belopp för alla överföringar under programperioden.
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4. Nödvändiga villkor
Referens: artikel 22.3 i i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 9: Övergripande nödvändiga villkor

Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

Övervakningsmekanismer har införts och 
omfattar alla offentliga kontrakt och 
upphandlingen av dem inom ramen för 
fonderna i enlighet med unionens 
upphandlingslagstiftning. Det kravet 
omfattar följande:1. Arrangemang för att 
säkerställa insamling av effektiva och 
tillförlitliga uppgifter om offentliga 
upphandlingsförfaranden som överstiger 
unionens tröskelvärden enligt 
rapporteringsskyldigheterna i artiklarna 83 
och 84 i direktiv 2014/24/EU och 
artiklarna 99 och 100 i direktiv 
2014/25/EU.

Ja Lag (2016:1145) om offentlig upphandling

Upphandlingsförordning (2016:1162)

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 
(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 
för statistikändamål 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen. Den 1 juli 
2020 trädde en ny lag om 
upphandlingsstatistik i kraft. Lagen skapar 
förutsättningar för att samla in uppgifter 
om offentliga upphandlingar och att 
publicera mer tillgänglig statistik. Den nya 
lagen innebär att upphandlingar ska 
annonseras i registrerade annonsdatabaser 
som är skyldiga att lämna uppgifter till den 
myndighet som har huvudansvaret för 
statistiken på upphandlingsområdet. 
Upphandlingsmyndigheten är 
statistikmyndighet och ansvarar för 
statistikdatabasens drift och innehållet i 
statistikdatabasen. 

Upphandlingsmyndigheten ska rapportera 
avvikelser av vikt från 
rapporteringsskyldigheten till 
Konkurrensverket. Konkurrensverket är 
registermyndighet för annonsdatabaser. 
Konkurrensverket är också ansvarig att 
utöva tillsyn över registrerade 
annonsdatabaser. Konkurrensverket har 
enligt lagen om upphandlingsstatistik 
möjlighet att meddela de förelägganden 
som behövs för att lagen eller de 
föreskrifter och villkor som har meddelats i 
anslutning till lagen ska efterlevas

1. Effektiva 
mekanismer för 
övervakning av 
marknaden för 
offentlig 
upphandling

Ja

2. Arrangemang för att säkerställa att Ja Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik Statistikdatabasen ska innehålla uppgifter 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

uppgifterna omfattar minst följande delar: 

a) Konkurrensens kvalitet och intensitet: 
namnen på den vinnande anbudsgivaren, 
antalet ursprungliga anbudsgivare och 
kontraktsvärdet. 

b) Information om det slutliga priset efter 
slutförandet och om små och medelstora 
företags deltagande som direkta 
anbudsgivare, om sådan information 
tillhandahålls i de nationella systemen.

Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning--2020332-
om-upphandlingsstatistik_sfs-2020-332 

Upphandlingsmyndighetens föreskrift 
(UFS 2020:1) om insamling av uppgifter 
för statistikändamål 

https://www.konkurrensverket.se/upphandl
ing/registrerade-annonsdatabaser/lagar-
och-forordningar-annonsdatabaser/

Upphandlingsförordningen (2016:1162)

från och om annonser om upphandling. 
Uttrycket ”från och om annonser” tar dels 
sikte på att det är fråga om vissa uppgifter 
som finns uttryckligen angivna i själva 
annonserna om upphandling. Uttrycket tar 
också sikte på s.k. metadata, det vill säga 
uppgifter som inte direkt anges i själva 
annonsen men som ändå hör till den. De 
uppgifter från och om annonser om 
upphandling som ska lämnas till 
statistikmyndigheten framgår av bilaga A 
till UFS 2020:1.

Statistikdatabasen får även innehålla andra 
uppgifter om upphandling som behövs för 
att ta fram statistik.

En registrerad annonsdatabas ska ha en 
funktion som gör det möjligt att identifiera 
enskilda upphandlingar bland de annonser 
som publiceras i annonsdatabasen.

3. Arrangemang för att säkerställa att de 
behöriga nationella myndigheterna 
övervakar och analyserar uppgifterna i 
enlighet med artikel 83.2 i direktiv 
2014/24/EU och artikel 99.2 i direktiv 
2014/25/EU.

Ja Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020

https://www.konkurrensverket.se/informati
onsmaterial/rapportlista/konkurrensverkets
-tillsynsverksamhet-2020/ 

Rapport: Statistik om offentlig 
upphandling 2020

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/
kunskapsbank-for-offentliga-
affarer/publikationer/"

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande myndigheter 
följer lagarna om offentlig upphandling. 

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I rapporten 
redogörs för prioriteringar och såväl 
utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete.

Konkurrensverket är registermyndighet för 
annonsdatabaser. Det innebär bl.a. att 
Konkurrensverket utövar tillsyn över de 
registrerade annonsdatabaserna.

Upphandlingsmyndigheten har utsetts till 
statistikmyndighet och ansvarar för att 
sammanställa och göra statistiken allmänt 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

tillgänglig, främst genom att skapa en 
nationell databas för statistik på 
upphandlingsområdet.

Upphandlingsmyndighetens rapport 
Statistik om offentlig upphandling 2020 
innehåller statistik om överprövningar, 
avbrutna upphandlingar, små och 
medelstora företags samt idéburna 
organisationers deltagande i upphandling 
m.m.

4. Arrangemang för att offentliggöra 
resultaten av analysen i enlighet med 
artikel 83.3 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.3 i direktiv 2014/25/EU.

Ja Förordning (2020:332) om 
upphandlingsstatistik

Förordning (2015:527) med instruktion för 
Upphandlingsmyndigheten

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2015527-
med-instruktion-for_sfs-2015-527 

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2019668-om-
upphandlingsstatistik_sfs-2019-668

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för 
den offentliga upphandlingen och 
kontrollerar att upphandlande myndigheter 
följer lagarna om offentlig upphandling. 

Upphandlingsmyndigheten har utsetts till 
statistikmyndighet och ansvarar för att 
sammanställa och göra statistiken allmänt 
tillgänglig, främst ge-nom att skapa en 
nationell databas för statistik på 
upphandlingsområdet.

Idag redovisas statistiken på en 
övergripande nivå.  Dock pågår arbete med 
att leverantörer, upphandlare, 
beslutsfattare, media och andra kunna få ut 
den statistik de behöver på ett enkelt och 
smidigt sätt direkt från statistikdatabasen. 
Information som ska gå att få fram är bl.a. 
hur många upphandlingar som annonseras 
inom olika branscher och segment, till 
vilket värde, hur konkurrensen ser ut och 
vilka som vinner upphandlingarna.

5. Arrangemang för att säkerställa att alla 
uppgifter som tyder på misstänkt 
uppgjorda anbudsgivningar överlämnas till 

Ja https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning--2020332-

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet 
över konkurrensreglerna och lägger 
särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

de behöriga nationella organen i enlighet 
med artikel 83.2 i direktiv 2014/24/EU och 
artikel 99.2 i direktiv 2014/25/EU.

om-upphandlingsstatistik_sfs-2020-332

Förordning (2007:1117) med instruktion 
för Konkurrensverket

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-20071117-
med-instruktion-for_sfs-2007-1117 

Konkurrensverkets tillsynsverksamhet 
2020

https://www.konkurrensverket.se/informati
onsmaterial/rapportlista/konkurrensverkets
-tillsynsverksamhet-2020/

ingripa mot privata och offentliga aktörer 
som missbrukar en dominerande ställning 
på marknaden samt mot 
konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet.

I Konkurrensverkets tillsynsrapport för 
2020 beskrivs hur konkurrensverkets 
verksamhet såg ut under 2020. I rapporten 
redogörs för prioriteringar och såväl 
utredningar som rapporter och 
internationellt samarbete.

3. Effektiv 
tillämpning och 
genomförande av 
stadgan om de 
grundläggande 
rättigheterna

Ja Effektiva mekanismer finns för att 
säkerställa överensstämmelse med 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan) och 
omfattar följande: 

1. Arrangemang för att säkerställa att de 
program som stöds av fonderna och deras 
genomförande överensstämmer med 
relevanta bestämmelser i stadgan.

Ja EU-stadgan. Lag (1986:765) med 
instruktion för Riksdagens ombudsmän. 
Även regeringsformen och 
riksdagsordningen innehåller regleringar 
av JO:s uppgifter.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-1986765-med-
instruktion-for-riksdagens_sfs-1986-765  

Lag (1975:1339) om Justitiekanslerns 
tillsyn som reglerar tillsynsuppgiften.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-19751339-om-
justitiekanslerns-tillsyn_sfs-1975-1339

Stadgan är rättsligt bindande för Sverige. 
Myndigheter är skyldiga att respektera 
rättigheterna, iaktta principerna och främja 
tillämpningen av rättigheterna när 
unionsrätten tillämpas. Det innebär att 
förvaltande myndighet (FM) är bundna av 
reglerna vid framtagning av programmen. 
Flera av rättigheterna är direkt adresserade 
i regeringens riktlinjer för programmen. I 
genomförandet ingår det i FM:s rutiner att 
göra en kontroll mot relevanta artiklar. För 
att kontrollerna ska få genomslag 
tillhandahåller FM en utbildning som riktar 
sig till samtliga involverade i 
programmens processer. För att kontrollera 
efterlevnaden av stadgan kontrolleras 
utlysningar, urvalskriterier, ansökningar 
och rapporter mot en checklista. Vid 
överprövning av beslut av FM kan även 
domstolar pröva om beslutet är i 
överensstämmelse med stadgan. Därutöver 
finns det ett system av ombudsmän som 
granskar att myndigheter efterlever lagar 
och andra författningar samt fullgör sina 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

skyldigheter. Enskilda kan anmäla 
klagomål till ombudsmännen som utreder 
klagomålen och beslutar om en 
myndighetsåtgärd strider mot lag, annan 
författning eller annars är felaktig eller 
olämplig.

2. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om insatser som 
stöds av fonderna och som inte 
överensstämmer med stadgan och 
klagomål avseende stadgan som lämnats in 
i överensstämmelse med rutinerna enligt 
artikel 69.7.

Ja - Förvaltande myndighet ska minst årligen 
rapportera fall där förvaltande myndighet i 
sina kontroller av projekt upptäckt brott 
mot stadgan samt eventuella klagomål 
avseende stadgan som inkommit till 
Justitieombudsmannen, Justitiekanslern 
eller annan ombudsman och som 
Polismyndigheten i sin roll som 
förvaltande myndighet ombetts yttra sig 
över. I rapporteringen ska förvaltande 
myndighet ange hur många fall av brott 
mot stadgan som har identifierats, hur 
många granskningsförfaranden som inletts 
av ombudsmännen samt status på dessa, 
vilka rättigheter som påverkats, vilka 
åtgärder som vidtagits för att korrigera 
bristerna samt vilka åtgärder som vidtagits 
för att undvika liknande brister i framtiden.

4. Genomförande 
och tillämpning 
av FN-
konventionen om 
rättigheter för 
personer med 
funktionsnedsättni
ng i enlighet med 
rådets beslut 
2010/48/EG

Ja En nationell ram för att säkerställa 
genomförande av konventionen finns och 
omfattar följande: 

1. Syften med mätbara mål, datainsamling 
och övervakningsmekanismer.

Ja Strategi för systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken under 2021 – 
2031 (dnr. S2021/06595)

Nationellt mål och inriktning för 
funktionshinderspolitiken (prop. 
2016/17:188)

(Regeringsbeslut 2019-05-09 
S2019/02245/FST)

Diskrimineringslagen (2008:567)

Sverige har ett nationellt mål för 
funktionshinderspolitiken med FN:s 
konvention om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning som 
utgångspunkt. Sverige har år 2008 
ratificerat konventionen och dess 
fakultativa protokoll. En ny strategi för 
systematisk uppföljning av 
funktionshinderspolitiken har beslutats i 
september 2021. Strategin som sträcker sig 
från 2021–2031 innebär att 28 
myndigheter får ett uppföljningsansvar 
inom sina respektive ansvarsområden. 
Myndigheterna redovisar årligen till 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

Lag (2021:642) om Institutet för mänskliga 
rättigheter, 

Förordning (2014:134) med instruktion för 
Myndigheten för delaktighet

regeringen.  

Diskrimineringslagen (2008:567) förbjuder 
diskriminering på grund av 
funktionsnedsättning. 
Diskrimineringsombudsmannen utövar 
tillsyn. 

Myndigheten för delaktighet (MFD) 
ansvarar för övergripande uppföljning och 
analys av funktionshinderpolitiken.

Riksdagen har antagit lagen (2021:642) om 
Institutet för mänskliga rättigheter. 
Institutet ska främja säkerställandet av de 
mänskliga rättigheterna i Sverige och 
startar sin verksamhet den 1 januari 2022.

2. Arrangemang för att säkerställa att 
politik, lagstiftning och standarder 
avseende tillgänglighet verkligen kommer 
till uttryck i förberedelserna och 
genomförandet av programmen.

Ja Förordning (2014:134) med instruktion för 
Myndigheten för delaktighet

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/forordning-2014134-
med-instruktion-for_sfs-2014-134

FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning trädde i 
kraft 2009 i Sverige. Det innebär att 
Sverige har åtagit sig att förverkliga 
konventionen och dess bestämmelser i sin 
helhet. Myndigheten för delaktighet har i 
uppdrag att verka för full delaktighet i 
samhällslivet för personer med 
funktionsnedsättning i alla åldrar och för 
jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheten 
följer även upp, utvärderar och analyserar 
insatser från statliga myndigheter, 
kommuner, regioner och andra aktörer i 
förhållande till de nationella 
funktionshinderspolitiska målen. 

Förvaltande myndighet säkerställer att 
lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
beaktats under utarbetandet och 
genomförandet av programmen. 

Lagstiftning och tillgänglighetspolicys 
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Nödvändigt 
villkor

Uppfyllnad av 
nödvändigt 

villkor
Kriterier Uppfyllnad av 

kriterier Hänvisning till relevanta dokument Motivering

används i planering, genomförande, 
övervakning och utvärdering av insatser på 
nationell och regional nivå, men även på 
projektnivå.

Interna handledningar/handböcker och 
utbildningsinsatser säkerställer förvaltande 
myndighets kompetens.

3. Rutiner för rapportering till 
övervakningskommittén om insatser som 
stöds av fonderna och som inte 
överensstämmer med FN-konventionen om 
rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning och klagomål 
avseende konventionen som lämnats in i 
överensstämmelse med rutinerna enligt 
artikel 69.7.

Ja - Den förvaltande myndigheten kommer 
under en särskild punkt på dagordningen 
vid övervakningskommitténs möten minst 
en gång per år att rapportera eventuella fall 
av bristande överensstämmelse med FN-
konventionen. Brister som i så fall har 
konstaterats vid kontroller på plats eller 
annan granskning av beviljade insatser. 
Förvaltande myndighet rapporterar även 
klagomål avseende konventionen som 
tagits upp av Justitieombudsmannen eller 
Justitiekanslern och där förvaltande 
myndighet ombetts yttra sig.
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5. Programmyndigheter
Referens: artiklarna 22.3 k, 71 och 84 i förordningen om gemensamma bestämmelser
Tabell 10: Programmyndigheter

Programmyndighet Institutionens namn Kontaktens namn Befattning E-postadress

Förvaltande myndighet Polismyndigheten Fredrik Modigh Avdelningschef fredrik.modigh@polisen.se

Revisionsmyndighet Ekonomistyrningsverket Johan Sandberg Enhetschef johan.sandberg@esv.se

Organ som tar emot betalningar från kommissionen Riksgäldskontoret - - riksgalden@riksgalden.se
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6. Partnerskap
Referens: artikel 22.3 h i förordningen om gemensamma bestämmelser

Partnerskapets medverkan i programförberedelserna
Under utarbetandet av programförslaget har dialog förts med företrädare för Brottsoffermyndigheten, 
Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten. 
Myndigheterna har bidragit till programförberedelserna genom medverkan i gemensamma workshops för 
BMVI och ISF samt genom skriftliga procedurer. För att säkerställa att det lokala och regionala 
perspektivet omhändertogs erbjöds även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att lämna synpunkter. 
Synpunkter från myndigheter och SKR utgjorde underlag till den omvärldsanalys som lämnades till 
regeringen. Utgångspunkten i analysen var de behov och utmaningar som organisationerna, inklusive 
organisationernas nätverk, identifierat de kommande 7 åren. Omvärldsanalysen utgjorde grunden till det 
nationella programmets programstrategi. Senare i processen bidrog inkomna synpunkter till beskrivningar 
av möjliga åtgärder och aktiviteter inom respektive specifikt mål samt till fördelning av medel mellan 
specifika mål och identifierade resultat- och outputindikatorer.

Partnerskapets medverkan under genomförandet av programmet
Vid genomförandet av programmet ska den förvaltande myndigheten samverka med ett partnerskap i flera 
olika frågor. I Sverige utgörs partnerskapet av samverkansgruppen och övervakningskommittén. 
Myndigheter som ingår i partnerskapet är de 10 myndigheter som nämns ovan. Sverige har ett gemensamt 
partnerskap för ISF och BMVI.

Samverkansgruppen
Samverkansgruppen har en rådgivande roll inför beslut om utlysningarnas inriktning och inför beslut om 
tilldelning av medel. För att undvika intressekonflikter får representanter för sökande organisationer inte 
medverka vid beredningar av egna ansökningar. Beslut fattas av den förvaltande myndigheten. En viktig 
roll för samverkansgruppen är att informera om vilka möjligheter som finns inom ISF, både i den egna 
organisationen, men även till externa organisationer och nätverk. Informationsansvaret omfattar även 
kommunikation till relevanta lokala och regionala aktörer samt civilsamhällesorganisationer. Det lokala 
och regionala perspektivet omhändertas dessutom genom att SKR bjuds in till möten med 
samverkansgruppen samt till dialog med den förvaltande myndigheten. SKR har erfarenhet och kunskap 
om vilka lokala och regionala behov som nationella insatser bör ta hänsyn till.

Samverkansgruppen ska regelbundet informeras om programgenomförandet, både på projektnivå och 
övergripande på programnivå. Gruppen involveras även vid uppföljning av genomförande och resultat.

Övervakningskommittén
Övervakningskommittén har en strategisk roll och utgör ett stöd under genomförandet av det nationella 
programmet. Regeringen fattade beslut om inrättande av övervakningskommitté för BMVI och ISF den 7 
oktober 2021. Kommitténs uppgift är bland annat att granska programgenomförandets framsteg och 
måluppfyllelse. Den har även en beslutande roll som omfattar beslut om kriterier för urval av projekt, 
eventuella ändringar av det nationella programmet, slutrapport för genomförandet samt utvärderingsplan. 
SKR kommer att informeras om genomförandet av programmen på övergripande nivå och bjudas in till 
tematiska diskussioner som har bäring på den lokala och regionala nivån. För att ge kommittén rätt 
förutsättningar att följa upp programmets nödvändiga villkor avseende grundläggande rättigheter och 
dataskyddsfrågor har den förvaltande myndigheten för avsikt att vid ett par tillfällen bjuda in 
Integritetsskyddsmyndigheten till övervakningskommitténs möten. Beslut om urvalskriterier togs vid 
övervakningskommitténs första möte den 18 februari 2022. Övervakningskommittén deltar inte i urval av 
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projektansökningar. Kommittén ska mötas minst en gång per år.



SV 50 SV

7. Kommunikation och synlighet
Referens: artikel 22.3 j i förordningen om gemensamma bestämmelser

En webbplats för ISF har upprättats. Webbplatsen, som är ISF:s primära kommunikationskanal, delas med 
instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI). På webbplatsen publiceras information om 
det nationella programmet, bakomliggande förordningar, fondens målsättning samt projektresultat och 
andra effekter. Där publiceras även information om möjliga finansieringsmöjligheter och stöd till sökande 
organisationer och stödmottagare. Information om ISF publiceras även på en portal (eufonder.se) 
gemensam för de EU-fonder i Sverige som regleras av förordning (EU) 2021/1060 (CPR). Fondens 
kommunikationsstrategi utgår från kraven i den gemensamma förordningen. Utifrån strategin upprättas en 
kommunikationsplan med kalenderårets planerade aktiviteter. Aktiviteternas resultat följs upp med hjälp 
av följande indikatorer:

1: Webbplats: antal publicerade artiklar/projektpresentationer 
3: Nyhetsbrev: antal prenumeranter
4: Seminarier: antal deltagare, antal nöjda deltagare

Målgrupp och tillgänglighet
Huvudsaklig målgrupp är fondens stödmottagare och organisationer representerade i fondens partnerskap, 
men åtgärderna kommer även att inkludera relevanta experter och beslutsfattare samt till viss del 
allmänheten. Kommunikationsarbetet ska möta olika behov under olika delar av programperioden. 
Kommunikationsinsatserna anpassas därför över tid. I början av programperioden är fokus på att nå ut 
med information om innehåll och finansieringsmöjligheter i fonden. Längre in i programperioden 
prioriteras kommunikationsinsatser som tillvaratar och sprider upparbetade resultat, lärande och goda 
exempel från fonden. 

Allt kommunikationsarbete ska, så långt det är möjligt, vara tillgängligt och följa standard för teknisk, 
språklig och pedagogisk tillgänglighet. Teknisk tillgänglighet innebär att hjälpmedelsanvändare med egna 
hjälpmedel ska kunna läsa upp innehåll eller styra datorn och ta till sig myndighetens material. Språklig 
tillgänglighet innebär att innehållet går att förstå och är begripligt. Pedagogisk tillgänglighet innebär att 
användarna ska förstå var de befinner sig i strukturen och kunna hitta det de söker. 

Utlysningar
I anslutning till fondens utlysningar publiceras information på webbplatsen om aktuella mål, eventuella 
prioriteringar, vilka aktörer de riktar sig till, tillgängliga medel, samt datum. 

Beviljade projekt och projektresultat 
En förteckning över beviljade och pågående insatser offentliggörs på webbplatsen. Förteckningen 
uppdateras löpande och kommer att innehålla grundläggande fakta om projekt, specifika mål och 
finansieringsgrad. Beviljade projekt informeras i god tid om att uppgifterna kommer att synliggöras.

Projektens resultat är centrala i all kommunikation, eftersom dessa konkret och tydligt visar vad som 
uppnåtts med hjälp av ISF. Kommunikationsinsatserna ska vara nära kopplade till projektens 
verksamhetsmål och stötta det nationella programmets målsättningar. Spridningsaktiviteterna ska nå 
målgrupper och individer som har inflytande över beslut och som kan bidra till att resultat kan spridas och 
tillämpas i större skala. 
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Spridningsaktiviteter kan genomföras för att lyfta fram och sprida information om projektresultat. 
Aktiviteter kan även initieras för att uppmuntra till erfarenhetsutbyten mellan projekt. Synergier med 
andra fonder, i synnerhet med BMVI, eftersträvas och uppnås genom gemensamma satsningar. Press och 
media kan användas som kommunikationskanaler för att synliggöra och sprida ISF:s möjligheter, 
omfattning och resultat. Detsamma gäller för sociala medier, som i tillämpliga fall kommer användas för 
att nå ut till dem som är intresserade av fonden och dess verksamhet och resultat. Vid utformning och val 
av kommunikationskanal och kommunikationsaktivitet kommer hänsyn tas till projektens karaktär, 
målgrupp och eventuella restriktioner med anledning av säkerhet och sekretess. 

Stödmottagares ansvar 
Projekten är informationsbärare för ISF och ska i all kommunikation nämna att finansieringen kommer 
från EU. Kommunikationsansvaret tydliggörs i samband med projektstart. De synlighetskrav som ställs på 
stödmottagare ska framgå på webbplatsen. Som stöd ska den förvaltande myndigheten ta fram 
instruktioner för hur stödmottagare ska arbeta med synliggörande och använda Europeiska unionens 
emblem på framtaget material och resultat. En förenklad guide ska finnas tillgänglig och möjliggöra för 
stödmottagare att uppfylla synlighetskraven för ISF. Länkar till kommissionens stödmaterial och ”online-
generator” kommer att publiceras på webbplatsen för att underlätta projektens spridning.
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8. Användning av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och finansiering utan koppling till 
kostnader
Referens: artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser

Avsedd användning av artiklarna 94 och 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser Ja Nej

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av 
enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser inom en prioritering i enlighet med artikel 94 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser

  

Från och med antagandet kommer programmet att använda ersättning av unionens bidrag på grundval av finansiering 
utan koppling till kostnader i enlighet med artikel 95 i förordningen om gemensamma bestämmelser
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna

Typ av insats som omfattas Indikator som leder till ersättning (2)

Specifikt mål

Beräknad procentandel av 
det totala anslaget inom det 
specifika mål på vilket det 

förenklade 
kostnadsalternativet 

kommer att tillämpas
Kod(1) Beskrivning Kod(2) Beskrivning

Måttenhet för den indikator 
som leder till ersättning

Typ av förenklat 
kostnadsalternativ 
(standardskala för 
enhetskostnader, 

enhetsbelopp eller 
schablonsatser)

Belopp (i euro) eller 
procentsats (i fråga om 

schablonsatser) för förenklat 
kostnadsalternativ

1) Detta avser koden i bilaga VI till Amif-, BMVI- och ISF-förordningarna

2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall
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Tillägg 1: Bidrag från unionen på grundval av enhetskostnader, enhetsbelopp och schablonsatser
B. Uppgifter per typ av insats



SV 55 SV

C. Beräkning av standardiserade skalor för enhetskostnader, enhetsbelopp eller schablonsatser
1. Uppgiftskälla som använts för beräkningen av de standardiserade skalorna för enhetskostnader, 
enhetsbelopp eller schablonsatser (vem tog fram, samlade in och registrerade uppgifterna, plats för 
datalagring, brytdatum, validering etc.).
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2. Ange varför den föreslagna metoden och beräkningen på grundval av artikel 94.2 i förordningen om 
gemensamma bestämmelser är relevant för insatstypen.
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3. Ange hur beräkningarna gjordes, särskilt eventuella antaganden i fråga om kvalitet eller kvantitet. I 
relevanta fall ska statistiska belägg och referensvärden användas och på begäran tillhandahållas i ett 
format som kommissionen kan använda.



SV 58 SV

4. Förklara hur ni har säkerställt att endast stödberättigande utgifter ingår i beräkningen av standardskalan 
av enhetskostnad, enhetsbelopp eller schablonsats.
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5. Revisionsmyndighetens eller revisionsmyndigheternas bedömning av beräkningsmetoden, beloppen 
och arrangemangen för att säkerställa kontroll, insamling och lagring av uppgifter samt uppgifternas 
kvalitet.
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Tillägg 2: Bidrag från unionen på grundval av finansiering som inte är kopplad till kostnaderna
A. Sammanfattning av de viktigaste delarna

Typ av insats som omfattas Indikatorer

Specifikt mål
Belopp som omfattas av 

finansiering utan koppling 
till kostnader Kod(1) Beskrivning

Villkor som ska uppfyllas/resultat 
som ska uppnås för att leda till 
ersättning från kommissionen Kod(2) Beskrivning

Måttenhet för indikatorn på 
de villkor som ska 

uppfyllas/resultat som ska 
uppnås för att leda till 

ersättning från 
kommissionen

Planerad typ av ersättningsmetod som 
används för ersättning till 

bidragsmottagaren

(1) Detta avser koden i bilaga VI till Amif-, BMVI- och ISF-förordningarna.

(2) Detta avser koden för en gemensam indikator, i tillämpliga fall.
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B. Uppgifter per typ av insats
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