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Inledning
För ett år sedan vid denna tidpunkt beviljades de första ansökningarna till Fonden för
inre säkerhet i Sverige. Nu ett år senare har tretton projekt beviljats medel och nästan
lika många har skrivit avtal och startat sina aktiviteter. Processer och rutiner har fallit
på plats och fondsekretariatet kan se tillbaka på ett lärorikt år. I höst väntar en ny ansökningsomgång och delresultat från de först beviljade projekten.
Tanken med fondsekretariatets nyhetsbrev är att ge en inblick i fondsekretariatets
verksamhet, aktuella ansökningsomgångar, pågående samarbeten och inte minst i de
projekt som beviljats medel. I detta nyhetsbrev kan ni bl.a. läsa mer om fondsekretariatets partnerskap, hur fondsekretariatet samverkar med andra länder och få en inblick i
ett av fondens pågående projekt.
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Partnerskapet
Till stöd för Polismyndigheten, som är ansvarig myndighet för fondens genomförande,
har det inrättats ett partnerskap i vilket tio rättsvårdande myndigheter, samt regeringskansliet, är representerade. Partnerskapet består av en samverkansgrupp och en
övervakningskommitté. Partnerskapet bidrar till genomförandet, övervakningen och
utvärderingen av programmet.
Samverkansgruppen medverkar i fondsekretariatets beredning inför ansökningsomgångar samt i beredning inför tilldelning av medel. Det senare innebär rent konkret att
samverkansgruppens representanter är med och granskar inkomna ansökningars nytta
och relevans. Samverkansgruppens representant är en viktig länk mellan myndighetens verksamhetsområde och fonden. Representanten förankrar och sprider information om fonden internt i sin organisation och externt i sina nätverk samt fångar upp aktuella behov och projektidéer. Gruppen träffas minst två gånger om året. Sedan 2015
har samverkansgruppen kallats till sex möten.
Övervakningskommitténs uppdrag är att övergripande stödja Fonden för inre säkerhet i
Sverige. Den bistår med rekommendationer och prioriteringar till fondsekretariatet i
genomförandet av det nationella programmet. Kommittén deltar inte i urval av projektansökningar. Övervakningskommittén har hittills haft två möten. Nästa möte planeras
till slutet av september.
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Framtida inriktning för Fonden för inre säkerhet
Det nationella programmet omfattar en bredd av åtgärder och prioriteringar. Tillgängliga medel är dock begränsade. Fondsekretariatet har i samspråk med övervakningskommittén diskuterat möjligheten att förtydliga programmets intentioner. Under det
senaste mötet med övervakningskommittén beslutades därför att Fonden för inre säkerhet i första hand ska prioritera ansökningar som
o
o
o

genomför EU-rättsakter och EU:s samarbetsmekanismer i form av direktiv, förordningar och beslut som är bindande för Sverige,
förstärker pågående EU-samarbete på området inre säkerhet,
ger nationell effekt och ett synbart EU-mervärde.

Sättet att tilldela medel ur fonden skiljer sig åt beroende på de aktuella behov som
finns inom området inre säkerhet. Sekretariatet kan använda sig av tre olika metoder;
utlysning, direkt tilldelning och verkställande metod. De två senare metoderna används
när den som söker har en monopolställning på området. Vid tilldelningar till Polismyndigheten kan enbart direkt tilldelning genom verkställande metod användas. Utlysningar kan antingen vara öppna eller begränsade. I syfte att säkerställa att ansökningarna
har koppling till mål och prioriteringar, är förankrade hos rättsvårdande myndigheter
och svarar mot en långsiktig och ömsesidig planering, beslutade övervakningskommittén att direkt tilldelning och verkställande metod i första hand ska användas när det
gäller målområde 1, 2 och 5 (gemensam viseringspolitik, gränskontroller och förebygga
och bekämpa brott). I andra hand ska begränsade utlysningar användas exempelvis
med fokus på ett visst tema eller på förhand utpekade aktörer och aktiviteter. När det
gäller målområde 6, risk- och krishantering, ska i första hand begränsade utlysningar
användas.
Övrigt som bör beaktas vid bedömning av projektansökningar är enligt beslutet dels
om ansökningarna tillgodoser väl förankrade och tydligt prioriterade behov och dels om
de kan bedömas leda till konkreta resultat och effekter som inom överskådlig tid kommer att kunna överföras och användas i operativ verksamhet. Det senare innebär i
praktiken att utvecklings- och/eller forskningsinriktade projekt, med begränsad koppling
och förankring i operativ verksamhet, inte bör prioriteras i fonden framöver.
Inriktningsbeslutet i sin helhet finns att läsa här.

Kommande ansökningsomgång
Sista ansökningsdag för höstens ansökningsomgång är den 29 september. Beslut om
inriktning togs den 27 juni. Beslutat förfarande är direkt tilldelning och verkställande
metod (den senare för Polismyndigheten). Ansökningsomgången är öppen för ansökningar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ), Ekobrottsmyndigheten, Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Polismyndigheten, Sjöfartsverket och Tullverket. Ansökningsomgången omfattar maximalt 124 875 000 kr.
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Stöd till sökande organisationer
För att öka chanserna att bli beviljad medel rekommenderar fondsekretariatet att sökande organisationer tar hjälp av det material och det stöd som fondsekretariatet erbjuder. Materialet finns tillgängligt på Polismyndighetens webbplats
I dokumentet Handledning för projekt finns bl.a. information om hur ansökningsprocessen går till och vilka kostnader som är stödberättigade i fonden. I Guide till ansökan
guidar fondsekretariatet på ett pedagogiskt sätt sökanden i skrivprocessen. Under
rubriken Ansökningshandlingar, finns länkar till det material som behövs för att färdigställa en ansökan. Fondsekretariatet rekommenderar även sökande organisationer att
ladda ner Mall för värdering och Bedömningskriterier. I nämnda underlag återfinns de
värderings- och bedömningskriterier som ansökan kommer att bedömas mot.
Cirka två veckor innan sista ansökningsdag anordnar fondsekretariatet en så kallad
skrivarstuga med information om ansökningsomgångens mål och prioriteringar samt
en detaljerad genomgång av ansökan, budgetmall och övriga bilagor till ansökan. Skrivarstugan ger sökande organisationer möjlighet att ställa allmänna frågor om fonden
och kriterierna för ansökningsomgången, men också mer specifika frågor om den egna
ansökan.

Fonden stödjer nationell övning för cyberattack mot kärntekniska
anläggningar
Ett av de hittills 13 beviljade projekten inom fonden för inre säkerhet är iPilot 2017.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Polismyndigheten och ett flertal andra myndigheter som ingår i en samverkansgrupp för skydd av kärntekniska anläggningar.
Projektet ska genomföra och utvärdera en cyberövning i syfte att utveckla, förbättra
och fokusera på samarbete vid storskaliga och allvarliga IT-incidenter.
– Cyberattacker är ett högaktuellt område. Vi har redan sett exempel på så kallade
överbelastningsattacker, säger projektledaren Göran Kessell vid gruppen för Krisberedskap/Nationell samordning/Operativa enheten/NOA.
Läs hela artikeln om projektet här

Informellt möte i Helsingfors
I maj deltog fondsekretariatet på ett tvådagarsmöte i Helsingfors. Mötet arrangerades
av det finländska ISF sekretariatet och engagerade deltagare från 11 länder. Mötet i
Helsingfors är en del av det informella samarbete som sedan starten 2014 växt fram
mellan ett antal länder som förvaltar fonden för inre säkerhet. Träffarna gör det möjligt
för ansvariga myndigheter att under informella former diskutera utmaningar kring genomförande och resultat. Under mötet i Helsingfors diskuterades bland annat kontroller
av projekt, halvtidsutvärdering och programmets framtid. Nätverket träffas två gånger
per år. Tidigare i år arrangerades ett möte i Bern i Schweiz. Nästa möte hålls i Berlin.
För deltagande representanter och inte minst för fondsekretariatets personal är det
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mycket värdefullt att få möjlighet att diskutera frågor om förvaltning, styrning och utveckling med kollegor från andra länder.

Mer information om fonden finns på Polismyndighetens webbplats
Kontakta fondsekretariatet på fondsekretariatet@polisen.se

