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 FÖRORD 

  

 

 

Förord 

Enligt förordning (EU)2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning 

åläggs medlemsstaterna att fastställa nationella strategier för europeisk integre-

rad gränsförvaltning. 

Regeringen gav den 1 juni 2017 Polismyndigheten, Migrationsverket, Kustbe-

vakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Säkerhetspolisen ett uppdrag att ta 

fram en nationell strategi för integrerad gränsförvaltning (Ju2017/04885/PO). 

Polismyndigheten fick huvudansvaret för att årligen följa upp och vid behov 

revidera strategin tillsammans med övriga berörda myndigheter. Myndigheterna 

fastställde i mars 2018 den första nationella strategin för integrerad gränsför-

valtning för perioden 2018 – 2020. Denna reviderade strategi avser perioden 

2021 till 2023. I denna strategi har även Kriminalvården inkluderats. 

Den nationella strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning utgör ett 

viktigt verktyg för att styra verksamheterna mot gemensamma mål. Genom den 

nationella integrerade gränsförvaltningen bidrar myndigheterna till att öka den 

inre säkerheten i Sverige och inom EU samt bidrar till smidiga gränspassager 

över de yttre gränserna och den fria rörligheten inom Schengenområdet. 
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1 Inledning – en gemensam strategi för      
gemensamma utmaningar  

Denna strategi har tagits fram av de myndigheter som, i olika omfattning, har 

uppgifter i den nationella integrerade gränsförvaltningen. Strategin ska bidra till 

att öka den inre säkerheten i Sverige och inom EU samt till smidiga gränspassa-

ger över de yttre gränserna och till fri rörlighet inom Schengenområdet. 

Den nationella strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning utgör ett 

viktigt verktyg för att styra verksamheten mot gemensamma mål. De samver-

kande myndigheterna har olika roller, mandat och förutsättningar i den nation-

ella gränsförvaltningen. Sverige är en del av EU och det internationella samfun-

det och påverkas i stor grad av olika EU-regelverk och av utveckling och hän-

delser i omvärlden, både inom och bortom EU:s yttre gränser. Sveriges gräns-

förvaltning ska bygga på en väl etablerad samverkan mellan olika involverade 

myndigheter och aktörer. Denna strategi omfattar Polismyndigheten, Migrat-

ionsverket, Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket, Säkerhetspolisen och 

Kriminalvården. 

Strategin utgör Sveriges del i den europeiska integrerade gränsförvaltningen och 

dess olika processer vilka fortfarande är under utveckling. Arbetet med att im-

plementera de olika EU-regelverken och riktlinjerna kopplade till gränsförvalt-

ningen kommer att fortgå de närmaste åren. 

Strategin gäller för perioden 2021 till 2023 och utgår från kända förutsättningar 

och utmaningar för gränsförvaltningen. Strategin definierar ett antal strategiska 

prioriteringar vilka syftar till att möta de olika utmaningarna och sätta en ge-

mensam ambition i den fortsatta utvecklingen av gränsförvaltningen. 
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2 Bakgrund – den europeiska gräns- och 
kustbevakningen 

I förordningen om en europeisk gräns- och kustbevakning, EBCG-

förordningen
1
, fastställs att medlemsstaternas nationella myndigheter med an-

svar för gränsförvaltning, inklusive de myndigheter som ansvarar för återvän-

dande, tillsammans med den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån 

(Frontex) ska utgöra den europeiska gräns- och kustbevakningen. Genomföran-

det av den europeiska integrerade gränsförvaltningen är ett delat ansvar mellan 

Frontex och de nationella myndigheterna
2
. 

För att stödja genomförandet av en europeisk gräns- och kustbevakning ska EU-

kommissionen ta fram en flerårig strategisk policycykel
3
. EU-kommissionen 

förväntas presentera sitt förslag till policycykel under 2021. 

Den fleråriga strategiska policycykeln ska genomföras av såväl Frontex som 

medlemsstaterna.  För genomförandet ska Frontex fastställa en teknisk och ope-

rativ strategi för europeisk integrerad gränsförvaltning
4
.  

Medlemstaterna ska i sin tur fastställa nationella strategier för europeisk integre-

rad gränsförvaltning. Dessa strategier ska vara förenliga med den tekniska och 

operativa strategin för europeisk integrerad gränsförvaltning samt med den 

fleråriga strategiska policyn för europeisk integrerad gränsförvaltning.  

Sveriges strategi utgår från de komponenter som en europeisk integrerad gräns-

förvaltning ska bestå av enligt EBCG-förordningen, 
5
 d.v.s. 

 Gränskontroll 

 Efterforsknings- och räddningsinsatser 

 Riskanalys 

 Samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna och med 

Frontex 

 Samarbete mellan nationella myndigheter 

 Samarbete mellan EU:s institutioner
6
 

 Samarbete med tredje länder 

 Tekniska och operativa åtgärder inom Schengenområdet 

 Återvändande av tredjelandsmedborgare 

 Användning av den senaste tekniken, däribland stora informationssystem 

                                                        
1
 Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning. 

2
 Art.4 och 7, Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning. 

3
 Art.8, Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning. 

4
 Technical and operational strategy for European integrated border management, publ. 2019-08-

20 
5 
Art.3 Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning

 
. 

6
 Den svenska nationella strategin omfattar inte komponenten samarbete mellan EU:s institut-

ioner. 
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 System för kvalitetskontroll 

 Solidaritetsmekanismer, särskilt för unionsfinansiering 

 

Sveriges strategi har även med de övergripande komponenterna för genomfö-

randet av europeisk integrerad gränsförvaltning:  

 Grundläggande rättigheter 

 Utbildning 

 Forskning och innovation 

 

Sveriges strategi ligger i linje med de tre övergripande strategiska målen i den 

av Frontex upprättade tekniska och operativa strategin för europeisk integrerad 

gränsförvaltning: 

1. Minskad sårbarhet vid de yttre gränserna baserat på heltäckande situations-

medvetenhet 

2. Säkra och välfungerande yttre gränser 

3. Varaktiga europeiska gräns- och kustbevakningskapaciteter 

Sveriges strategi beaktar vidare den s.k. fyrdelade modellen för tillträdeskon-

troll
7
 , som tar upp de åtgärder som kan vidtas inom, vid och bortom EU:s yttre 

gränser: 

Första delen: Åtgärder i tredje länder (ursprungsländer och transitländer för 

irreguljär migration) 

Andra delen: Samarbete med angränsande tredjeländer 

Tredje delen: Gränskontrollåtgärder vid de yttre gränserna inklusive systematisk 

in- och utresekontroll samt gränsövervakning och upptäckt av gränsöverskri-

dande brottslighet på grundval av riskanalys. 

Fjärde delen: Åtgärder inom Schengenområdet, inklusive åtgärder mot irregul-

jär migration och gränsöverskridande brottslighet samt återvändande. 

Syftet med den nationella strategin för europeisk integrerad gränsförvaltning är 

att identifiera mål och prioriteringar som är centrala för gränsförvaltningen och 

ofta påverkar flera av myndigheterna och att omsätta dessa i konkreta åtgärder i 

en handlingsplan. Målen, prioriteringarna och de konkreta åtgärderna ska beakta 

de mål som finns i Sverige och inom EU vad gäller den europeiska integrerade 

gränsförvaltningen.  

                                                        
7
 Skäl 11 i EBCG förordningen.  Den fyrdelade modellen för tillträdeskontroll fastställdes först i 

samband med Rådslutsatserna om integrerad gränsförvaltning 4-5 december 2006 och beskrivs 

närmare i EU:s Schengenkatalog från 2009. 
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Framtagandet av strategin har delvis finansierats av EU-fonden för inre säkerhet 

(ISF) som ger ekonomiskt stöd till aktiviteter som stärker EU:s inre säkerhet. 
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3 Vision, uppdrag och värderingar för svensk 
gränsförvaltning 

Vision: Den nationella integrerade gränsförvaltningen bidrar till att öka den inre 

säkerheten i Sverige och inom EU samt bidrar till smidiga gränspassager över de 

yttre gränserna och den fria rörligheten inom Schengenområdet.  

Uppdrag: Att effektivt, rättssäkert och enhetligt genomföra samt utveckla den 

nationella gränsförvaltningen som en del av den europeiska integrerade gräns-

förvaltningen. 

Värderingar: Sveriges gränsförvaltning ska kännetecknas av professionalism, 

effektivitet, samverkan, enhetlighet, rättssäkerhet och respekt för de grundläg-

gande rättigheterna. 

 



 GENOMFÖRANDE, UPPFÖLJNING OCH REVIDERING AV STRATEGIN OCH HANDLINGSPLANEN 

  

 

 

NATIONELL STRATEGI FÖR EUROPEISK INTEGRERAD GRÄNSFÖRVALTNING 11 

 

4 Genomförande, uppföljning och revidering 
av strategin och handlingsplanen 

Regeringen gav den 1 juni 2017 Polismyndigheten, Migrationsverket, Kustbe-

vakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Säkerhetspolisen ett uppdrag att ta 

fram en nationell strategi för integrerad gränsförvaltning (Ju2017/04885/PO). 

Polismyndigheten fick också huvudansvaret för att årligen följa upp och vid 

behov revidera strategin tillsammans med övriga berörda myndigheter. Myndig-

heterna fastställde i mars 2018 den första nationella strategin för integrerad 

gränsförvaltning
8
 för perioden 2018 – 2020. I denna strategi för perioden 2021 

till 2023 har även Kriminalvården inkluderats. 

Den nationella strategin för europeisk integrerad gränsförvaltning avser peri-

oden 2021 – 2023. Strategin kan vid behov revideras om samtliga myndighets-

chefer godkänner det. Bl.a. kommer revidering att behöva ske i samband med att 

den fleråriga strategiska policycykeln för europeisk gränsförvaltning är färdig-

ställd samt efter den tekniska och operativa strategin för europeisk integrerad 

gränsförvaltning har reviderats. Polismyndigheten ska samordna revidering av 

strategin. 

Genomförandet av de strategiska prioriteringarna, som slås fast i strategin, sker 

genom åtgärder i en handlingsplan.  De strategiska prioriteringarna kan bara 

ändras genom revidering av strategin. I övrigt är handlingsplanen ett levande 

dokument som kan uppdateras på tjänstemannanivå under strategins genomfö-

randeperiod, d.v.s. utan myndighetschefernas godkännande. Polismyndigheten 

ansvarar för att löpande följa upp att åtgärderna genomförs av utpekade ansva-

riga myndigheter inom tidsgränserna. Den myndighet som ansvarar för en åtgärd 

i handlingsplanen ansvarar för att genomföra åtgärden och vid behov meddela 

ändringar i handlingsplanen till Polismyndigheten. 

Polismyndigheten leder ett nätverk för europeisk integrerad gränsförvaltning där 

samtliga involverade myndigheter ingår. Frågor kopplade till strategin eller 

handlingsplanen lyfts i detta nätverk och vidare inom respektive myndighet. Vid 

behov kan frågor lyftas för ställningstagande till myndighetscheferna vilka i sin 

tur har möjlighet att lyfta frågor vidare till Regeringskansliet för politisk av-

dömning.  

Kostnader i samband med genomförandet av strategin och omhändertagande av 

de strategiska prioriteringarna finansieras inom berörda myndigheters befintliga 

budgetramar och med stöd från EU:s fonder. Det bedöms främst vara Instrumen-

tet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och Asyl-, Migrations- och Integ-

rationsfonden (AMIF) som kommer att vara i fokus för finansiering av utveckl-

ingsinsatser för integrerad gränsförvaltning. Genomförandet av strategin kom-

mer också, när det avser myndigheternas deltagande i olika aktiviteter, ledda av 

den Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, ersättas av byråns budget.  

                                                        
8
 Dnr A.263.144/2017 
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5 Nationell situationsbild 

Situationen i Sverige påverkas av utvecklingen i omvärlden och inom EU. Den 

globala dynamiska situationen, olika komplexa hot och ständigt nya förutsätt-

ningar påverkar våra yttre gränser, den inre säkerheten och hela den nationella 

gränsförvaltningen. 

Sveriges yttre gräns består av sjö- och luftgränser. Ingen yttre landgräns finns då 

Norge är en Schengenassocierad medlemsstat och Danmark och Finland är 

Schengenmedlemmar. Gränserna passeras vid de olika gränsövergångsställena i 

form av flygplatser och hamnar. Sverige har i dag 91 gränsövergångsställen. De 

flesta in- och utresorna över yttre gräns sker via Sveriges större flygplatser där 

merparten av all passagerartrafik till och från tredje länder sker. Sveriges yttre 

sjögräns består också av en relativt lång kuststräcka på cirka 2 700 kilometer 

med skärgårdar och ett stort antal öar i varierande storlek.  Vidare har Sverige 

ett förhållandevis stort territorialhav. 

Sverige är geografiskt lokaliserat i norra Europa, långt ifrån de största inreseom-

rådena för irreguljär migration över de yttre gränserna. Påverkan från irreguljär 

migration över Sveriges yttre luftgräns bedöms idag som låg. Gällande den yttre 

sjögränsen bedöms påverkan från irreguljär migration också som låg även om 

det finns behov av att öka kunskapen om den maritima situationsbilden.  

Sverige är ett destinationsland för sekundär migration dvs. migranter som rör sig 

från den medlemsstat till vilken de först anlände exempelvis för att söka inter-

nationellt skydd eller permanent vidarebosättning någon annanstans. Den se-

kundära migrationen till Sverige bedöms främst ske via Öresundsbron och ham-

nar med färjetrafik men också via flygplatser med Schengenintern trafik. Det 

pågår också sekundär migration från Sverige.  

I Sverige verkar gränsöverskridande brottslighet såväl i form av kriminella 

grupper från tredjeland som genom organiserad brottslighet hemmahörande 

inom EU. Missbruk av resehandlingar förekommer vid den yttre gränsen men 

mer vanligt förekommande är missbruk av resehandlingar vid flygresor internt 

inom Schengenområdet. Införandet av viseringsfrihet för fler tredjeländer inne-

bär ökade möjligheter för rörlighet och handel. Det innebär samtidigt en risk för 

att viseringsfriheten missbrukas och utnyttjas av tredjelandsmedborgare och av 

organiserade brottsnätverk som reser in med annat syfte eller som ett led i den 

illegala arbetskraftsförsörjningen. Gränsöverskridande brottslighet vid de inre 

gränserna mot andra Schengenländer sker främst via Öresundsbron eller hamnar 

med färjetrafik till Baltikum, Polen, Tyskland och Danmark.  

Nationellt centrum för terrorhotbedömning
9
 bedömer att det sammantagna hotet 

från terrorism mot Sverige utgör ett förhöjt hot (3).
 10

 Inom ramen för denna 

                                                        
9
 Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) är en permanent arbetsgrupp som består av 

representanter från Säkerhetspolisen, Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- 

och säkerhetstjänsten (MUST). NCT publicerar årligen bedömningar av terrorhotnivån. 
10

 På en femgradig hotskala mellan 1 och 5. 
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hotnivå ryms att terrorattentat kan ske. Det finns personer både i Sverige och 

utomlands som betraktar terrorattentat mot mål i Sverige som legitima. Ett fåtal 

av dessa har såväl avsikt som förmåga att genomföra attentat. Ett terrorattentat 

kan planeras eller genomföras på uppdrag av aktörer såväl i Sverige som utom-

lands, men kan även utföras på eget initiativ. Sedan 2015 har regeringen fattat 

upprepade beslut om att återinföra gränskontroll vid inre gräns. Regeringens 

beslut har baserats på bedömningen att det finns ett hot mot den allmänna ord-

ningen och den inre säkerheten i Sverige. 

Det globala utbrottet av covid-19 har haft direkt påverkan på människors möj-

lighet att resa. Reserestriktioner har införts för inresa till EU och för resor mel-

lan medlemsstaterna. Den fortsatta utvecklingen av smittspridningen och resere-

striktioner bedöms ha påverkan på gränskontroll- och återvändandeverksamhet-

en.  

Det är svårt att bedöma hur många utlänningar som uppehåller sig i Sverige och 

som saknar rätt att vistas i landet exempelvis på grund av att de har fått beslut 

om av- eller utvisning eller stannat kvar i landet när deras uppehållstill-

stånd/visering löpt ut
11

. Verkställighetsarbetet försvåras av att utlänningar inte 

medverkar till återvändandet. Utöver detta finns svårigheter i samarbetet med 

olika tredjeländer bl.a. på grund av att det saknas eller finns brister i återtagan-

deavtal. 

Utöver omvärldsförändringar såsom migrationsrörelser och utveckling av gräns-

överskridande brottslighet påverkas gränsförvaltningen av att befintliga EU-

regelverk revideras och nya EU-regelverk tillkommer. Detta medför nya förut-

sättningar för gränsförvaltningen i form av t.ex. nya storskaliga it- system, och 

nya krav som t.ex. deltagande med personal i den europeiska gräns- och kustbe-

vakningens stående styrka.  Det är en utmaning för gränsförvaltningen att an-

passa gränskontroll- och återvändandeverksamheterna samt nationella system 

och samverkansformer till nya rättsliga och tekniska förutsättningar. 

Den senaste Schengenutvärderingen av Sverige genomfördes år 2017 med ett 

efterföljande återbesök 2019. Inom främst området yttre gräns konstaterades 

omfattande brister i den nationella gränsförvaltningen. Regeringen gav i februari 

2018 Polismyndigheten, Migrationsverket, Kustbevakningen, Kriminalvården 

och Tullverket i uppdrag att åtgärda bristerna. Ett utvecklingsarbete pågår för att 

åtgärda bristerna och samtidigt förbättra och vidareutveckla gränsförvaltningen. 

Nästa Schengenutvärdering av Sverige kommer att genomföras 2022
12

. 

                                                        
11

 Den 1 januari 2021 fanns hos Polismyndigheten 18 940 öppna ärenden gällande verkställande 

av beslut om av- eller utvisning. 
12

 I enlighet med EU- kommissionens fleråriga utvärderingsprogram 2020 till 2024(Commission 

Implementing Decision C(2019)3692. 
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 Den europeiska gräns- och kustbevakningen 

         

6 Roller och ansvarsfördelning i Sveriges 
gränsförvaltning 

I Sverige bidrar flera myndigheter till den nationella gränsförvaltningen. Polis-

myndigheten, Migrationsverket, Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket, 

Säkerhetspolisen och Kriminalvården ansvarar för och bedriver verksamheter 

som i olika omfattning ingår i de olika komponenterna för europeisk integrerad 

gränsförvaltning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polismyndigheten har ett övergripande och samordnande ansvar för den nation-

ella integrerade gränsförvaltningen. Detta ansvar framgår av lagar, förordningar 

och regeringsuppdrag.   

Enligt utlänningslagen ansvarar Polismyndigheten för kontroll av personer en-

ligt kodexen om Schengengränserna samt för att fastställa personers rätt till vis-

telse i landet
13

. Polismyndigheten ansvarar även för att verkställa beslut om av-

visning och utvisning i ärenden där personen håller sig undan eller där tvångsåt-

gärder kan behöva användas
14

.  

Polismyndigheten utgör nationell kontaktpunkt mot Frontex
 15

. Vid Polismyn-

digheten finns den nationella samordningscentralen, NCC
16

 som ansvarar för att 

                                                        
13

 Utlänningslagen 9 kap 1 och 9 §§ 
14

 Utlänningslagen 12 kap 14 § 
15

 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten, Bilaga, punkt 4.d. 

Justitiedepartementet Finansdepartementet Infrastruktur-  

departementet 

Säkerhetspolisen 

Kustbevakningen 

Migrationsverket 

Kriminalvården 

Polismyndigheten Tullverket Sjöfartsverket 
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samordna och utbyta information och lägesbilder kopplat till gränskontrollen. 

Vid Polismyndigheten finns också enheten för passagerarinformation, PIU
17

 

inrättad.  

Regeringen har i separata beslut utpekat Polismyndigheten som ansvarig för att 

samordna uppdrag som lämnats till flera myndigheter till exempel Schengen-

utvärderingen av Sverige, strategin för integrerad gränsförvaltning och genom-

förandet av EU:s förordningar om interoperabilitet.  

Polismyndigheten ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig-

het och andra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten vid såväl 

den yttre gränsen som inne i landet. Polismyndigheten ansvarar också för inter-

nationellt polissamarbete inom t.ex. ramen för Europol och Interpol. Polismyn-

digheten ställer personal och teknisk utrustning till förfogande i insatser som 

koordineras av Frontex.  

Kustbevakningen har till uppgift att bedriva sjöövervakning och utföra rädd-

ningstjänst till sjöss. Kustbevakningen ska också samordna civila behov av 

sjöövervakning och förmedla civil sjöinformation till berörda myndigheter. 

Inom ramen för sjöövervakningen ingår även att ansvara för eller biträda annan 

myndighet med brottsbekämpning, ordningshållning och kontroll och tillsyn 

enligt särskild författningsreglering. Kustbevakningen är enligt utlänningslagen 

skyldig att hjälpa Polismyndigheten i kontrollen av personer enligt kodex om 

Schengengränserna. Kustbevakningen ska också medverka i Polismyndighetens 

kontrollverksamhet genom att utöva kontroll av sjötrafiken
18

. Kustbevakningens 

huvudsakliga gränskontrollverksamhet består av gränsövervakning och kon-

trollåtgärder till sjöss. Vidare ska Kustbevakningen vara kontaktpunkt för sjötra-

fiken när det gäller anmälningar enligt föreskrifter om gränskontroll och perso-

ner
19

. Kustbevakningen har vidare ett direkt ansvar för brottsbekämpning inom 

vissa rättsområden som t.ex. sjötrafik, sjösäkerhet och Sveriges maritima zoner. 

Vid övrig brottslighet, som exempelvis brott mot utlänningslagen som ligger 

utanför det direkta ansvarsområdet inom brottsbekämpningen, kan Kustbevak-

ningen ingripa och medverka efter begäran om biträde från Polismyndigheten 

eller i förekommande fall från Tullverket. Kustbevakningen ställer även perso-

nal och teknisk utrustning till förfogande i insatser till havs som koordineras av 

Frontex. 

Tullverket har huvudansvaret för kontrollen av varor till och från landet. Tull-

verket ska fastställa och ta ut tullar, skatter och avgifter så att en riktig uppbörd 

kan säkerställas. Tullverket ska även övervaka och kontrollera trafiken till och 

från Sverige så att bestämmelser om in- och utförsel av varor följs. Dessutom 

ska Tullverket förebygga och motverka brottslighet i samband med in- och ut-

                                                                                                                                                     
16

 Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten, Bilaga, punkt 4.l. 
17

 Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,1 kap. 4 § 
18

 Utlänningslagen 9kap1§ 
19

 Förordningen (2019:84) med instruktion för Kustbevakningen och 6 kap. 9 § utlänningsför-

ordningen 
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försel av varor. Tullverket är skyldig att hjälpa Polismyndigheten i kontrollen av 

personer enligt kodex om Schengengränserna
20

. Tullverket ställer personal till 

förfogande i insatser som koordineras av Frontex. 

Migrationsverket fattar beslut i ärenden som rör uppehållstillstånd och visering. 

Därutöver har Migrationsverket ett huvudansvar för att besluta om och verk-

ställa av- och utvisningsbeslut gällande tredjelandsmedborgare eller EU/EES-

medborgare. Migrationsverket ansvarar också för förvarsverksamheten avseende 

de utlänningar som fått beslut om av- eller utvisning. För de fall det krävs 

tvångsåtgärder för att verkställa Migrationsverkets av- och utvisningsbeslut 

överlämnas ärendet till Polismyndigheten
21

. Efter överenskommelse med Polis-

myndigheten får Migrationsverket hjälpa Polismyndigheten i kontrollen av per-

soner enligt kodex om Schengengränserna
22

. Migrationsverket har också i upp-

drag att samverka med Säkerhetspolisen i ärenden som rör hot mot rikets säker-

het
23

. Migrationsverket ställer personal till förfogande i insatser som koordineras 

av Frontex. 

Den 1 januari 2020 tog Migrationsverket över huvudansvaret för migra-

tionsverksamheten vid utlandsmyndigheterna (UM) från Utrikesdepartementet. 

Förändringen innebär att Migrationsverket ansvarar för att bemanna, finansiera 

och följa upp verksamheten.  Migrationsverksamheten på UM består av beslut i 

viseringsärenden, där besluten fattas självständigt av UM. Beslut kan också fatt-

tas av Migrationsverket under vissa förutsättningar och efter överlämnande från 

UM. På begäran av Migrationsverket genomför UM även utredningar i ärenden 

om uppehålls- och arbetstillstånd.  UM bistår också med att lämna ut uppehåll-

tillståndskort, upptagning av biometri, delgivning av beslut och ibland vissa 

andra handläggningsåtgärder som så som t.ex. stöd med identifiering och fram-

tagande av resehandlingar.  

Säkerhetspolisen ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 

verksamhet som innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott. I uppdraget 

ingår även att utreda dessa brott. En nära samverkan finns mellan Säkerhetspoli-

sen och de myndigheter som arbetar med gränskontrollen i syfte att öka läges-

bilden och medvetenheten om fenomen rörande hot mot den inre säkerheten 

inklusive terrorism. I Säkerhetspolisens uppdrag ingår bland annat att vara re-

missinstans till Migrationsverket för att förhindra att individer som är eller kan 

bli ett säkerhetshot uppehåller sig i eller etablerar sig i Sverige
24

. Remisserna rör 

främst uppehållstillstånds- och medborgarskapsärenden. Säkerhetspolisen anger 

i sitt yttrande till Migrationsverket om personen bedöms utgöra ett säkerhetshot 

eller inte och det är sedan Migrationsverket som fattar beslut i ärendet.  

                                                        
20

 Utlänningslagen 9 kap. 1§ 
21

 Utlänningslagen 12 kap 14 § 
22

 Utlänningslagen 9 kap. 1§ 
23

 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, 2 § 
24

 Lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll, 2 § 
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Kriminalvården har i uppdrag att genom frivård och fängelser verkställa de på-

följder som domstol dömer ut samt driva häkten, göra personutredningar i 

brottmål och utföra transporter. Kriminalvården ansvarar även för förvarstagna 

som placerats på häkte eller anstalt av säkerhetsskäl.   Kriminalvården ansvarar 

för att transportera frihetsberövade personer både utrikes och inom Sverige. In-

ternationella transporter består främst av verkställande av avvisnings- och utvis-

nings beslut, strafföverföringar och internationellt efterlysta till eller från Sve-

rige. Kriminalvården planerar även för EU-gemensamma uppdrag samt ställer 

personal till förfogande i återvändandeinsatser som koordineras via Frontex. 

Kriminalvården deltar även i utveckling av Frontex återvändandeverksamhet 

och bidrar med instruktörer inom Frontex utbildningsverksamhet. 

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänsten inom svenskt territo-

rium samt inom Sveriges ekonomiska zon. Utanför svenskt område leder Sjö-

fartsverket sjö- och flygräddningstjänsten över de delar av havet där Sverige 

förbundit sig genom avtal med grannländer. Detta område benämns svenskt 

SRR (Search and Rescue Region) SRR.
25

. I samband med sjö- och flygrädd-

ningsinsatser deltar resurser från olika organisationer och myndigheter och även 

enskilda aktörer. Vissa av dessa kan ha ett uppdrag inom gränskontrollen. Den 

organisation som deltar i huvuddelen av sjöräddningsinsatserna är den ideella 

organisationen Sjöräddningssällskapet (SSRS). Sjöfartsverket har också ett an-

svar för olika nationella system för maritim information och sjötrafikrapporte-

ring. Dessa är bland annat systemet för maritim information – Safe  Sea Net 

Sweden och systemet för samordning av rapporteringsformaliteter kopplat till 

sjötrafiken – Maritime Single Window.
26

   

 

                                                        
25

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.  
26

 Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket, 2§p.14-16 
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7 Komponenter för integrerad gränsförvalt-
ning

27
 

7.1 Gränskontroll28 

Strategiskt mål 

Målet med gränskontrollen är att upprätthålla en effektiv, rättssäker och en-

hetlig gränskontroll i hela landet. Verksamheten ska bedrivas med hög kvali-

tet och leda till kontroll över vilka personer som kommer till och vistas i Sve-

rige. Gränskontrollen bidrar till den inre säkerheten och den allmänna ord-

ningen samt underlättar den fria rörligheten genom smidiga gränspassager 

över de yttre gränserna och utförs med respekt för de grundläggande rättig-

heterna. 

Nuläge och utmaningar 

Inom Schengenregelverket är det främst Gränskodexen
29

 som reglerar genomfö-

randet av den yttre gränskontrollen. Gränskontrollen består av två huvudsakliga 

delar; in- och utresekontroller vid gränsövergångsställen och gränsövervakning 

mellan gränsövergångsställena. Sverige har ingen yttre landgräns utan den yttre 

gränsen består av sjö- och luftgränser. 

I nationell lagstiftning regleras genomförandet av den yttre gränskontrollen 

främst i utlänningslagen.
30

 Polismyndigheten ansvarar för kontroll av personer 

enligt Gränskodexen. Gränspolisverksamheten är en del i polisens ordinarie 

brottsförebyggande och utredande uppdrag. I Polismyndigheten fördelas ansva-

ret för all verksamhet i ett processansvar på nationell nivå och ett verksamhets-

ansvar i sju regioner. För gränspolisverksamheten innebär det att Nationella ope-

rativa avdelningen ansvarar för långsiktigt strategiskt utvecklingsarbete och en-

hetlighet genom t.ex. styrdokument. Polisregionerna ansvarar för att genomföra 

styrdokumenten och avsätta resurser för detta, i enlighet med de regionala förut-

sättningarna. För att uppnå en styrning som är väl avvägd behöver verksamhets-

ansvariga och processansvariga bygga upp stabila strukturer för samarbete och 

kontinuerlig dialog. Att skapa dessa strukturer är en utmaning som kräver ett 

långsiktigt och uthålligt arbete. Gränsövervakningen till sjöss mellan gränsöver-

gångsställena bedrivs i huvudsak av Kustbevakningen inom ramen för sjööver-

vakningen. Därför är det även viktigt att kunna definiera fördelningen mellan 

                                                        
27

 I Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning, art3, definieras de 

olika komponenter vilka europeisk integrerad gränsförvaltning ska bestå av. 
28

 Art 3.1 a) i Förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning . 
29

 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unions-

kodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna). 
30

 9 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). 
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Polismyndighetens ansvar för gränskontrollen och Kustbevakningens medver-

kan i kontrollverksamheten av sjötrafiken.  

In- och utresekontroller 

Kontrollverksamheten utförs främst av gränspolisen i form av in- och utresekon-

troller vid de olika gränsövergångsställena.
31

 Det stora antalet gränsövergångs-

ställen och deras geografiska spridning medför en utmaning i att bedriva en ef-

fektiv och enhetlig in- och utresekontroll. Förutsättningarna för att bedriva kon-

troller vid ett gränsövergångsställe med stora och regelbundna passagerarflöden 

skiljer sig väsentligt jämfört med förutsättningarna vid gränsövergångsställen 

med begränsade och sporadiska flöden av passagerare. 

En utmaning är att Polismyndigheten behöver beakta olika regionala förutsätt-

ningar när resurser fördelas mellan de olika gränsövergångsställena. En väl ut-

vecklad situationsbild, tillsammans med riskanalys, ger en god situationsmedve-

tenhet och ska bidra till en effektiv planering av kontrollverksamheten och allo-

kering av resurser. (Se vidare under avsnitt 7.3 Riskanalys).  

Det stora antalet gränsövergångsställen ställer krav på att utveckla och använda 

ändamålsenliga tekniska lösningar för gränskontrollen. Detta kan vara stationära 

lösningar som fokuserar på mer automatiserade gränskontroller vid större grän-

sövergångsställen och mer mobila lösningar anpassade för de mindre gränsöver-

gångsställena. Det behövs även ett aktivt arbete för att säkerställa en adekvat 

infrastruktur för utförandet av in- och utresekontroller vid de många gränsöver-

gångsställena. Antalet gränsövergångsställen i Sverige och deras lokalisering 

kommer att ses över. 

Förekomsten av missbruk eller förfalskningar av resehandlingar ställer höga 

krav på förmågan att upptäcka sådana handlingar samt dela information om mo-

dus och trender kopplat till resehandlingar. 

Av stor vikt för kontrollverksamheten är en effektiv användning av existerande 

it-system som t.ex. Schengens informationssystem (SIS)
32

 och Interpols olika 

databaser
33

 samt det nationella systemet NEPU
34

 .  Driftsättningen av SIS II, det 

nya in- och utresesystemet (EES)
35

 och det europeiska systemet för reseuppgif-

ter och resetillstånd (ETIAS)
36

 kommer att innebära signifikanta förändringar 

                                                        
31

 Polismyndighetens föreskrift, FAP 272:2 om gränsövergångsställen 
32

 Förordning (EU) 2018/1861 av den 28 november 2018 om inrättande, drift och användning av 

Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller 
33

 Interpols databaser för stulna och förlorade resehandlingar samt för internationellt efterlysta 

personer 
34

 Nationellt efterlysta personer och U- boken avseende personer med återreseförbud. 
35

 Förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesy-

stem för registrering av in- och utreseuppgifter (EES, Entry Exit System) 
36

 Förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018 om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS, European Travel Information and Authorisation System) 



KOMPONENTER FÖR INTEGRERAD GRÄNSFÖRVALTNING  

  

 

 

20 NATIONELL STRATEGI FÖR EUROPEISK INTEGRERAD GRÄNSFÖRVALTNING 

 

för genomförandet av gränskontrollen i Sverige. Biometriska uppgifter kommer 

i större omfattning att användas i samband med in- och utresekontroller. 

Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Migrationsverket samver-

kar i gränskontrollen med olika mandat och förutsättningar. Myndigheternas 

uppgifter och befogenheter är i grunden författningsreglerade.  Vid behov sker 

samverkan också efter särskilda överenskommelser mellan myndigheterna. 

Formerna för samverkan och myndigheternas roller i gränskontrollen ska vara 

väl etablerade, tydliga och behöver löpande ses över.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kustbevakningen ska medverka i kontrollverksamheten avseende Gränskodex 

genom att vara kontaktpunkt för anmälningar från sjöfarten och genom att utöva 

kontroll av sjötrafiken. Myndigheten har också befogenheter att vidta kon-

trollåtgärder avseende personer ombord på fartyg. Kustbevakningen kan också 

efter begäran hjälpa Polismyndigheten vid in- eller utresekontroller.  Det finns 

en överenskommelse mellan Polismyndigheten och Kustbevakningen framtagen 

avseende gränskontrollen till sjöss.
37

  

Gränsövervakning  

Gränsövervakning ska genomföras dygnet runt mellan gränsövergångsställena 

och av gränsövergångsställen utanför de fasta öppettiderna i syfte att förhindra 

obehörig gränspassage, bekämpa gränsöverskridande brottslighet och vidta åt-

gärder mot personer som passerat gränsen på olagligt sätt.
38 

 

                                                        
37

 Ramöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Kustbevakningen om samarbete i vissa 

frågor, A369.503/2018, Bilaga A3, Överenskommelse om samarbete rörande gränskontroll. 
38

 Art. 13 om gränsövervakning i Förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unions-

kodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) 
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Den maritima yttre gränsen består av gränsövergångsställen i form av kust- och 

insjöhamnar, ett förhållandevis stort territorialhav med en relativt långa kust-

sträcka på ca 2 700 km med skärgårdar och ett stort antal öar i varierande stor-

lek. En väl utvecklad maritim situationsbild är av yttersta vikt för en effektiv 

gränsövervakning till sjöss. Planering och genomförande av övervakningsverk-

samheten på strategisk, operativ och taktisk nivå, ska baseras på riskanalyser 

och underrättelser och med stöd av lämpliga maritima informationssystem och 

källor för information. 

Kustbevakningens huvudsakliga roll i gränskontrollverksamheten är att bedriva 

gränsövervakning av sjötrafiken, att samordna och förmedla sjöinformation och 

att vara kontaktpunkt för sjötrafiken. Den operativa gränsövervakningen genom-

förs med stöd av sjögående, flygande och landburna enheter samt med stöd av 

olika övervaknings- och rapporteringssystem och med för ändamålet utbildad 

personal. Gränsövervakningen till sjöss utförs kombinerat och integrerat med 

annan sjöövervakning, ordningshållning och brottsbekämpning, kontroll- och 

tillsynsverksamhet samt räddningstjänst till sjöss.  

Det dagliga operativa gränsövervakningsarbetet till sjöss utgår från 21 kuststat-

ioner (inklusive en flygkuststation) strategiskt placerade längs kusten. Verksam-

heten koordineras från Kustbevakningens nationella ledningscentral. Från stat-

ionerna patrulleras sjögränsen fortlöpande med fartyg och/eller flyg. Planeringen 

av gränsövervakningen till sjöss syftar till att säkerställa största möjliga opera-

tiva förmåga att identifiera och inom kortast möjliga tid ingripa vid misstänkta 

olovliga gränspassager och annan gränsöverskridande brottslighet.  

Kustbevakningens uppdrag att samordna och förmedla sjöinformation genom-

förs bl.a. med stöd av det maritima sjöinformationsystemet SJÖBASIS. Genom 

SJÖBASIS förser Kustbevakningen den nationella samordningscentralen, NCC, 

vid Polismyndigheten med den maritima situationsbilden, vilket i sin tur bidrar 

till den övergripande nationella situationsbilden (se vidare under avsnitt 7.3 om 

situationsbilden).  

Kustbevakningen hanterar förhandsanmälningar från sjöfarten vid kontaktpunk-

ten för sjöfarten (Swedish Maritime Clearance, SMC). Anmälningarna förmed-

las via Maritime Single Window (MSW) som Sjöfartsverket ansvarar för. I han-

teringen ingår att ta emot och kontrollera förhandsanmälningarna, att samverka 

med och förmedla information till Polismyndigheten samt att genomföra kon-

troller ombord. 

Beredskapsplaner  

En nationell beredskapsplan ska tas fram i syfte att skapa förbättrade förutsätt-

ningar att hantera extraordinära situationer vid de yttre gränserna. Polismyndig-

heten är sammanhållande för framtagande och uppföljning av beredskapsplaner-

na med stöd av berörda myndigheter inom ramen för deras respektive mandat 

inom gränsförvaltningen. I så stor utsträckning som möjligt ska den europeiska 
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gräns- och kustbevakningens metodologi för beredskapsplanering användas i 

framtagandet av en nationell beredskapsplan för yttre gräns
39

. 

Gränsöverskridande brottslighet40 vid den yttre gränsen 

Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen har ett nära samarbete i det 

brottsbekämpande arbetet. Polismyndigheten ansvarar för att förebygga, för-

hindra och upptäcka all typ av gränsöverskridande brottslighet vid den yttre 

gränsen. Tullverket ansvarar för att förebygga, förhindra och upptäcka gränsö-

verskridande brottslighet kopplad till in- och utförsel av varor. Kustbevakningen 

har inget uttalat ansvar för utredning av gränsöverskridande brottslighet men 

kan ingripa vid upptäckt av sådana brott samt i vissa fall utreda eller medverka i 

utredning av sådana brott på begäran från Polismyndigheten eller Tullverket. 

Personal som utför in- och utresekontroller ska ha kompetens om profilering av 

personer kopplade till terrorism eller som annars utgör hot mot den inre säker-

heten. Detta kan till exempel innebära kunskap om indikatorer som kan förknip-

pas med utländska terroriststridande personer eller personer kopplade till annan 

gränsöverskridande brottslighet såsom t.ex. människohandel eller människo-

smuggling. Inom Polismyndigheten är en handbok för gränspolisen om männi-

skohandel under framtagande. 

För att öka förmågan till en effektiv gränskontroll som både kan bidra till att 

upptäcka gränsöverskridande brottslighet och bidra till det brottsförebyggande 

arbetet utförs en passageraranalysverksamhet
41

. Inom ramen för API-direktivet
42

 

har Polismyndigheten upprättat ett system (PITA-API) dit flygbolagen skickar 

personuppgifter om ankommande passagerare. Syftet med API-direktivet är att 

bidra till att förbättra den yttre gränskontrollen och bekämpa olaglig invandring 

vid eller före gränsen. Hos Polismyndigheten vid nationella operativa avdel-

ningen, finns Verksamheten för flygpassageraranalys (PIU) Passenger Informat-

ion Unit, som samlar in och analyserar inkommande bokningsuppgifter (PNR-

uppgifter) från flygbolagen i syfte att identifiera personer som kan vara delakt-

iga i terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet.
43

 

                                                        
39

 Art. 9.3 och 9.6  i Förordning (EU) 2019/1896, om en europeisk gräns- och kustbevakning. 
40

 Enligt definitionen i art. 2.12 i Förordning (EU) 2019/1896, om en europeisk gräns- och kust-

bevakning: ”gränsöverskridande brottslighet: allvarlig brottslighet som har en gränsöverskri-

dande dimension och som begås eller som det görs försök att begå vid, längs eller i närheten av 

de yttre gränserna” 
41

 Lag (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. 
42

 Rådets direktiv 2004/82/EG av den 29 april 2004 om skyldighet för transportörer att lämna 

uppgifter om passagerare (API-uppgifter, Advanced Passenger Information) vilket syftar till att 

förbättra gränskontrollerna och bekämpa olaglig invandring genom att transportörer lämnar 

förhandsuppgifter om passagerare. 
43

 Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2016/681 av den 27 april 2016 om användning 

av passageraruppgiftssamlingar (PNR-uppgifter) för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda 

och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. 
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I arbetet med att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten sker utbyte av 

kommunikation med andra länder. Hos Polismyndigheten finns Single Point of 

Operational Contact (SPOC). SPOC är Polismyndighetens nationella kontakt-

punkt för internationella operativa kontakter med andra länder genom Europol-, 

Interpol- och Schengensamarbetena samt genom utstationerade sambandsmän. 

Även Tullverket och Kustbevakningen har genom SPOC tillgång till kommuni-

kationskanaler med andra länders brottsbekämpande myndigheter dygnet runt. 

Syftet med SPOC är att samla de internationella kommunikationskanalerna på 

ett och samma ställe för att effektivisera informationsutbytet. Vid SPOC finns 

också Sirenekontoret vilket är Sveriges kontaktpunkt för kommunikation som 

rör registreringar i SIS. 

Åtgärder vid den yttre gränsen avseende personer som behöver eller 
önskar söka internationellt skydd 

Gränskontrollverksamheten ska utföras med respekt för de grundläggande rät-

tigheterna. För personal i gränskontrollen ska metoder, rutiner och kunskap fin-

nas för att identifiera särskilt utsatta personer. Alla personer har rätt att ansöka 

om asyl eller internationellt skydd i samband med gränskontroll. När en utlän-

ning uttrycker en vilja att ansöka om asyl eller internationellt skydd ska Polis-

myndigheten omedelbart underrätta Migrationsverket. Migrationsverket ansva-

rar för alla moment inom asylprocessen såsom asylansökan, utredning och be-

slut. Tydliga rutiner mellan Polismyndigheten och Migrationsverket har etable-

rats genom en överenskommelse
44

 vilken bidrar till att säkerställa en rättssäker, 

effektiv och skyndsam hantering av dessa personer. Om Kustbevakningen eller 

Tullverket anträffar en utlänning som söker asyl eller internationellt skydd, kon-

taktar de omgående Polismyndigheten som underrättar Migrationsverket. 

Strategiska prioriteringar 

1 Fortsätta utveckla en effektiv och enhetlig gränskontrollverksamhet på nat-

ionell, regional och lokal nivå 

2 Säkerställa att gränskontrollverksamheten i större utsträckning planeras och 

genomförs baserat på riskanalys och underrättelser samt lokal, regional och 

nationell situationsbild. 

3 Ta fram en nationell beredskapsplan för gränskontroll vid de yttre gränser-

na. 

 

 

 

                                                        
44

 Ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och Polismyndigheten avseende bl.a. gränskon-

troll, inre utlänningskontroll, verkställande av avlägsnandebeslut och tvångsmedel, beslutad 

september 2019, A430.125/2019. 
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7.2 Sjöräddning i samband med gränsövervakningsinsatser  

Strategiskt mål 

Gränsövervakning till sjöss och insatser inom ramen för de av Frontex koor-

dinerade maritima insatserna ska utföras i enlighet med nationell rätt, EU-rätt 

och internationell rätt. Detta gäller särskilt då svenska myndigheter deltar i 

olika operationer i t.ex. Medelhavet men är även aktuellt i det fall dessa in-

satser skulle äga rum i Sverige eller vårt närområde. 

Nuläge och utmaningar 

Sjöfartsverket ansvarar för sjö- och flygräddningstjänst inom svensk SAR-

region.
45

 Sverige har förmåga till sjöräddningsinsatser dygnet runt och året 

om inom svenskt territorialvatten och svensk SAR-region. Sjöräddningsinsat-

serna leds från Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral (JRCC)
46

 vari-

från lämpliga räddningsenheter koordineras. Dessa räddningsenheter kan 

bestå av resurser i form av flygande och sjögående enheter från myndigheter 

som Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Försvarsmakten eller Polismyndighet-

en. Det innebär att Kustbevakningen och Polismyndigheten bistår med SAR 

även i samband med det gränsövervakande arbetet. Det kan också vara resur-

ser från civila organisationer som Sjöräddningssällskapet eller resurser från 

den civila sjöfarten.  

Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral (JRCC) har en särskild instruktion 

för Mass Rescue Operations (MRO)
47

 som bland annat anger att vid en MRO-

händelse används samma metodik som vid normala händelser. Krishantering ska 

i så stor utsträckning som möjligt ske med den löpande verksamhetens kunskap-

er, resurser, rutiner och metoder. Enligt svensk lagstiftning ansvarar flera myn-

digheter för olika delar i en händelse.
48

 Även vid mindre omfattande sjö- och 

flygräddningshändelser har flera myndigheter och organisationer ett eget ansvar. 

Vid MRO kommer antalet myndigheter och organisationer som samverkar bli 

många fler, men metodiken är dock densamma. Samverkan och övningar är vik-

tigt för att alla ska förstå varandra och de olika aktörernas ansvar. 

Sjöfartsverket genomför väl etablerade nationella utbildningar, på olika nivåer, 

kopplade till sjö- och flygräddning, vilka riktar sig till besättningar i olika rädd-

ningsenheter. I dessa utbildningar deltar personal från olika organisationer med 

                                                        

 
45

Search and Rescue (SAR) är den internationella beteckningen för efterforskning och räddning, 

SAR-konventionen 1979. Svensk sjöräddningsregion, SSR, Lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor samt Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.  
46

 JRCC – Joint Rescue Coordination Centre 
47

 Definition enligt IAMSAR, International aeronautical and maritime search and rescue manual, 

MRO, Mass rescue operation: Sök- och räddningsinsatser som kännetecknas av behovet av 

omedelbar undsättning av ett stort antal personer i nöd, då de resurser som normalt är tillgäng-

liga för ansvarig myndighet, är otillräckliga. 
48

 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 
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en roll i sjöräddningen som Sjöfartsverket, Kustbevakningen, Polismyndigheten, 

Sjöräddningssällskapet, med flera.  

Sjöfartsverket är vid sjöräddningsinsatser beroende av samverkan med andra 

myndigheter med ansvar inom gränskontrollen för omhändertagande av undsatta 

personer som eventuellt är föremål för gränskontrollåtgärder. Ett väl utvecklat 

samarbete med grannländerna genom till exempel bilaterala överenskommelser 

om sjö- och flygräddningstjänst bidrar också till en effektiv sjöräddningsför-

måga inom Sveriges, och angränsande länders, sjöräddningsområden. 

Kustbevakningen har också ett instruktionsenligt uppdrag att ha beredskap för 

och på begäran av räddningsledare, delta i sjöräddningstjänst och annan rädd-

ningstjänst. Kustbevakningen har med stöd av särskilda regeringsbeslut sedan 

2008 även återkommande deltagit i Frontexoperationer i Medelhavet som även 

omfattat sjöräddningstjänst. Numera får Kustbevakningen enligt sin instruktion 

medverka i EU:s operativa samarbete för förvaltning av Schengengränserna ge-

nom att ställa fartyg, flygplan och personal till förfogande för operativa insatser 

på till exempel Medelhavet, insatser som alltjämt innefattar bland annat sjörädd-

ningsinsatser. I förberedelserna inför insatserna ingår både särskilda utbildningar 

och anpassning av utrustning. 

Sverige deltar regelbundet med olika resurser i olika maritima operationer vilka 

koordineras av Frontex. Dessa operationer ska utföras i enlighet med sjöoperat-

ionsförordningen, förordning (EU) nr 656/2014 och internationell rätt, i situat-

ioner som kan uppkomma under gränsövervakningssituationer till havs. Vid 

Frontexinsatser reglerar dessutom sjöoperationsförordningen hur räddningsin-

satser och olika ingripanden ska genomföras. Det är av vikt att deltagande per-

sonal är väl utbildad och att sjögående eller flygande enheter är rätt utrustade för 

de olika operationerna och förutsättningarna. Olika svenska myndigheter men 

även andra aktörer deltar eller kan komma att delta i dessa operationer. Stora 

fördelar finns med utbyte av erfarenheter mellan myndigheterna i samband med 

deltagande i dessa operationer. 

Strategiska prioriteringar 

4 Personal ska vara väl utbildad och teknisk utrustning ska vara anpassad för 

deltagande i de av Frontex olika koordinerade maritima operationerna. 

7.3 Riskanalys 

Strategiskt mål 

Ett riskbaserat arbetssätt inom gränsförvaltningen bidrar till operativt och 

strategiskt beslutsfattande på nationell, regional och lokal nivå. Riskanalysar-

betet har tydliga former för samarbete mellan myndigheterna och är anpassat 

till EU:s gemensamma riskanalysmodell CIRAM 2.0.  
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Nuläge och utmaningar 

Polismyndigheten leder utvecklingen av ett nationellt riskanalysarbete vilket 

också ska ligga i linje med den EU-gemensamma riskanalysmodellen CIRAM 

2.0.
49

 I arbetet ingår Kustbevakningen, Tullverket och Migrationsverket. For-

merna för myndighetssamverkan kring riskanalysarbetet behöver fortsatt utveck-

las och implementeras. Som ett led i införandet av CIRAM 2.0 och utvecklingen 

av det nationella riskanalyssystemet har personal från de involverade myndig-

heterna, i olika omfattning, utbildats i CIRAM 2.0.  

Polismyndigheten hanterar nationell datainsamling till Frontex och deltar i de 

riskanalysnätverk Frontex samordnar. Frontex riskanalysprodukter används av 

Polismyndigheten och distribueras även till övriga myndigheter. 

En central komponent i gränsanalysarbetet är ett väl fungerande informations-

flöde. Information flödar från lokal och regional nivå till nationell nivå och från 

nationell nivå till regional nivå för vidare spridning till berörd verksamhet. In-

formationen består bland annat av data och andra uppgifter från operativ perso-

nal med kännedom om lokala och regionala förhållanden t.ex. identifiering av 

nya trender i syfte att skapa nationell situationsmedvetenhet. Riskanalysproduk-

ter framtagna regionalt, nationellt, av andra medlemsstater och av Frontex, 

sprids i syfte att medvetandegöra gränspolisverksamheten. På nationell nivå 

bedrivs riskanalysarbetet för gränskontroll vid den nationella operativa avdel-

ningen på Polismyndigheten.  Gränskontrollverksamheten ska regelbundet för-

ses med riskbaserade analysunderlag i form av profiler och riskindikatorer samt 

typiska modi operandi gällande olovliga gränspassager och gränsöverskridande 

brottslighet. 

Utmaningar i riskanalysarbetet för gränskontrollen är att finna lämpliga och ef-

fektiva strukturer och former för samverkan inom Polismyndigheten och mellan 

myndigheterna. Samverkan behöver fortsatt utvecklas mellan nationell och reg-

ional nivå inom gränspolisen samt mellan olika funktioner såsom t.ex. gränspo-

lisen och underrättelsefunktionerna.  

Arbetet med riskanalys ska även harmoniseras med införlivande av EU:s strategi 

för inre säkerhet och med regeringens strategi att förebygga, förhindra och för-

svåra terror. Inom området försvåra terror är gränskontroll en viktig parameter 

som bidrar till att minska samhällets sårbarhet och därmed öka den nationella 

säkerheten. Ett väletablerat nationellt nätverk som med hjälp av API-uppgifter 

och andra tekniska stöd kan ge stöd till en tidigare initierad gränskontroll samt 

stödja nationella gemensamma operationer. 

Riskanalysen ska i ökad omfattning bygga på analysprodukter framtagna i sam-

verkan mellan myndigheterna. 

                                                        
49

 Art. 29, EU:s integrerade riskanalysmodell CIRAM 2.0 (Common Integrated Risk Analysis 

Model) CIRAM 2.0 enligt förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevak-

ning. 
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Eurosur och nationell situationsbild 

Som underlag för riskanalysen måste en väl underbyggd situationsbild finnas. 

Eurosur, European Border Surveillance System
50

, är ett integrerat ramverk för 

utbyte av information och för operativt samarbete inom den europeiska gräns- 

och kustbevakningen. Syftet är att förbättra situationsmedvetenheten och öka 

reaktionsförmågan för gränsförvaltningens syften. Vid Polismyndigheten finns 

den nationella samordningscentralen, NCC
51

, som ansvarar för att samordna och 

utbyta information och lägesbilder kopplat till gränskontrollen. Personal från 

Kustbevakningen och Tullverket samarbetar nära och fortlöpande med Polis-

myndigheten och verksamheten vid NCC. Den nationella situationsbilden inklu-

derar indikatorer gällande migrationsrörelser och gränsöverskridande brottslig-

het både utanför EU:s externa gränser och innanför Schengenstaternas territo-

rium.  Denna situationsbild, tillsammans med riskanalysen, ger en situations-

medvetenhet, inklusive förvarning, som ska ligga till grund för beslut, prio-

riteringar och operativ planering samt en bättre reaktionsförmåga. Inom 

Polismyndigheten finns sju regionala samordningscentraler, RCC, samt en lokal 

samordningscentral, LCC, som bidrar till den nationella och regionala situat-

ionsbilden.  

Polismyndigheten ansvarar för att samordna det nationella informationsutbytet 

kopplat till Eurosur. Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket och Mi-

grationsverket samarbetar och utbyter fortlöpande information inom ramen för 

Eurosur. Det är av vikt att information som finns inom respektive myndighet 

och som bidrar till kunskap om situationen vid yttre gräns även görs tillgängliga 

hos NCC. NCC sammanställer veckovisa lägesbilder kopplade till gränskontrol-

len utifrån regional och nationell information. Även inom ramverket Eurosur 

och arbetet med situationsbilden är det en utmaning att finna lämpliga och effek-

tiva strukturer och former för samverkan inom och mellan myndigheterna, bl.a. 

för insamlingen av relevant statistik och information kring gränskontrollen från 

de olika gränsövergångsställena. 

Ett behov finns av att stärka förutsättningarna för en effektiv operativ gränsverk-

samhet baserad på förstärkt informationsutbyte mellan myndigheterna, samord-

nade arbetssätt (situationsbild, riskanalyser, operationsplanering), och en väleta-

blerad operativ samverkan. 

NCC behöver utöka sitt samarbete med andra relevanta myndigheter i syfte att 

få in information som rör luftövervakning. För att skapa bättre situationsmedve-

tenhet om tredjeländer kommer samarbete även att ske med återvändandesam-

bandsmännen (ILO) med syftet att utbyta information (se vidare under avsnitt 

7.6, Samarbete med tredje land). 

 

                                                        
50

 Art. 18 i Förordning (EU) 2019/1896, om en europeisk gräns- och kustbevakning 
51

 Eurosur består av olika delar bl.a. Nationella samordningscentraler i enlighet med art. 21 i 

förordning (EU) 2019/1896 om en europeisk gräns- och kustbevakning 
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Strategiska prioriteringar 

5 Vidareutveckla det nationella riskanalys arbetet i enlighet med CIRAM- 

modellen. 

6 Vidareutveckla former för informationsutbyte och samverkan i syfte att 

utveckla den nationella situationsbilden. 

7.4 Samarbete med den europeiska gräns- och kustbevak-
ningsbyrån (Frontex) och med andra medlemsstater 

Strategiskt mål 

Myndigheterna ska delta i den europeiska gräns- och kustbevakningens stående 

styrka och i Frontex koordinerade operationer och andra aktiviteter. Deltagandet 

ska ske i enlighet med de krav och den numerär som ställs upp i EBCG-förord-

ningen. Deltagande ska ske genom att tillhandahålla adekvat utbildad personal. 

Myndigheterna ska även kunna bidra med utplacering av teknisk utrustning för 

specifika insatser. Deltagandet ska genomsyras av respekt för de grundläggande 

rättigheterna och ha ett fokus på säkerhet, kvalitet och en god arbetsmiljö för 

den utsända personalen. 

Nuläge och utmaningar 

Samarbete med Frontex 

Frontex är EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå som bl.a. sam-

ordnar medlemsstaternas gemensamma insatser vid yttre gräns och erbjuder tek-

niskt stöd vid gemensamma återvändandeinsatser. Frontex håller på att inrätta en 

stående styrka för operativa insatser.
52

 Polismyndigheten samordnar det nation-

ella bidraget av personal och teknisk utrustning från myndigheterna till den stå-

ende styrkan. Samordningen omfattar även den strategiska planeringen av myn-

digheternas resurser för deltagande i Frontex olika operationer på kort, medel-

lång och lång sikt. 

Det nationella bidraget till den stående styrkan består av personal med olika 

profiler från Polismyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Kriminal-

vården och Tullverket. Dessutom finns en särskild reserv med personal för del-

tagande i snabbinsatser koordinerade av Frontex. Myndigheterna ska även 

kunna bidra med teknisk utrustning för specifika insatser, vilket planeras på 

grundval av de årliga bilaterala förhandlingarna mellan Sverige och Frontex. 

Detta avser utplacering av bl.a. fartyg, patrullbåtar, flygplan och helikoptrar. 

Formerna och de nationella förutsättningarna för myndigheternas samlade bi-

drag till den stående styrkan och med teknisk utrustning behöver löpande ses 

                                                        
52

 Se art. 5 och art.54 i förordning (EU) 2019/1896 
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över och utvecklas. Hänsyn ska tas till beslut i Frontex styrelse enligt den ord-

ning som fastställts i EBCG-förordningen. 

En utredare har fått i uppdrag av Regeringskansliet att analysera behovet av an-

passningar av nationell rätt till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevak-

ningen. Syftet är att utreda om det behövs författningsåtgärder för att Sverige 

ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt förordningen samt delta i gemen-

samma insatser inom Schengenområdet och i tredjeland. Vidare ska utredaren 

analysera om det behövs författningsåtgärder för att Sverige ska kunna begära 

och ta emot stöd enligt förordningen.  Uppdraget ska redovisas senast den 28 

februari 2021
53

. 

Kustbevakningen påverkas även av trepartssamarbetet inom kustbevaknings-

funktioner mellan EFCA, EMSA och Frontex och de årliga strategiska planerna 

för det samarbetet.
54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige representeras i Frontex styrelse av Polismyndigheten. Vid Polismyndig-

heten finns även den nationella kontaktpunkten mot Frontex, NFPoC (National 

Frontex Point of Contact) samt den nationella samordningscentralen, NCC, för 

det integrerade ramverket Eurosur. Vid Polismyndigheten finns också en sam-

                                                        
53

 Ju2020/00685/LP 
54

 Tripartite Working Arrangement 17 March 2017. Annual Strategic Plan 2021 as Part of the 

Tripartite Working Arrangements, between Frontex, EFCA och EMSA 
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bandsman från Frontex placerad som utgör en länk mellan Frontex och de nat-

ionella myndigheterna med ansvar för gränsförvaltning.
55

 

De av Frontex koordinerade operationerna bedrivs ofta i samverkan med Euro-

pol i syfte att förebygga, upptäcka och bekämpa gränsöverskridande brottslighet, 

i synnerhet människosmuggling och människohandel. Polismyndighetens och 

Tullverkets informationsutbyte med Europol bidrar därför även till samarbetet 

mellan Frontex och Europol. 

Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket har möjlighet att delta 

i gemensamma återvändandeinsatser såsom exempelvis chartrade flygplan som 

finansieras av Frontex. Den nya EBGC-förordningen utökar Frontex mandat på 

återvändandeområdet, framförallt vad gäller frivilligt återvändande. Ändringen 

öppnar för utökade samarbetsytor mellan Migrationsverket och Frontex gällande 

frivilligt återvändande. Ändringen medför även utökade möjligheter för Krimi-

nalvården som verkställer återvändandet med tvång. Samarbetsformerna behö-

ver utvecklas och anpassas till de nationella behoven för att öka användning av 

Frontex tjänster på området. 

Samarbete med myndigheter i andra medlemsstater 

Myndigheterna ska fortsatt verka för och utveckla samarbetet med relevanta 

medlemsstater inom områden kopplat till gränsförvaltningen. Det redan väl fun-

gerande nordiska samarbetet ska fortsatt vidmakthållas och utvecklas inom 

gränsförvaltningen. 

Ett nordiskt polissamarbete sker löpande med Finland, Danmark och Norge i de 

svenska polisregioner som angränsar till dessa länder. Den 1 juni 2018 under-

tecknade de nordiska justitieministrarna därutöver en avsiktsförklaring om för-

djupat nordiskt polissamarbete.
56

 Den svenska regeringen har inlett en dialog 

med Finland respektive Norge i syfte att sluta bilaterala avtal om stärkt polis-

samarbete. 

Polismyndigheten och Tullverket kommer, utifrån respektive uppdrag, fortsätta 

delta i arbetet med EU:s policycykel som är en samordningsmodell för samver-

kan mot allvarlig och organiserad gränsöverskridande brottslighet.
57

 Även Kust-

bevakningen kan beröras av det arbetet. Det operativa arbetet inom policycykeln 

                                                        
55

 Se art 31.3 i förordning (EU) 2019/1896 
56

 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordiskt-polissamarbete-

fordjupas/ 

57
 Policycykeln är en samverkansmetod som EU:s minsterråd inledde 2010 för att hantera de 

viktigaste brottshoten mot EU. Policycykeln bygger på en gemensam hotbild (SOCTA, Serious 

and Organized Crime Threat Assessment) som tas fram av medlemsländernas brottsbekämpande 

myndigheter och Europol vart fjärde år. Hotbildsanalysen anger ett antal prioriterade brottområ-

den för vilka medlemsländerna tar fram fleråriga strategiska planer (MASP, Multiannual Stra-

tegic Plans) och årliga operativa aktivitetsplaner (OAP). Den 27 mars 2017 beslutade EU:s mi-

nisterråd att fortsätta med policycykeln under perioden 2018-2022. För denna period har mi-

nisterrådet beslutat om tio prioriterade brottsområden. 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordiskt-polissamarbete-fordjupas/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/nordiskt-polissamarbete-fordjupas/
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genomförs inom ramen för EU:s multidisciplinära plattform mot kriminella hot, 

EMPACT (European multidisciplinary platform against criminal threats). Inom 

ramen för EMPACT tar EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter fram ge-

mensamma operativa handlingsplaner för prioriterade brottsområden med olika 

aktiviteter som genomförs under året. Gränspolisiär verksamhet är en integrerad 

del i flertalet handlingsplaner, exempelvis genomförs varje år ett flertal gräns-

kontrollinsatser med fokus på olika brottsområden (bl.a. organiserad egendoms-

brottslighet, människosmuggling och vapensmuggling). Även utbild-

ningsinsatser är ett återkommande inslag, exempelvis rörande dokumentsäker-

het. Frontex har en viktig roll i flera av dessa aktiviteter och deltar bland annat 

som aktivitetsledare eller som stöd till aktivitetsledaren. Ett samarbetsprojekt, 

EUPHORIA, där bland annat Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakning-

en ingår, har inrättas i syfte att utveckla och stärka samverkansstrukturer och 

myndigheternas arbete med EU:s policycykel med fokus på EMPACT. 

Under våren 2020 inrättade dansk polis Gränscenter Öresund i Köpenhamn. 

Gränscentret syftar till att möta utmaningar rörande smuggling av sprängämnen, 

vapen och narkotika, stärka förutsättningarna för en underrättelsestyrd gränskon-

troll och samordna samarbetet med övriga myndigheter i regionen.  Under hös-

ten 2020 inledde Polismyndigheten ett pilotsamarbete med svensk personal på 

plats i centret. Även Tullverket deltar på plats i centret. Vad gäller Norge så 

finns sedan en längre tid planer på ny polisiär samverkan i form av en gemen-

sam polisstation på gränsen mellan Norge och Sverige (i Eda kommun i Värm-

land). 

Inom ramen för olika kustbevakningsfunktioner deltar Kustbevakningen även i 

internationella samarbeten inom miljöövervakning och miljöräddningstjänst till 

sjöss och fiskeriövervakning till sjöss. Kustbevakningen utbyter även erfaren-

heter via internationella myndighetsnätverk för kustbevakningsfunktioner, inom 

EU, avseende Arktis och Nordatlanten. Kustbevakningen har också ett nära 

samarbete och erfarenhetsutbyte i maritima frågor med det Finska Gränsbevak-

ningsväsendet. 

Inom ramen för Östersjösamarbetets gränssamarbete BSRBCC (Baltic Sea Reg-

ion Border Control Cooperation) samverkar myndigheter i Sverige, Norge, 

Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Ryssland. 

BSRBCC syftar till gränsöverskridande samarbete mellan medlemsstaternas 

myndigheter ansvariga för brottsbekämpning, gränsförvaltning, tull och kustbe-

vakning.  

Strategiska prioriteringar  

7 Säkerställ att myndigheterna lever upp till de krav som ställs för deltagande 

i den europeiska gräns- och kustbevakningens stående styrka. 

8 Förstärka det operativa samarbetet med gränsförvaltande och brottsbekäm-

pande myndigheter i andra medlemsstater. 
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7.5 Samarbete mellan myndigheterna 

Strategiskt mål 

En utvecklad samverkan ska finnas mellan myndigheterna, baserad på väl 

etablerade och tydliga roller. Myndighetssamverkan ska bygga på en tydlig 

rollfördelning och bidra till att varje myndighet kan utföra sina uppgifter på 

bästa sätt, både enskilt och i gemensamma insatser, inom ramen för den inte-

grerade gränsförvaltningen.  

Nuläge och utmaningar 

Av förvaltningslagen och myndighetsförordningen framgår att myndigheterna är 

skyldiga att samarbeta med varandra.
58

 Detta gäller också för arbetet i gränsför-

valtningen. Myndighetssamverkan regleras också i olika samverkansöverens-

kommelser. Polismyndigheten har ingått överenskommelser för samverkan gäl-

lande gränskontrollen och återvändandearbetet med både Kustbevakningen och 

Migrationsverket.
59

 En överenskommelse mellan Polismyndigheten och Krimi-

nalvården avseende utrikes verkställighetstransporter är under framtagande. Det 

är en utmaning att hitta lämpliga former för effektivt strategiskt samarbete mel-

lan myndigheterna. Detta gäller bland annat myndigheternas tolkning och ge-

nomförande av olika EU-rättsakter. 

Myndighetssamverkan sker i olika omfattning på operativ nivå mellan Polis-

myndigheten, Tullverket, Migrationsverket, Kustbevakningen och Kriminalvår-

den. Denna samverkan sker ofta i form av gemensamt planerade och genom-

förda insatser eller genom sampatrullering kopplat till gränskontroll eller mot 

gränsöverskridande brottslighet baserat på underrättelser och riskanalyser.  

Sverige ska även beakta EU-kommissionens riktlinjer för samarbete mellan 

gränskontroll och tullmyndigheter som arbetar vid yttre gräns.
60

  

Strategiska prioriteringar 

9 Löpande följa upp och vid behov revidera formerna för samverkan mellan 

myndigheterna, inklusive formaliserade överenskommelser. 

                                                        
58

 Förvaltningslagen (2017:900) ,8§ och Myndighetsförordningen (2007:515) 6§ 
59

 Ramöverenskommelse mellan Polismyndigheten och Kustbevakningen om samarbete i vissa 

frågor, A369.503/2018, Bilaga A3, Överenskommelse om samarbete rörande gränskontroll, 

Ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och Polismyndigheten avseende bl.a. gränskontroll, 

inre utlänningskontroll, verkställande av avlägsnandebeslut och tvångsmedel, beslutad septem-

ber 2019. 
60

 Guidelines for the co-operation between Customs Administrations and Border Guards,  

Presenterades första gången i Customs Policy Group, CPG, den 25 april 2016 och i Strategic  

Committee on Immigration, Frontier and Asylum (SCIFA) den 9 april 2013.  
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7.6 Samarbete med tredjeland  

Strategiskt mål  

Samverkan med tredjeländer bidrar till att förhindra och förebygga irregul-

jär migration, gränsöverskridande brottslighet samt effektivisera återvän-

dandet.  

Nuläge och utmaningar  

Myndigheterna deltar aktivt i ett stort antal olika internationella mötesfora, både 

inom ramen för EU, i multilaterala fora samt i samverkan med relevanta inter-

nationella organisationer, t ex IOM, UNHCR och ICMPD.
61

 Samarbetet är vik-

tigt för att utveckla relationer och förståelse för varandras perspektiv i migrat-

ions- och återvändande processen mellan Sverige/EU och mottagande länder.  

Myndigheterna fokuserar och prioriterar engagemang bland de internationella 

mötesformat där de får ut operativt mervärde. I det brottsbekämpande arbetet är 

EU och Interpol särskilt relevanta eftersom det är inom ramen för dessa samar-

betsfora som det finns rättsliga förutsättningar för operativt samarbete samt möj-

lighet till informationsutbyte via säkra kanaler. Samarbetet består av såväl en-

skilda åtaganden som praktiska överenskommelser mellan Sverige och tredje-

land. Sverige stödjer och deltar i operationer och överenskommelser mellan EU 

och tredjeländer genom till exempel återtagandeavtal. Utöver EU-gemensamma 

återtagandeavtal har Sverige även ingått bilaterala överenskommelser på åter-

vändandeområdet med vissa enskilda länder. 

Sverige ska inom ramen för gränsförvaltningsverksamheten prioritera samarbete 

med de tredjeländer varifrån majoriteten av den irreguljära migrationen har sitt 

ursprung men också med de tredjeländer där samarbete behövs för att säkerställa 

ett effektivt återvändandearbete. Samarbetet innefattar även inriktning på tredje-

länder som är transitländer. Samverkan med dessa ska ske på ett strategiskt och 

operativt plan utifrån omständigheterna i aktuellt land och utifrån Sveriges situ-

ation.  

Inom ramen för det brottsbekämpande nordiska polis- och tullsamarbetet (Polis 

och Tull i Norden, PTN) har Polismyndigheten och Tullverket utsända sam-

bandsmän i olika delar av världen. Genom att använda gemensamma nordiska 

sambandsmän kan de nordiska brottsbekämpande myndigheterna samarbeta med 

fler tredje länder än om de skulle behöva sända nationella sambandsmän till 

varje land.  

Svenska återvändandesambandsmän, som faller under paraply- begreppet Immi-

gration Liaison Officers (ILO), stationeras i länder och regioner som bedöms 

vara strategiskt viktiga inom irreguljär migration, gränskontroll och återvän-

dande. Återvändandesambandsmännen kan även vara stöd för andra funktioner 
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 IOM- International Organization for Migration, UNHCR- FN:s Flyktingorgan, ICMPD- Inter-

national Centre for Migration Policy Development 
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såsom underrättelse- och gränspolisverksamheten genom informationsinhämt-

ning och i syfte att tillhandahålla aktuell lägesbild inom migrations- och gräns-

polisområdet. Information om migrationsströmmarna i tredjeländer, som inhäm-

tas via återvändandesambandsmännen, kan bidra till prognosarbete om ström-

mar till EU från de olika regioner där sambandsmännen är verksamma. Sam-

bandsmännen samverkar även med sina motsvarigheter vid andra svenska ut-

landsmyndigheter samt sambandsmän utsända av EU:s institutioner och byråer 

och därutöver även samverka med andra relevanta internationella aktörer, t.ex. 

UNHCR och IOM.  

Polismyndigheten har för närvarande nationella återvändandesambandsmän 

(RLO, Return Liaison Officer) i Afghanistan och Marocko, där Afghanistanpla-

ceringen är finansierad av AMIF-fonden, europeiska återvändandesamandsmän 

(EURLO) i Etiopien och Kenya med täckning Somalia finansierade av Frontex, 

samt AMIF-finansierade ambulerande återvändandesambandsmän (ARLO) 

verksamma under kortare perioder i länder som kräver riktade insatser.  

Migrationsverket har en Frontexfinansierad EURLO (European Return Liaison 

Officer) placerad i Afghanistan, som är i nära samarbete med Polismyndighetens 

RLO och som därutöver verkar på uppdrag av andra EU-medlemsstater i åter-

vändandeområdet.  

Migrationsverket driver och samarbetar i flertalet internationella projekt på mi-

grationsområdet med fokus på kapacitetsbyggande insatser av myndigheter i 

tredje länder på migrationsområdet. 

Inom ramen för ILO-förordningens arbetsprogram finns bland annat kapacitets-

uppbyggande insatser i tredjeländer där ILO:er är stationerade. Genom ett aktivt 

engagemang i ILO-nätverket verkar myndigheterna för att samarbetet med tred-

jeländer vidareutvecklas. 

Migrationsverket genomför bland annat ett EU-finansierat Twinningprojekt
62

 i 

Serbien, med stöd av andra medlemsstater, som syftar till att förbereda Serbien 

för anslutning till EURODAC (EU:s gemensamma fingeravtryckssystem för 

asylsökande och irreguljära migranter) samt Eurosur (EU:s gemensamma gräns-

övervakningsmekanism). Projektet är del av Serbiens EU-anslutningsprocess 

och EU:s samlade stöd på området för integrerad gränsförvaltning. 

I framtagandet av återtagandeavtal ställer mottagande stat inte sällan krav eller 

önskemål på re-integreringsstöd eller andra utvecklingsrelaterade insatser. Sam-

arbete som bidrar till kapacitetshöjande utvecklingsinsatser för de mottagande 

ländernas myndigheter kan spela en viktig roll i förhandlingar om återtagande-

avtal för att skapa positiva incitament att ta emot sina medborgare.  
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 Twinning är ett EU- instrument för utbyte av kunskap och erfarenheter mellan myndigheter i 

medlemstaterna och institutioner i länder utanför EU. 
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Strategiska prioriteringar 

10 Utveckla formerna för sambandsmän utstationerade i tredje land i syfte att 

förhindra och förebygga irreguljär migration och gränsöverskridande brotts-

lighet samt effektivisera återvändandet. 

11 Verka för att flera återtagandeavtal ingås med relevanta tredje länder i syfte 

att främja återvändandearbetet. 

7.7 Åtgärder för att motverka olaglig invandring och gränsö-
verskridande brottslighet inom Schengenområdet 

Strategiskt mål 

Inom Sverige och Schengenområdet ska myndigheterna effektivt, proportioner-

ligt och rättssäkert motverka olaglig invandring och gränsöverskridande brotts-

lighet. 

Nuläge och utmaningar 

För att förhindra att den fria rörligheten inom Schengenområdet gynnar olaglig 

invandring och gränsöverskridande brottslighet behöver olika åtgärder vidtas 

inom Schengenområdet. Det handlar om att säkerställa att de personer som up-

pehåller sig i Schengenområdet har rätt till vistelsen samt att bekämpa brottslig-

het såsom till exempel illegal invandring, människohandel, illegal arbetskraft 

och internationella brottsnätverk. Kontroller inom landet sker i form av inre ut-

länningskontroller
63

, i syfte att kontrollera personers rätt till vistelse och bygger 

på individuella bedömningar. De inre utlänningskontrollerna bidrar även till att 

upptäcka och hindra att särskilt sårbara personer utnyttjas i gränsöverskridande 

brottslighet. Dessa kontroller utförs av Polismyndigheten inom hela landet i och 

kan även utföras av Kustbevakningen. 

Det brottsbekämpande arbetet sker inom hela territoriet och ofta genom olika 

insatser på platser som bedöms vara relevanta. Kontrollerna görs ofta i myndig-

hetssamverkan och då vanligtvis i olika riktade insatser. Kontrollerna ska fort-

satt planeras och inriktas mot personer och platser baserat på en väl underbyggd 

situationsbild och riskanalys.  

Internationella brottsnätverk står för en stor del av tillgreppsbrottsligheten i Sve-

rige. I samband med ett uppdrag till Polismyndigheten att öka förmågan att be-

kämpa organiserad tillgreppsbrottslighet som begås av internationella brottsnät-

verk, gav regeringen Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen i upp-

drag att utveckla samverkan på området.
64

 I slutredovisningen av uppdraget re-

dogjorde myndigheterna bland annat för hur de har utvecklat samverkan med 
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 Utlänningslagen 9 kap 9§ 
64

 Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen 

av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige2018 (JU2018/00991/PO) 
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varandra vilket bland annat resulterat i gemensamma utsättningar, ett mer sam-

ordnat underrättelseutbyte och pilotverksamhet med gemensamma operativa 

grupper vid gränspassager. Åtgärder har också vidtagits inom ramen för det 

brottsförebyggande arbetet med inriktning på användning av modern teknik och 

samverkan med samhällets olika aktörer. Myndigheterna avser fortsätta sam-

verkan kring bekämpningen av de internationella brottsnätverken och utveckla 

arbetet ytterligare. 

Arbete pågår med att se över förutsättningarna att i ökad omfattning genomföra 

olika polisiära kontroller i gränsnära områden. Detta avser förutsättningar dels 

rättsligt men också i fråga om metoder och resurser. Regeringen beslutade i 

mars 2020 att en särskild utredare ska ta ställning till om Polismyndigheten har 

tillgång till tillräckligt effektiva verktyg i gränsnära områden. Syftet är att säker-

ställa förmågan att kontrollera utlänningars vistelserätt och bekämpa brott i såd-

ana områden.   

Berörda myndigheter ska i ökad omfattning använda de internationella verktyg 

som finns för att förebygga, bekämpa och utreda gränsöverskridande brottslig-

het. Detta gäller särskilt användningen av Schengens informationssystem SIS. 

En ökad kunskap och medvetenhet hos den brottsbekämpande personalen kring 

till exempel det operativa internationella samarbetet, användningen av olika 

databaser och teknik ska bidra till att i större utsträckning använda existerande 

nationella och internationella verktyg i det brottsbekämpande arbetet inom 

Schengenområdet. 

Sedan 2015 har regeringen fattat upprepade beslut om att återinföra gränskon-

troll vid inre gräns. Regeringens beslut har baserats på bedömningen att det 

finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. 

Former för genomförande av återinförd gränskontroll vid inre gräns har utveck-

lats inom Polismyndigheten. Åtgärderna ska bl.a. anpassas för att vara proport-

ionerliga och minimera inverkan på den fria rörligheten för personer. Vidare ska 

lokaliseringen, omfattningen och utformningen av åtgärderna anpassas till vad 

som är nödvändigt med hänsyn till den allmänna ordningen och inre säkerheten.  

Vid återinförd gränskontroll kan relevanta myndigheter, inom ramen för respek-

tive mandat och förutsättningar och efter begäran från Polismyndigheten, bistå 

med att t.ex. bedriva ökad övervakning och kontroll inom prioriterade områden 

samt bistå polis vid gränskontroller och övrigt arbete. 

Det generella terrorhotet och terrorhändelsen i Stockholm den 7 april 2017 visar 

på vikten av nationella överenskommelser om hur myndigheter gemensamt kan 

använda varandras resurser på bästa sätt. Sverige har en nationellt fastställd stra-

tegi mot terrorism.
 65

 

Sedan länge finns ett väl utvecklat nordiskt polissamarbete. Polismyndigheten 

samarbetar aktivt med de andra nordiska polismyndigheterna på både strategisk 
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 Förebygga, förhindra och försvåra – den svenska strategin mot terrorism, Skr. 2014/15:146. 
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och operativ nivå. Det finns en särskild överenskommelse om nordiskt polisiärt 

samarbete som regelbundet utvärderas.
66

 

Strategiska prioriteringar 

12 Öka den polisiära förmågan att kontrollera utlänningars vistelserätt och 

bekämpa brott i gränsnära områden.   

13 I ökad omfattning använda de internationella verktyg som finns för att före-

bygga, bekämpa och utreda gränsöverskridande brottslighet. 

7.8 Återvändande av tredjelandsmedborgare 

Strategiskt mål 

Återvändandearbetet ska vara en central del i ett hållbart och rättssäkert migrat-

ionssystem. En tydlig rollfördelning mellan myndigheterna samt en hög kapa-

citet inom varje myndighet ska säkerställa att utlänningar som inte har rätt att 

vistas i Schengenområdet återvänder.  

Nuläge och utmaningar 

En effektiv gränsförvaltning förutsätter ett väl fungerade återvändande. Det in-

nebär att alla utlänningar som är föremål för ett beslut om återvändande eller 

nekas inresa ska återsändas. 

Återvändandeverksamheten i Sverige är uppdelad mellan Migrationsverket, Po-

lismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården. Fördelningen av ansvar 

mellan myndigheterna innebär i huvudsak följande: 

Migrationsverket har huvudansvaret för att besluta om och verkställa av- och 

utvisningsbeslut. Migrationsverket får överlämna ärenden till Polismyndigheten 

om utlänningen håller sig undan eller om det kan antas att tvång kommer att 

behövas för att verkställa beslutet. Polismyndigheten får överlämna till Krimi-

nalvården
67

 att transportera frihetsberövade personer vid verkställandet av av- 

och utvisningsbeslut. Kriminalvården ansvarar då för verkställigheten av trans-

porterna genom att planera, organisera och utföra transporter av de frihetsberö-

vade personerna.  

Säkerhetspolisen är verkställande myndighet avseende ärenden som handlagts 

enligt lagen om särskild utlänningskontroll och kan även vara verkställande 

myndighet när det gäller säkerhetsärenden enligt 1 kap. 7 § utlänningslagen.  

                                                        
66

 Administrative Agreement on Cooperation between Police Authorities in the Nordic Coun-

tries, 2017 
67

 Polismyndigheten får enligt 29a § Polislagen överlämna till Kriminalvården att transportera 

frihetsberövade personer. 
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Polismyndigheten får i vissa fall fatta beslut om avvisning, och ansvarar då för 

att verkställa besluten. Dessa beslut avser främst utlänningar som påträffas vid 

gränskontroll eller inre utlänningskontroll och som saknar rätt att vistas i landet.  

Med de uppdelade ansvarsområdena följer att ett återvändandeärende kan 

komma att hanteras av alla berörda myndigheter, ibland samtidigt. Detta delade 

ansvar medför utmaningar utifrån en effektivitetssynpunkt, vilket bland annat 

har framkommit i Riksrevisionens granskning.
68

 Statskontoret har, efter Riksre-

visionens granskning, fått i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att 

effektivisera arbetet med återvändandet, t.ex. underlätta informationsöverföring-

en mellan myndigheterna.
69

. Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning har 

också Migrationsverket och Polismyndigheten fått i uppdrag att gemensamt ana-

lysera och effektivisera informationsöverförandet när det gäller att verkställa av- 

och utvisningsbeslut för personer som inte har rätt att stanna i landet
70

. 

I syfte att stärka samverkan har Migrationsverket och Polismyndigheten fast-

ställt en överenskommelse om en ansvarsfördelning gällande gränskontroll, inre 

utlänningskontroll, verkställighet av avlägsnandebeslut och tvångsmedel.
71

 På 

liknande sätt är en överenskommelse om ansvarsfördelningen mellan Polismyn-

digheten och Kriminalvården gällande utrikes transporter under framtagande. 

Därutöver har Polismyndigheten och Kriminalvården i december 2019 under-

tecknat en överenskommelse gällande inrikes transporter.
72

 Polismyndigheten, 

Migrationsverket och Kriminalvården samverkar även på nationell, regional och 

lokal nivå för ett rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete i enlighet med 

den handlingsplan för samverkan som togs fram i REVA-projektet 2013.
73

 

Andra stora utmaningar som försvårar ett effektivt återvändande är bland annat 

avsaknad av och brist på fungerande återtagandeavtal med vissa tredjeländer. 

Ytterligare en utmaning är bristande samarbete från utlänningar som inte vill 

medverka till återvändandet genom att försvåra arbetet med fastställande av 

dennes identitet, vilket skapar problem med att erhålla resehandlingar. Därtill 

finns en utmaning med den fortsatt stora andelen utlänningar som avviker från 

migrationsprocessen och där oklarhet råder om hur många som fortfarande är 

kvar i Sverige.  

 

                                                        
68

 Återvändandeverksamheten – resultat, kostnader och effektivitet, RIR 2020:7 
69

 Ju2020/01867/SIM 
70

  Regeringsbeslut Ju2020/04473 

71 Ansvarsfördelning mellan Migrationsverket och Polismyndigheten avseende bl.a. gränskon-

troll, inre utlänningskontroll, verkställighet av avlägsnandebeslut och tvångsmedel, 

A430.125/2019. På Migrationsverket benämnd A-063/2019 
72

 Operativ samverkansöverenskommelse om inrikestransporter av frihetsberövade personer. 

Kriminalvårdens dnr 2019- 22948, Polismyndighetens dnr A648.514/2019 
73

 Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete (REVA) – EU-finansierat samarbetsprojekt 

mellan Polismyndigheten, Kriminalvården och Migrationsverket som bedrevs 2009-2014 
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Återvändandet ska företrädesvis ske genom frivillighet. I syfte att öka och un-

derlätta det frivilliga återvändandet ska Sverige använda incitament som främjar 

åtgärder för re- integrering, vilket till exempel kan ske genom att tillhandahålla 

återetableringsstöd
74

 och delta i re-integreringsinsatser som det europeiska sam-

arbetsprogrammet ERRIN.
 75

 Mot bakgrund av det utökade mandatet i den nya 

EBGC förordningen gällande frivilligt återvändande kommer delar av ERRIN-

programmet att successivt att övertas av Frontex fram till juli 2022, vilket utökar 

Frontex tjänster till tredje land, exempelvis med re- integrering och möjliggör 

samarbete med aktörer i mottagarländer. Området är nytt för Frontex och nära 

samverkan och konsultationer med migrationsmyndigheter har inletts där det är 

viktigt att berörda svenska myndigheter är aktiva för att utöva inflytande på hur 

aktiviteter inom frivilligt återvändande utformas utifrån nationella behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillgång till ett tillräckligt antal strategiskt belägna förvarsplatser, exempelvis 

med närhet till internationell flygplats, är en faktor som påverkar möjligheten att 

bedriva ett framgångsrikt verkställighetsarbete. Bristen på förvarsplatser resulte-

rar i att färre avvisnings- och utvisningsbeslut kan verkställas.  Det finns också 

ett behov av ett effektivt utnyttjande av redan tillgängliga platser. Involverade 

myndigheter ska därför kontinuerligt arbeta med gemensam hantering och prio-

                                                        
74

  Förordningen (2008:778) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.  
75

 European Return and Reintegration Network (ERRIN) är ett europeiskt samarbetsprogram 

vars syfte är att främja ett hållbart återvändande och reintegrering av personer utanför EU som 

har fått avslag på asylansökan och inte har laglig rätt att vistas i EU:s medlemsstater. ERRIN-

programmet delfinansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). 
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ritering av vilka utlänningar som ska tas i förvar för att i möjligaste mån säker-

ställa en så kort förvarsvistelse och snabbt återsändande som möjligt. Myndig-

heterna ska även verka för att utveckla ytterligare alternativ till förvar samt 

verka för en EU gemensam definition av vad som är alternativ till förvar. 

Samtliga involverade myndigheter ska säkerställa att alla avlägsnanden, såväl 

frivilliga som tvångsvisa, ska verkställas under humana och värdiga former. För 

att uppnå detta är det viktigt att utlänningen ges tydlig, fullständig och korrekt 

information om återvändande under hela migrationsprocessen och att ett avlägs-

nande, så långt det är möjligt, planeras tillsammans med utlänningen. All 

tvångsanvändning ska ske med stöd av gällande lag och genomföras av adekvat 

utbildad personal.  

Migrationsverket ansvarar för det nationella övervakningssystem av det tvångs-

visa återvändandet som syftar till att säkerställa att ansvariga myndigheter an-

vänder tvångsmedel på ett proportionerligt sätt, att nationell och internationell 

rätt respekteras och att den återvändandes grundläggande rättigheter och fysiska 

integritet respekteras. Vidare ansvarar och resursätter Migrationsverket den nat-

ionella poolen för övervakare av återvändande med tvång till återvändandeinsat-

ser.
76

 

För att stärka återvändandearbetet ska myndigheterna arbeta för att förbättra 

samverkan med frivilligorganisationer, diaspora och andra aktörer. Ett medvetet 

arbete för att utöka och underlätta informationsutbyte mellan myndigheter, med-

lemsstater och tredjeland ska bedrivas. 

Internationellt samverkar Sverige med övriga Schengenmedlemsstater och med 

Frontex i återvändandearbetet. Detta inkluderar strukturerat arbete med Frontex 

återvändandesambandsmän (European Return Liaison Officers) liksom med 

andra sambandsmän med ansvar för återvändande. 

Den nya EBCG-förordningen ger ett utökat mandat gällande återvändandeinsat-

ser. Bland annat i form av den stående styrkan som innefattar så kallade ”forced 

return escort officers”, men också samordning och organisering av återvändan-

deinsatser från en eller flera medlemsstater för att genomföra gemensamma 

återvändandeoperationer. Frontex resebokningstjänst (FAR) för beställning och 

bekostande av återvändandeuppdrag till tredjeland ska nyttjas i så stor utsträck-

ning som möjligt. 

Den nya EBCG-förordningen medför också ett utökat mandat i att organisera 

och genomföra olika aktiviteter i medlemsstater som ska syfta till att stärka sy-

stemet på europeisk nivå för återvändande. Detta gäller framförallt behovet av 

teknisk och operativ förstärkning för att medlemsstaterna ska kunna fullgöra sin 

skyldighet att återsända tredjelandsmedborgare i enlighet med återvändandedi-

rektivet. Myndigheterna ska gemensamt omhänderta och använda de möjligheter 

                                                        
76

 Artikel 51 i förordning (EU) 2019/1896. 
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den nya EBCG-förordningen ger för att effektivisera och underlätta återvändan-

dearbetet. 

Strategiska prioriteringar 

14 Förstärka myndighetssamverkan kring återvändande inklusive verka för fler 

förvarsplatser, gemensam prioritering och effektivt användande av befint-

liga förvarsplatser och för att utveckla alternativ till förvar. 

15 Effektivisera, öka skyndsamheten och underlätta återvändandearbetet, ex-

empelvis via de möjligheter den nya EBCG-förordningen skapar. 

7.9 Användning av den senaste tekniken, däribland stora in-
formationssystem 

Strategiskt mål 

Nya tekniska lösningar ska tas fram och utvecklas för att Sverige ska kunna ut-

föra uppgifterna inom gränsförvaltningen effektivt och i nödvändig omfattning. 

Användandet av den senaste tekniken är av stor betydelse för att upprätthålla 

säkra Schengengränser och för att bidra till den allmänna ordningen och den inre 

säkerheten. Berörda myndigheter ska aktivt arbeta för att införliva kommande 

EU-gemensamma it- system relevanta för gränsförvaltningen där användning av 

biometri är en central del.   

Nuläge och utmaningar 

Teknik och it- system ska vara utvecklade och anpassade till gällande och kom-

mande förordningar och direktiv, vilka beskrivs nedan, samt utifrån EU:s riktlin-

jer för datasäkerhet, liksom med hänsyn till Dataskyddsförordningen
77

 och 

Dataskyddsdirektivet.
78

 Datasäkerhet och respekt för individens integritet är av 

högsta prioritet för svenska myndigheter. I Sverige är det Datainspektionen samt 

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (särskilt för brottsbekämpande myn-

digheter), som säkerställer att lagar och regler för dataskydd efterlevs och att 

den enskilda individens rätt till integritet säkras i samhället.  

Det finns ett flertal informationssystem på EU-nivå som förser gränskontrolle-

rande myndigheter med information om personers korsande av EU:s yttre grän-

ser. Systemen är dock olika och har sina respektive regelverk, mål och syften. 

VIS, Eurodac, SIS och Interpols databaser är väl integrerade system i den 

                                                        
77

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av såd-

ana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 
78

 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för 

fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att 

förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, 

och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF. 
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svenska gränsförvaltningen och används, i olika utsträckning, av de gränsförval-

tande myndigheterna. Dessa myndigheter har också integrerade system för att 

kunna hantera information om stulna, förkomna och återkallade resehandlingar. 

Gränskontrollerande myndigheter använder också i olika omfattning decentrali-

serade system för utbyte av information mellan olika länder i syfte att upprätt-

hålla och bedriva en hög nivå av brottsbekämpning och underrättelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berörda myndigheter ska, inom ramen för respektive uppdrag, aktivt verka för 

att genomföra EU:s förordningar om interoperabilitet
79

 mellan EU:s informat-

ionssystem för gränser och säkerhet. Förordningarna syftar till effektivare ut-

nyttjande av informationen i de EU-gemensamma systemen för gränskontroll, 

migrationshantering och brottsbekämpning. Polismyndigheten har genom rege-

ringsbeslut (Ju2019/02044/PO) getts i uppdrag att leda och planera arbetet samt 

till Justitiedepartementet rapportera om genomförandet av förordningarna för 

berörda myndigheter. Rapporteringen ska även omfatta genomförandet av rätts-

akterna för de underliggande systemen, dvs. bl.a. EES, ETIAS och SIS. Arbetet 

sker inom ramen för en gemensam samordningsgrupp för genomförandet av 

interoperabilitetsförordningarna där Polismyndigheten, Kustbevakningen, Sä-

kerhetspolisen, Migrationsverket och Tullverket ingår. Varje myndighet ansva-

rar för genomförandet och samordningen inom sitt sakområde.        

EU:s in- och utresesystem, EES
80

, kommer att ersätta nuvarande system med 

manuella stämplar i pass för tredjelandsmedborgare. Systemet ska innehålla 

                                                        
79

 Förordning (EU) 2019/817 av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet 

mellan EU-informationssystem på området gränser och viseringar, Förordning (EU) 2019/818 

av den 20 maj 2019 om inrättande av en ram för interoperabilitet mellan EU-informationssystem 

på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete, asyl och migration 
80

 Förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesy-

stem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredje-

landsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser,. 
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uppgifter om resedokument, biometriska uppgifter och tid och plats för tredje-

landsmedborgares passager över yttre gräns samt huruvida nekad inresa till 

Schengenområdet föreligger. Biometriska uppgifter kommer i större omfattning 

att användas i samband med olika kontroller vid yttre gräns och inne i landet. 

System och kontroller kommer att bli mer tekniskt avancerade och bidra till att 

underlätta arbetet med att bekämpa missbruk av identiteter och resehandlingar 

samt bidra till arbetet mot grov brottslighet och terrorism.  

Det europeiska systemet för reseinformation och inresetillstånd (ETIAS)
81

 

kommer möjliggöra förhandskontroller av alla viseringsfria tredjelandsmedbor-

gare före inresa i Schengenområdet med en bedömning av huruvida risk för den 

inre säkerheten, olaglig invandring eller epidemisk smitta föreligger.  

Polismyndigheten är huvudansvarig för EES, ETIAS och SIS men även andra 

myndigheter berörs av systemen och behöver kunna ta del av informationen i 

systemen och i viss mån utföra åtgärder i dem. Pågående utvecklingsarbete ska 

leda till att Sverige uppfyller målet att ha fungerande system för EES och 

ETIAS på plats enligt rådande tidsplan. Verksamheten ska också anpassas till de 

nya förordningskraven i SIS.
82

 Migrationsverket är huvudansvarig för kom-

mande förordningsförändringar gällande VIS- systemet och Eurodac
83

 där andra 

myndigheter behöver viss åtkomst till information. En stor utmaning finns i att 

genomföra och anpassa de nya systemen till redan existerande system och myn-

digheternas olika förutsättningar. 

Arbetet med att ta fram tekniska lösningar som ska underlätta gränskontrollarbe-

tet och arbetet med riskanalyser ska fortsätta. Bland annat pågår ett arbete med 

en mobil applikation för kontroller av personers rätt till vistelse i landet. Med 

applikationen förväntas Polismyndigheten bättre kunna genomföra och följa upp 

de inre utlänningskontrollerna. Tekniska lösningar som bidrar till mobila lös-

ningar för genomförandet av gränskontrollen vid den yttre gränsen ska fortsätta 

utvecklas. Utvecklingen och förmågan av att använda biometriska uppgifter 

samt utföra olika bildanalyser kopplade till personer och deras resehandlingar 

med hjälp av ny AI-teknik behöver öka.  

Ett arbete pågår med att ta fram ett nytt digitalt handläggningssystem för gräns-

polisverksamheten. Det nya handläggningssystemet ska knyta samman proces-

serna för gränskontroll (in- och utresekontroll), inre utlänningskontroll samt 

processen för verkställigheter och förvar. Målet är att skapa ett effektivt ärende-

                                                        
81

 Förordning (EU) 2018/1240 av den 12 september 2018om inrättande av ett EU-system för 

reseuppgifter och resetillstånd (Etias). 
82

 De tre nya förordningar för Schengen Information System är Förordning(EU) 2018/1861. 

(polissamarbete) Förordning(EU)2018/1862 (gräns) och Förordning(EU) 2018/1863 (återvän-

dande). 
83

 Förordning (EU) 603/2013 om inrättande av Eurodac (European Dactyloscopy)för jämförelse 

av fingeravtryck. Eurodac är en databas över fingeravtryck från alla personer över fjorton år som 

sökt asyl i någon av Europeiska unionens medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge eller 

Schweiz eller som har passerat en medlemsstats yttre gräns olagligen. 
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flöde i Polismyndigheten och underlätta informationsutbytet med övriga myn-

digheter som är involverade i handläggningen av utlänningsärenden.  

Strategiska prioriteringar 

16 Genomföra EU:s paket för interoperabilitet och EU-gemensamma it- sy-

stem relevanta för gränsförvaltningen. 

17 Fortsätta utveckla teknik och it- lösningar som underlättar och förbättrar det 

gränspolisiära arbetet, bl.a. mobilitet, situationsbild och riskanalys. 

7.10 Ett nationellt system för kvalitetskontroll och uppföljning 

Strategiskt mål 

Ett nationellt system för kvalitetskontroll och uppföljning finns på plats och bi-

drar till att efterleva unionsrätten och hålla en hög kvalitet i gränsförvaltningen 

över tid.   

Nuläge och utmaningar 

Varje myndighet har en egen process för intern styrning och kontroll som bl.a. 

ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och enligt gällande EU-krav.
84

 

Myndigheterna är även föremål för extern granskning av andra myndigheter, 

bl.a. Ekonomistyrningsverket, Riksrevisionen och Justitieombudsmannen.  

På EU-nivå finns framförallt två system för kvalitetskontroll och uppföljning av 

gränskontrollverksamheten i medlemsstaterna. Den ena är den s.k. Schengenut-

värderingsmekanismen och den andra är de s.k. Sårbarhetsbedömningarna som 

genomförs av Frontex. Utöver att vara EU:s verktyg för uppföljning av med-

lemsstaternas efterlevnad av unionsrätten, är de värdefulla verktyg för den nat-

ionella kvalitetskontrollen. I Sverige finns en nationell pool med Schengenut-

värderare med expertkunskaper inom olika områden inom gränsförvaltningen. 

Polismyndigheten är sammahållande för denna pool vilken består av experter 

från Polismyndigheten, Migrationsverket och Kustbevakningen. Den nationella 

samordningen av Schengenutvärderingsmekanismen leds av Nationella opera-

tiva avdelningen vid Polismyndigheten och omfattar också Migrationsverket, 

Kustbevakningen, Tullverket och Kriminalvården. För arbetet med Frontex sår-

barhetbedömningar finns ett väl etablerat nätverk med representanter från Polis-

myndigheten på nationell och regional nivå, Kustbevakningen, Tullverket och 

Migrationsverket. 

Det finns ett behov av att på nationell nivå ta ett samlat grepp om kvalitetskon-

troll och uppföljning av gränsförvaltningen. Ett arbete bedrivs vid Polismyndig-

heten för att skapa ett nationellt system för kvalitetskontroll och uppföljning. 
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Systemet ska säkerställa synergier mellan Schengenutvärderingsmekanismen 

och sårbarhetsbedömningarna. Därutöver ska systemet innefatta former för 

strukturerad och regelbunden kvalitetskontroll och uppföljning av gränskon-

trollverksamheten vid Sveriges gränsövergångsställen. Systemet för kvalitets-

kontroll förvaltas av Polismyndigheten och ska tillsammans med situationsbild 

och regelbunden riskanalys, bidra till en förbättrad situationsmedvetenhet och 

ett strategiskt utvecklingsarbete. Formerna för övriga myndigheters medverkan i 

det nationella systemet är ännu inte fastställda. 

Strategiska prioriteringar 

18 Utveckla ett nationellt system för kvalitetskontroll i syfte att bidra till att 

efterleva unionsrätten och hålla en hög kvalitet i gränsförvaltningen över 

tid. 

 

7.11 Användande av unionsfinansiering 

Strategiskt mål 

Berörda myndigheter ska så långt som möjligt använda sig av EU-fonder för att 

finansiera utvecklingsarbetet kopplat till gränsförvaltningen.  EU:s finansiella 

instrument ska användas kostnadseffektivt och för de insatser som är mest rele-

vanta för utvecklingen av gränsförvaltningen.  

Nuläge och utmaningar 

Polismyndigheten är utsedd ansvarig myndighet för genomförandet av Fonden 

för inre säkerhet (ISF) samt för den del av Fonden för integrerad gränsförvalt-

ning som rör gränsförvaltning och viseringar (BMVI) för perioden 2021- 2027. 

Migrationsverket är ansvarig myndighet för Asyl-, Migrations- och Integrations-

fonden (AMIF 2021 – 2027). 

Det bedöms främst vara programmen för BMVI respektive AMIF som kommer 

att vara i fokus för finansiering av utvecklingsinsatser för integrerad gränsför-

valtning. Både de nationella programmen och EU-kommissionens årliga arbets-

program för respektive fond kommer att vara relevanta för strategin. Information 

om tilldelningsförfarande samt aktuella utlysningar för fonderna kommer att 

publiceras på förvaltande myndigheters samt kommissionens webbplatser. 

Områden som är prioriterade i BMVI är vidareutveckling av nationella delar av 

den europeiska gräns- och kustbevakningen, fortsatt utveckling av de europeiska 

storskaliga it- systemen och interoperabilitet mellan systemen, förstärkt samver-

kan mellan berörda myndigheter och medlemsstater samt genomförandet av 

rekommendationer från Schengenutvärderingar och andra kvalitetskontroller. 

EU-kommissionen har tre särskilda mål för AMIF, varav mål ett och mål tre har 

bäring på den gemensamma strategin för gränsförvaltning. Exempel på insatser 

inom mål ett, som innefattar asylsystemets externa dimension, är praktiskt erfa-



KOMPONENTER FÖR INTEGRERAD GRÄNSFÖRVALTNING  

  

 

 

46 NATIONELL STRATEGI FÖR EUROPEISK INTEGRERAD GRÄNSFÖRVALTNING 

 

renhetsutbyte och samarbete mellan EU:s medlemsstater och myndigheter och 

aktörer i tredjeland. AMIF:s mål tre gäller återvändande. Exempel på förväntade 

resultat är att AMIF ska bidragit till att öka återvändandet och till utvecklandet 

av integrerad gränsförvaltning.   

Identifierade behov av kapacitetsutveckling inom gränsförvaltningen och i syn-

nerhet resultaten av Schengenutvärderingarna och Frontex:s sårbarhetsbedöm-

ningar ska speglas genom prioriteringar i användningen av aktuella EU-medel. 

Strategiska prioriteringar 

19 Säkerställa att finansiering från EU-fonder i så stor utsträckning som möj-

ligt används för genomförandet av denna strategi och dess handlingsplan. 
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8 Övergripande komponenter
85

 

8.1 Grundläggande rättigheter 

Strategiskt mål 

Alla anställda inom gränsförvaltningen ska agera med professionalism och re-

spekt för de grundläggande rättigheterna.  

Nuläge och utmaningar 

All verksamhet som bedrivs i gränsförvaltningen ska bedrivas rättssäkert och så 

transparent som möjligt vilket ställer krav på personalens kompetens och värde-

ringar.  Likabehandling är ett självklart perspektiv inom gränsförvaltning. Myn-

digheternas arbete syftar till att motverka diskriminering och verka för lika rät-

tigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. Exempelvis ska verkställighet av ett beslut om av-

visning eller utvisning genomföras på ett humant och värdigt sätt. Utlänningens 

grundläggande rättigheter ska tillgodoses och särskild hänsyn ska tas till utlän-

ningens ålder, kön och såväl fysiska som psykiska hälsotillstånd samt till andra 

omständigheter som kan påverka utlänningen. 

Migrationsverket är ansvarigt för att samordna och utföra det övervakningssy-

stem för påtvingade återvändanden som avses i Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008. Myndigheten genomför över-

vakningsuppdrag som syftar till att säkerställa att verkställande myndigheter 

använder tvångsmedel på ett proportionerligt sätt, att nationell och internationell 

rätt respekteras och att den återvändandes grundläggande rättigheter och fysiska 

integritet respekteras. Till övervakningssystemet är ett nationellt rådgivande 

forum knutet. Det rådgivande forumet består av organisationer från civilsam-

hället och syftar ytterst till att med utgångspunkt i observatörernas rapporter 

lämna rekommendationer till verkställande myndigheter avseende verkställig-

hetsarbetet samt rekommendationer till Migrationsverket avseende hur övervak-

ningsarbetet kan förbättras. Migrationsverkets observatörer ingår i den EU-

gemensamma poolen av Forced-Return Monitors som förvaltas av Frontex. 

Sedan 1 januari 2020 gäller FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk 

lag. Det innebär att myndigheterna, i alla ärenden där barn under 18 år finns, i 

första hand ska beakta vad som bedöms vara barnets bästa. Detta görs t.ex. vid 

planering och genomförande av återvändandeinsatser med barn.  Ett annat ex-

empel är att Migrationsverket så snart som möjligt ska försöka hitta familjemed-

lemmar till barn under 18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda 
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sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i för-

äldrarnas ställe. Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att 

företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om 

barnets rättigheter. Barnombudsmannen bevakar hur barnkonventionen efter-

levs.   

Motverkandet av människohandel har under en lång tid varit en prioriterad 

fråga. Utbildningsprogram ska genomföras för personal som arbetar inom Po-

lismyndigheten med syfte att förbättra bemötandet av offer för människohandel 

och sexualbrott. Inom Polismyndigheten är en handbok för gränspolisen om 

människohandel under framtagande. Migrationsverket har också en viktig roll i 

arbetet mot människohandel genom att inom ramen för sin verksamhet upptäcka 

misstänkta offer och rapportera misstankar om brott till berörda myndigheter 

som t.ex. Polismyndigheten. Migrationsverkets arbete mot människohandel är 

organiserat på ett sätt som innebär att myndigheten snabbt kan sammanställa 

lägesbilder av misstänkt människohandel och människoexploatering och därmed 

bidra till den nationella samverkan. 

Justitieombudsmannen (JO), har till uppgift att på riksdagens vägnar utöva till-

syn över tillämpningen i offentlig verksamhet av lagar och andra författningar. 

Det främsta syftet med JO:s verksamhet är att främja rättssäkerheten. JO ska se 

till att myndigheter följer regeringsformens bestämmelser om opartiskhet och 

saklighet och att den offentliga verksamheten inte gör intrång i medborgarnas 

grundläggande fri- och rättigheter. JO:s kontroll initieras både genom anmäl-

ningar från allmänheten och genom egna initiativ. JO inspekterar regelbundet 

olika myndigheter runt om i landet. Datainspektionen arbetar för att människors 

grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av per-

sonuppgifter. Myndigheten granskar att bestämmelserna i data-

skyddsförordningen (GDPR), brottsdatalagen, kamerabevakningslagen och an-

nan reglering på dataskyddsområdet följs. Säkerhets- och integritetsskydds-

nämnden utövar tillsyn över brottsbekämpande myndigheters användning av 

hemliga tvångsmedel och kvalificerade skyddsidentiteter samt över Säkerhets-

polisens behandling av personuppgifter. 

Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. I en 

av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland 

annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen innebär att 

allmänheten och massmedierna (tidningar, radio och tv) har rätt till insyn i myn-

digheternas verksamhet. Den som vill ta del av en allmän handling ska vända sig 

till den myndighet som förvarar handlingen. Om handlingen inte innehåller sek-

retessbelagda uppgifter är hela handlingen offentlig. 

Strategiska prioriteringar 

20 Arbeta för att alla anställda inom gränsförvaltningen ska agera med profess-

ionalism och respekt för de grundläggande rättigheterna.  
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8.2 Utbildning 

Strategiskt mål 

All personal som utför gränskontroll- och återvändandeuppgifter ska vara ade-

kvat utbildade, i enlighet med regelverket. Myndigheternas utbildningar ska 

kännetecknas av professionalism, effektivitet, samverkan, enhetlighet, rättsäker-

het och respekt för de grundläggande rättigheterna. 

Nuläge och utmaningar 

Sveriges gränsförvaltande myndigheter ska säkerställa att berörda tjänstemän 

deltar i utbildningar relevanta för sitt tjänsteuppdrag. De nationella utbildnings-

program som utvecklas och tas fram av myndigheterna ska ligga i linje med 

EU:s standarder och riktlinjer. Därtill ska myndigheterna säkerställa deltagande 

i utbildningar som arrangeras av EU:s institutioner och byråer som till exempel 

Frontex, Cepol
86

 och Easo.
87

  

En hög utbildningsnivå ska säkerställa att gränskontrollerande personal har den 

kompetens som behövs för att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med gäl-

lande regelverk. För att utöka myndigheternas kapacitet att utföra gränskontroll 

bör även ytterligare utbildningar och insatser inom dokumentkunskap, riskana-

lys, integrerad gränsförvaltning och gränsövervakningssystemet EUROSUR 

utvecklas inom berörda myndigheter.   

Främst bedöms Polismyndigheten samt även Kustbevakningen och i viss mån 

Tullverket ha störst behov av att, när det avser gränskontrollverksamheten, vida-

reutveckla och stärka utbildningsverksamheten, och uppföljningen av denna.  I 

de fall det är lämpligt, och med hänsyn till de olika myndigheternas mandat och 

förutsättningar, ska myndigheterna verka för samarbete inom utbildning kopplat 

till gränsförvaltningen. 

Inom Polismyndigheten fortgår ett arbete med att utveckla det nationella utbild-

ningskonceptet inom gränspolisverksamheten. Konceptet ska kontinuerligt ut-

vecklas och säkerställa att Frontex gemensamma läroplaner
88

 införlivas nation-

ellt. Därtill ska konceptet säkerställa att utbildningar erbjuds, genomförs och 

förvaltas. Inbjudningar till Frontex utbildningsinsatser samordnas av Sveriges 

National Training Coordinator (NTC) som är placerad på Nationella operativa 

avdelningen på Polismyndigheten. Inbjudningarna skickas vidare till Migrat-

ionsverket, Kriminalvården, Kustbevakningen och Tullverket. 
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 Cepol, European Union Agency for Law Enforcement Training. Cepol är en EU-byrå som 
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Den gränskontrolltjänstemanutbildning inom Polismyndigheten som idag er-

bjuds ska genomgås av alla som ska arbeta med gränskontroll. Det finns därtill 

olika kurser i den nationella kurskatalogen som kan användas för att fortbilda 

och vidareutbilda gränskontrollerande personal. Kustbevakningen har inom ra-

men för Kustbevakningens grundutbildning även grundutbildning i gränskon-

troll och inre utlänningskontroll. Tullverket har idag ingen utbildning specifikt 

för gränskontroll avseende personer.  

Inom området återvändande genomför myndigheterna utbildningar anpassade 

för de specifika behoven. Inom Migrationsverket finns det s.k. Migrationspro-

grammet för utbildning och fortbildning inom områdena asyl, återvändande och 

förvar. Polismyndigheten erbjuder utbildning inom återvändande, t.ex. i form av 

utbildningar för verkställighetsutredare och för beslutsfattare samt olika riktade 

informationsinsatser för personal inom återvändandeverksamheten. Kriminal-

vården tillhandahåller grund och vidareutbildning samt instruktörer inom åter-

vändande internt för egen personal, men även externt för Polismyndigheten, 

Migrationsverket och för personal från övriga medlemsstater.   

Strategiska prioriteringar 

21 Säkerställ att utbildningar kopplade till gränsförvaltningen ska leva upp till 

europeiska standarder och fortlöpande genomföras och uppdateras. 

22 Öka myndighetssamverkan i utbildningsfrågor kopplat till gränsförvalt-

ningen. 

8.3 Forskning och utveckling  

Strategiskt mål 

Myndigheterna har ett systematiskt arbete med att påverka och nyttiggöra forsk-

ning och utveckling av relevans för gränsförvaltningens operativa verksamhet 

samt strategiska planering och beslutsfattande. 

Nuläge och utmaningar 

Myndigheterna omfattas av regeringens förväntningar och krav på ständig ut-

veckling av sin egen verksamhet och effektivisering av genomförandet av upp-

draget. Forskning och den kunskap som finns inom forskarsamhället är en tydlig 

resurs för att stödja utveckling och ett kunskaps- och faktabaserat arbetssätt på 

såväl kort som längre sikt. 

Vid myndigheterna genomförs bevakning och nyttjande av ny kunskap för för-

nyelse och utveckling i olika omfattning. Allt utifrån vilka behov, möjligheter 

och resurser som finns. Vid Polismyndigheten pågår t.ex. sedan 2020 ett arbete 

med att stärka myndighetens förmåga att fånga behov och inrikta forskning samt 

säkerställa genomförande av relevant kunskapsutveckling. Därutöver finns en-

skilda forskningsprojekt med relevans för gränsförvaltning och myndigheterna 

deltar i olika omfattning. Något som saknas idag är en bild av vad som är de 
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viktigaste gemensamma utmaningarna och behoven av ny kunskap och utveckl-

ing för svensk gränsförvaltning. En sådan gemensam behovsbild skulle stärka 

förmågan att systematiskt förnya och utveckla den sammantagna gränsförvalt-

ningen. 

De involverade myndigheterna behöver därför fortsatt, utifrån sina respektive 

uppdrag hålla sig uppdaterade kring forskning och utveckling och sträva efter att 

integrera resultatet från relevant forskning i den fortsatta kapacitetsutvecklingen 

av gränsförvaltningen. En strategisk kapacitetsutveckling bör omfatta nyttjande 

av ett brett spektrum av teknik, teknologi och andra vetenskapliga fält såsom 

humaniora och samhällsvetenskap. Detta för att effektivt kunna stödja utveckl-

ing av materiel, metoder, arbetssätt och kunskapshöjning. Exempel på områden 

är informationsteknologi och digitalisering, sensorer och sensorinformatik, arti-

ficiell intelligens/ maskininlärning/ automatisering, forensik, biometri, säker-

hetspolitik, omvärldsanalys, migration, lagstiftning, sociologi, psykologi. Ut-

vecklingen ska stärka såväl operativ verksamhet som strategisk planering och 

beslutsfattande. 

En framgångsfaktor för FoU (forskning och utveckling) är effektiv samverkan 

och påverkan internationellt. I frågor kring gränsförvaltning bedriver Frontex 

aktiviteter kopplade till initiativ inom forskning, utveckling och innovation. 

Förutom medel från myndigheterna finns resurser från EU att tillgå för finansie-

ring av FoU-aktiviteter. Inom ramen för EU:s ramforskning Horisont bedrivs 

forskning och utveckling kopplade till gränsfrågor samt genom fonden för inre 

säkerhet. 

Strategiska prioriteringar 

23 Kartlägga gränsförvaltningens prioriterade framtida behov inom FoU. 

24 Kartlägga myndigheternas olika arbetssätt med FoU för att identifiera över-

lappningar och möjliga synergier. 

 

 

 


