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Fondsekretariatet Diarienr (åberopas) 
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FONDEN FÖR INRE SÄKERHET (ISF)  

 

Utlysning för Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och 

Tullverket inom specifikt mål 1, 2 och 3.  

 

28 februari 2022 – 31 mars 2022 

 

 

1. Inledning 

Fonden för inre säkerhet ger stöd till aktiviteter som bidrar till en hög säker-

hetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och orga-

niserad brottslighet och IT-brottslighet. Den ska även bidra till skydd och stöd 

av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer. Polismyndigheten 

är förvaltande myndighet för fonden i Sverige. Den förvaltande myndighetens 

uppgifter utförs av fondsekretariatet vid ekonomiavdelningen.  

 

Det nationella programmet för Sverige beskriver mål, prioriteringar och aktivi-

teter som är särskilt relevanta för Sverige. Programmet är under beredning och 

förväntas antas av kommissionen i slutet av mars. Ett förslag på nationellt pro-

gram har tagits fram. Underlaget kan användas som stöd vid framtagandet av 

ansökan1.  

 

                                                 
1 Väsentliga ändringar i det antagna nationella programmet kan leda till krav på justeringar i 

inriktningsbeslut och/eller inskickade projektförslag. 
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2. Vem får söka? 

Utlysningen är öppen för Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten 

för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullverket. Organi-

sationer som har en avgörande roll i genomförandet ska ingå som projektpart-

ner. 

 

3. Målområden 

Projekt inom fonden ska bidra till något av följande specifika mål: 

 

Specifikt mål 1 - Förbättra och underlätta informationsutbyte inom och mellan 

relevanta myndigheter i medlemsstaterna och relevanta EU-organ och vid be-

hov med tredje länder och internationella organisationer. 

 

Specifikt mål 2 - Förbättra och intensifiera gränsöverskridande samarbeten, in-

klusive gemensamma insatser, mellan och inom berörda myndigheter i med-

lemsstaterna, avseende terrorism och gränsöverskridande grov och organiserad 

brottslighet. 

 

Specifikt mål 3 - Stärka medlemsstaternas kapacitet att förebygga och be-

kämpa brott, terrorism och radikalisering och att hantera säkerhetsrelaterade 

incidenter, risker och kriser. 

 

4. Vilka ansökningar får lämnas in? 

Sammanlagt sju ansökningar får lämnas in i vårens utlysning. Utgångspunkten 

för ansökningarna ska vara den beslutade inriktningen för utlysningen. 

 

Följande ansökan får lämnas in inom specifikt mål 1  

 

Ansökan: Tekniska stöd och internationellt register för internationellt in-

formationsutbyte och interoperabilitet 

 

Sökande organisation: Polismyndigheten 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Syftet med projektet är att utveckla IT-stöd kopplat till det 

internationella registret med utökad förmåga, kopplade till de nya rättsakterna 

för polisens nationella kontaktpunkt för internationella ärenden (SPOC), där även 

Sveriges Interpol- och Sirenekontor samt Nationella enheten för Europol finns 

placerade. Denna utveckling krävs för genomförandet av EU-lagstiftning avse-

ende informationsutbyten (t.ex. genomförandet av Prümrådsbeslutet samt SIS II 

(polis och straffrättsligt samarbete) och kommande anpassningar för Interoperabi-

liteten. 

 

 

ISF-stöd: max 25 863 750 SEK 

Finansieringsgrad: 75 % 
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Följande ansökan får lämnas in inom specifikt mål 2  

 

Ansökan: Miljöbrottsseminarium 

Sökande organisation: Tullverket 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Arrangemang av ett miljöbrottsseminarium under svenska 

EU ordförandeskapet. Temat för miljöbrottsseminariet under det svenska EU 

ordförandeskapet 2023 kommer vara avfallstransporter som transporteras från 

EU till tredje land via de större hamnarna (DE, NL, BE) ”Selektera och kon-

trollera i hela EU – ett arbete för att täppa till luckor”. Fokus är på arbetet som 

tullmyndigheterna i EU utför, deras samarbete med myndigheter och organi-

sationer nationellt, inom EU och i tredje land, främst Afrika. 

 

Resultatet från seminariet blir en XX-deklaration över nya och förbättrade for-

mer för samarbete inom EU och med tredje land för att minska mängden med 

otillåtet avfall som transporteras från EU till tredje land (Afrika). XX-deklarat-

ionen kan utgöra underlag för ev. rådslutsatser efter beredning inom LEWP-C 

och även som underlag för ev. revidering av rådsbeslut och strategi för tull-

samarbete inom EU. För deltagarna kommer seminariet att vara kunskaps-

höjande och kontaktskapande som underlättar framtida gränsöverskridande 

tullsamarbete inom EU och med tullmyndigheter i tredje land (Afrika). 

 

 

ISF-stöd: max 341 813 SEK 

Finansieringsgrad: 75 % 

 

Följande ansökningar får lämnas in inom specifikt mål 3  

 

Ansökan: Utrustning bordning  

 

Sökande organisation: Kustbevakningen 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Ansökan rör behov för att stärka kapaciteten och förmågan 

att bistå Polismyndigheten vid insatser på hav och sjö.  

 

ISF-stöd: max 11 130 000 SEK 

Finansieringsgrad: 75 % 

 

 

Ansökan: SOC - skydd av kritisk infrastruktur 

Sökande organisation: Migrationsverket 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Projektmålet är att öka Migrationsverkets förmåga att upp-

täcka och skydda verksamhetens kritiska infrastruktur och känsliga informat-

ion. Projektet ska etablera en förmåga i form av en s.k. SOC (Security Operat-

ion Centre). SOC är en kombination av förmåga, funktion, verktyg och 
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utrustning som ska kunna övervaka Migrationsverkets infrastruktur. Utveckl-

ingen av denna förmåga innebär att Migrationsverket kommer att kunna över-

vaka, upptäcka och skydda sig mot cybersäkerhetsrelaterade hot och inciden-

ter. 

 

ISF-stöd: max 19 215 000 SEK 

Finansieringsgrad: 90 % 

 

 

Ansökan: Gallileo - skydd av kritisk infrastruktur 

Sökande organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning:  
För att minska beroendet till det amerikanska systemet Global positioning system 

(GPS) har EU låtit utveckla ett eget satellitnavigeringssystem, det så kallade Gali-

leo som bekostas och ägs av EU:s medlemsstater. Galileo har flera tjänster, varav 

en stängd tjänst som är robust mot störning och förfalskning genom att signalen 

sänds krypterad och över en större bandbredd. Tjänsten kallas Public Regulated 

Service (PRS) vilket är en offentligt reglerad tjänst som är avsedd för medlems-

staternas myndigheter och ägare av kritisk infrastruktur.  

 

Projektet innebär förvärv och inrättning av central säkerhetsrelevant infrastruktur i 

syfte att stärka beredskapen och motståndskraft inom cybersäkerhetsområdet.  

 

Målet med projektet är att:  

 

• Utreda var utrustningen för säker nyckelhantering kan placeras med de 

krav som behöver mötas i enlighet med svenskt regelverk och EU:s krav.  

• Säkerställa att utrymmet uppfyller alla säkerhetskrav och tekniska krav, 

vilket bland annat innebär åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst och 

skydd mot röjande signaler.  

• Genomföra lokalanskaffning och –anpassning, vilket innebär byggnads-

kostnader, inköp av teknisk utrusning och certifiering av lokal.  

 

 

ISF-stöd: max 6 819 300 SEK 

Finansieringsgrad: 90 % 

 

 

Ansökan: Analysförmåga CERT 

Sökande organisation: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Projektet ska stärka förmågan att samla in och fusionera data 

från olika informationskällor och aktörer i samhället, både nationellt och inter-

nationellt. Det ska bidra till att öka förmågan att bearbeta, strukturera och ana-

lysera informationen, samt kommunicera ut resultat så som råd, varningar eller 

analyser till olika samhällsaktörer, så att de i sin tur kan vidta nödvändiga åt-

gärder för att förebygga eller hantera IT-incidenter. För att kunna ge adekvat 
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stöd i tid, krävs att delar av denna hantering automatiseras och att information 

kan filtreras utifrån givna ramar. Det krävs även en utvecklad förmåga att 

snabbt kunna omsätta omvärldsbevakning samt inkommen information till re-

sultat i form av till exempel råd, varningar eller analyser riktad till MSB:s mål-

grupper och samverkansparter nationellt och internationellt. Projektet har en 

direkt koppling till NIS-direktivets genomförande, men effekten är inte be-

gränsad till de som i direktivet anges som rapporteringsskyldiga utan kommer 

alla målgrupper till del. 

 

 

ISF-stöd: max 14 940 000 SEK 

Finansieringsgrad: 75 % 

 

 

Ansökan: CBRNE - inköp fordon 

Sökande organisation: Tullverket 

Typ av projekt: utvecklingsprojekt 

 

Sammanfattning: Målet med projektet är att upprätthålla och höja Tullverkets 

operativa CBRNE-förmåga. Genom projektet önskar Tullverket upphandla 

fyra indikeringsfordon, en till varje tullregion Syd, Öst, Väst och Nord, för att 

kunna detektera och identifiera radioaktiva, nukleära ämnen och gaser i fart. 

Fordonen ska ersätta de indikeringsfordon som används och ägs av Tullverket 

idag. Fordonen förvärvades 2005 - 2006 och behöver bytas ut för att hålla den 

tekniska standard som krävs. 

 

 

ISF-stöd: max 12 750 000 SEK 

Finansieringsgrad: 75 % 

 

5. Utlysning och sista dag att skicka in ansökan  

Utlysningen öppnar den 28 februari 2022. Det betyder att det från och med 

detta datum kommer att vara möjligt att gå in och registrera sitt projektförslag 

i e-tjänsten Min ansökan.  

 

Sista dag att skicka in ansökan är klockan 17.00 den 31 mars 2022. 

 

6. Budget för utlysningen och finansieringsgrad 

Utlysningen omfattar 91 059 863 SEK för ovanstående projektförslag. Fond-

sekretariatet förbehåller sig rätten att justera beloppet med anledning av finan-

siella förutsättningar. 

 

Normalt finansierar fonden upp till 75 % av projektkostnaderna. Projekt som 

genomförs inom vissa prioriterade områden kan söka stöd för upp till 90 % av 

kostnaderna. Medfinansieringsgraden för två av sju projektförslag i denna ut-

lysning har beräknats utifrån den högre finansieringsgraden. Om ansökning-

arna inte motsvarar de krav som finns för den högre finansieringsgraden 



  6 

 2022-02-04  

 

 

kommer budgeten att justeras. Preliminärt maxbelopp för projekt samt den 

finansieringsgrad som använts vid beräkning av stöd har specificerats ovan. 
 
Projekt får inte vara finansierade med medel från Europeiska Unionen på an-

nat sätt än de medel som söks genom Fonden för inre säkerhet. 

 

7. Villkor för ansökan 

Vid bedömning av projektansökningar ska särskilt avseende fästas vid om an-

sökningarna: 

• tillgodoser väl förankrade och tydligt prioriterade behov, 

• kan bedömas leda till konkreta resultat och effekter, 

• inom överskådlig tid leder till resultat, som kan överföras och användas 

i operativ verksamhet. 

 

Förväntade resultat och effekter ska vara mätbara och dokumenteras väl. Om 

ansökan är en fortsättning på tidigare genomförda eller pågående projekt inom 

Fonden för inre säkerhet (ISF) och/eller andra resultat ska det vara tydligt vad 

som redan genomförts och vilket mervärde det föreslagna projektet bidrar 

med.   

 

Utlysningen genomförs utan konkurrens vilket är möjligt när sökande organi-

sation har en uttalad monopolställning inom sitt verksamhetsområde för det 

projekt som ska genomföras. Monopolställningen ska särskilt motiveras i an-

sökan. 

 

Grundläggande dokument 

EU-rättsakter, nationella författningar och dokument som reglerar hanteringen 

av fonden återfinns på webbplatsen för Fonden för inre säkerhet (www.poli-

sen.se/isfbmvi). Observera att det nationella programmet för ISF är under be-

redning. Ett programutkast skickas till kontaktpersoner på berörda myndig-

heter. Programmet publiceras på webbsidan när det formellt har antagits. Vä-

sentliga ändringar i det antagna nationella programmet kan leda till krav på ju-

steringar i inriktningsbeslut och/eller inskickade projektförslag. 

 

8. Stödberättigande utgifter  

Sökanden kan enbart få stöd till aktiviteter som motsvarar intentionerna i det 

nationella programmet och som följer inriktningsbeslutet för utlysningen. I an-

sökningar av typen utvecklingsprojekt och förstudier är kostnader för drift och 

underhåll inte stödberättigande. Ytterligare information om stödberättigande 

utgifter publiceras på www.polisen.se/isfbmvi inför utlysningsstart.  

 

9. Indikatorer 

I ansökan ska sökanden ange vilken/vilka programindikatorer projektet ska 

följas upp mot. Indikatorerna har tagits fram på EU-nivå och bidrar till en 

övergripande bild av genomförandet av ISF i Europa. Sökande organisations 

val av specifikt mål styr vilka programindikatorer som visas och kan väljas i 

http://www.polisen.se/isfbmvi
http://www.polisen.se/isfbmvi
http://www.polisen.se/isfbmvi
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ansökan. Utöver programindikatorer ska projektindikatorer samt delmålsindi-

katorer formuleras av sökanden. Indikatorerna används vid uppföljning av ge-

nomförande och resultat.  

 

10. Projektlängd 

Projekt kan starta tidigast den 1 juli 2022 och pågå i max 3 år. Start- och slut-

datum anges i ansökan. 

 

11. Kriterier för urval och tilldelning 

Bedömning av en ansökan görs i två steg. I det första steget görs en formell 

granskning av inkomna ansökningar. Formellt giltiga ansökningar går vidare 

till bedömning.   

 

I det andra steget vidtas den kvalitativa bedömningen, som består av en be-

dömnings- och värderingsprocess. Fondsekretariatet genomför en helhetsbe-

dömning av ansökningarna och ledamöter från partnerskapets samverkans-

grupp gör en värdering av ansökningarnas nytta och relevans. I samverkans-

gruppen ingår elva organisationer med koppling till säkerhet, gränskontroll 

och viseringar. 

 

Urvalskriterierna är under beredning och skickas ut till sökande myndigheter 

när de är beslutade. De publiceras även på www.polisen.se/isfbmvi  

 

12. Projektansökan samt bilagor 

Nytt för i år är att ansökan om stöd görs via e-tjänsten Min ansökan. Länk till 

utlysningstext och ansökan kommer att publiceras på polisens webbplats 

www.polisen.se/isfbmvi. Klicka på rutan för Fonden för inre säkerhet (2021 - 

2027), välj rubriken Att ansöka och skrolla sedan ner till rubriken Utlysning. 

Där finns förutom länk till ansökan även mallar till obligatoriska bilagor samt 

en pdf med ansökansfrågor. Länken till ansökan öppnas den 28 februari. 

 

Följande bilagor ska laddas upp i Min ansökan: 

1. Underlag som visar vem som har rätt att företräda sökanden  

2. Planeringsbudget 

3. Om tillämpligt, avsiktsförklaring från partnerorganisationer 

4. Om tillämpligt, upphandlingsplan och eventuella inköpsunderlag. 

Även sökanden som inte är upphandlande myndighet ska fylla i plane-

rade inköp i upphandlingsplanen. 

5. Riskhanteringsplan 

 

 

 

13. Att skicka in ansökan 

När ansökan har fyllts i och skickats in i systemet, tillsammans med obligato-

riska bilagor, ska ett signeringsunderlag skrivas ut. Underlaget skrivs under av 

http://www.polisen.se/isfbmvi
http://www.polisen.se/isfbmvi
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behörig person och mejlas till fondsekretariatet@polisen.se . Originalhand-

lingen skickas sedan till fondsekretariatet per post. 

  

E-tjänsten hanterar inte sekretessmarkerad eller hemlig information. Kontakta 

fondsekretariatet om du har frågor om eventuellt skyddsvärt innehåll. 

 

Ansökan ska vara komplett när den skickas in via e-tjänsten och endast kom-

pletteringar som fondsekretariatet efterfrågar godtas efter ansökningsdagens 

utgång. Ansökningshandlingar inkomna efter ansökningstidens utgång kom-

mer att avvisas. 

 

14. Kontaktuppgifter till fondsekretariatet  

Polismyndigheten/ekonomiavdelningen är förvaltande myndighet för ISF. 

 

Postadress: 
Polismyndigheten 

EA Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet 

F18 

106 75 Stockholm 

 

E-post: fondsekretariatet@polisen.se 

Webbsida: www.polisen.se/isfbmvi  

 

Telefon:  

Gruppchef Helga Levin, 010-563 73 14 

Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20 

Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96 

Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42 

Handläggare Christina Jansson 010-563 26 19 

Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86 

 

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alterna-

tivt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41 

 

mailto:fondsekretariatet@polisen.se
mailto:fondsekretariatet@polisen.se
http://www.polisen.se/isfbmvi

