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Kommande ansökningsomgångar
Ansökningsomgång höst 2019
Sista dag att söka medel i 2019 års första ansökningsomgång är den 27 september. Senast
klockan 12.00 ska ansökningarna skickas in (per e-post) till fondsekretariatet. Ansökningsomgången är öppen för direkta tilldelningar till Polismyndigheten inom de särskilda målen 2 och 5
och till Migrationsverket inom särskilt mål 1. Den bjuder också på en öppen utlysning inom särskilt mål 6 – risker och kriser. Beslut om inritning för ansökningsomgången togs redan i slutet på
januari. Tilläggsbeslut om ytterligare en direkt tilldelning till Polismyndigheten togs den 10 juni.
I den öppna utlysningen får myndigheter och organisationer som är verksamma inom området
krisberedskap och samhällsviktig verksamhet/kritisk infrastruktur söka. Ansökningar med koppling till de nationella målen 1 – förebyggande och bekämpning, 2 – informationsutbyte och 7hot- och riskbedömning, välkomnas. Läs mer om den öppna utlysningen här.
Inför sista ansökningsdag anordnas en så kallad skrivarstuga för organisationer som ska söka.
Under mötet går fondsekretariatet igenom ansökan och budgetmall och ger tips och råd till tilltänkta projektledare och projektekonomer. Skrivarstugan äger rum den 12 september i Polismyndighetens lokaler på Polhemsgatan 30 i Stockholm. Anmälan görs till fondsekretariatet@polisen.se senast den 26 augusti.
Ansökningsomgångar 2020
Under 2020 siktar fondsekretariatet på att lysa ut så mycket som möjligt av kvarvarande medel.
Förutom återflöden från avslutade projekt kommer fonden få ytterligare öronmärkta medel för
särskilda insatser. Pengarna ska bl.a. gå till utveckling av ETIAS (European Travel Information
and Authorization System), i vilket resenärer från länder utanför Schengen från och med 2021
ska ansöka om tillstånd inför inresa till Schengen. ETIAS liknar ESTA, motsvarande system för
resenärer som reser till USA. Fonden får även extramedel till utveckling av SIS (Schengen Information System) för gränskontroll och brottsbekämpning och för IT-utveckling. Mer information
kommer så snart beslut om omfattning och fördelning fattats av kommissionen.

Förbrukning av medel i fonden
Sedan första ansökningsomgången i maj 2016 har 28 projekt beviljats medel. Under 2019 har
kommissionen aviserat ett tillskott på ca 50 miljoner kronor till den del av fonden som finansierar
projekt inom gränskontroll och viseringar. I prognosen nedan har fondsekretariatet räknat på att
utlysta medel i ansökningsomgången i september intecknas. Om prognosen håller innebär det i
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korthet att det inom mål 1 – stöd till gemensam viseringspolitik, inte kommer att finnas några
återstående medel. Det samma gäller för mål 5 - förebygga och bekämpa brott och mål 6 – risker och kriser. Med stora tillskott av medel på mål 2 - gränser är det positivt att beviljandegraden
ändå ökar från 52 till 60 %. Återstående 40 % av medlen utgörs av öronmärkta medel för EES,
ETIAS, SIS och IT-system.

Projektmedel Fonden för inre säkerhet (ISF)
December 2019
Målområden

Budget 20162020 MSEK

Beviljandegrad

Återstår

SM 1 Stöd till gemensam viseringspolitik

36

100 %

0%

SM 2 Gränser

221

60 %

40 %

SM 5 Förebygga och bekämpa brott

183

98 %

2%

SM 6 Risker och kriser

58

96 %

4%

Gränskontroll under lupp – hur bidrar ISF?

Gränskontroller genomförs för att upptäcka och förhindra irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet. Svenska myndigheter och inte minst Polismyndigheten har de senaste åren
fått kritik för bristande effektivitet i arbetet med kontroll av landets gränser. Kommissionen har i
en utvärdering konstaterat att Sverige inte fullt ut följer det regelverk som tagits fram i samverkan
med övriga Schengenländer. En hel del resurser måste till för att vända denna negativa trend
och för att landet ska hänga med i den utveckling som sker. Regeringen har därför avsatt mer
medel för gränskontroll och i den nationella strategin för integrerad gränsförvaltning (IBMstrategin), som är ett gemensamt strategiskt dokument för Polisen, Migrationsverket, Kustbevakningen, Sjöfartsverket, Tullverket och Säkerhetspolisen, slås fast att myndigheterna ska söka
bidrag från Fonden för inre säkerhet för att utveckla och vidareutveckla gränskontrollsystem och
åtgärda identifierade brister.
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Kan man säga att fonden spelat och spelar en avgörande roll för svensk gränskontroll? Nja inte
direkt, bidragen från fonden är relativt blygsamma jämfört med de resurser som krävs för att nå
uppställda mål. Men fonden bidrar helt klart, säger Christina Jansson, gruppchef för fondsekretariatet. Under 2018 och 2019 har utkast till handlingsplaner tagits fram med utgångspunkt från
IBM-strategin och ett flertal ISF-projekt har initierats av både Polismyndigheten och Migrationsverket. Även övriga berörda myndigheter har involverats i olika grad i t.ex. referensgrupper
och/eller bilaterala möten.
ISF-projekt med koppling till gränskontroll på polisen är Eurosur, Schengenutvärderingen,
Dokumentutrustning, EES, och Interoperabilitet. Migrationsverket koordinerar en förstudie inför
myndighetens implementering av nya förordningar och genomför pilotprojektet IDUM. Ytterligare
projekt från båda myndigheterna är på ingång i höstens ansökningsomgång.

Eurosur – för förbättrad samordning och riskanalys
EUROSUR är ett europeiskt system för övervakning av yttre gräns. Systemet ska stärka samarbete och informationsutbyte inom svensk gränsförvaltning samt mellan Sverige och EU:s medlemsstater och Frontex. Inom projektet Eurosur pågår arbetet med att införa riskanalys enligt
EU-standard i Sverige och att skapa förutsättningar för att säkerställa att systemet kan leverera
geografiskt heltäckande lägesbilder till svensk gränspersonal.
Enligt Anders Jungefors, som är projektledare i polisens Eurosurprojekt, har alla länder inom
Schengenområdet nationella samordningscentraler, men det är få som till fullo lever upp till det
regelverk som Eurosurförordningen ställer. Utmaningar för Sverige är begränsningar i befintlig itmiljö samt att förutsättningar för styrning inom myndigheten inte matchar de krav som kommissionen ställer. Projektet har fram till nu bl.a. samordnat utbildningar för svensk gränskontrollpersonal på polisen, Kustbevakningen, Migrationsverket och Tullverket och påbörjat en organisatorisk förstärkning ute i regionerna för en kvalitetssäkrad nationell och regional samverkan.

Intensivutbildning i riskanalys
(CIRAM 2.0) för personal från
polisen, Migrationsverket, Tullverket och Kustbevakningen.

På bild: Nacima Benmiman-Jerari, Polismyndigheten, senior analytiker i projektet
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IDUM – pilotprojekt för att upptäcka och motverka irreguljär migration
Projektet IDUM utvecklar och testar en metod för att stärka Migrationsverkets ID-kontroller vid
svenska utlandsmyndigheter. Fyra utlandsmyndigheter i Amman, Kairo, Beirut och Khartoum
ingår i piloten. De valdes med anledning av att de har en omfattande migrationshantering och att
det framkommit att det är vanligt förekommande med manipulerade och falska handlingar vid
just dessa myndigheter. I fokus är syriska handlingar som rör förstagångsansökare och familjeanknytningsärenden.
Under projektet utbildar en projektanställd ID-expert personalen vid utlandsmyndigheterna. Syftet är att kvalitetssäkra ID-kontrollerna och säkerställa att de följer en enhetlig process. Tanken
är att ta fram en metod som ska kunna överföras till andra utlandsmyndigheter och på sikt omhänderta ID-handlingar från alla regioner.
Under våren har omvärldsanalys och processkartläggningar genomförts på alla utlandsmyndigheter förutom Khartoum. Resultaten visar att behovet av kompetensutveckling är stort. Utbildningsmaterial har tagits fram i samverkan med ID-enheten på Migrationsverket och en första
utbildningsinsats planeras innan sommaren.
Projektet är prioriterat och intresset stort både internt och externt. En framgångsfaktor är intensivt nätverkande i regionen och erfarenhetsutbyten samt samverkan med bl.a. Norge som har
goda erfarenheter av utlandsstationerade ID-experter. Utmaningen just nu är att det är inreseförbud till Khartoum på grund av oroligheter i landet. Migrationsverket avvaktar händelseutvecklingen innan beslut om eventuell förändring i projektet fattas
IDUMs projektgrupp utanför ambassaden i Amman

Satsning mot oegentligheter, korruption och intressekonflikter
Under senare år har fokus ökat på förebyggande arbete mot korruption och intressekonflikter
kopplat till EU-medel. EU-kommissionen anordnade i april en konferens på temat där deltagare
från berörda myndigheter i medlemsstaterna samlades i Bryssel för att diskutera och utbyta
erfarenheter med varandra. Fondsekretariatets Carina Hammar var på plats för att ta del av
andras goda exempel på hur fondmyndigheter kan arbeta förebyggande och upptäckande. Konferensen gav värdefull input till fondsekretariatets arbete.
Rådet till skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, anordnade under våren SEFIrådsdagen för medarbetare från myndigheter som hanterar EU-medel. Dagen tog avstamp i den
statliga värdegrunden med ledord som effektivitet och service och att hitta balansen däremellan.
Konferensen behandlade även frågan om varför så få EU-bedrägerier anmäls i Sverige. Vikten
av att bli medveten om var riskerna finns lyftes som avgörande. Hela fondsekretariatet deltog i
konferensen och möjligheten att samverka och träffa kollegor från andra myndigheter uppskattades mycket.
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Nytt om den nya programperioden 2021-2027
Under våren har förhandlingarna om framtidens fonder gått framåt. Det är regeringskansliet som
förhandlar för Sveriges räkning, men fondsekretariatet deltar i diskussioner med departementen
och andra fondförvaltande myndigheter.
Nuvarande ISF ersätts av nya fonden för inre säkerhet, ISF, och instrumentet för ekonomiskt
stöd för gränsförvaltning och visering, BMVI. Två förordningar reglerar vilka åtgärder som kan
stödjas. De nya instrumenten omfattar i stort samma möjligheter som inom nuvarande fonden för
inre säkerhet.
Rådet för rättsliga och inrikes frågor har nyligen antagit förordningarna med s.k. partiell allmän
inriktning, vilket innebär att allt utom den finansiella omfattningen antagits. Den totala finansiella
omfattningen och hur medlen ska fördelas mellan medlemsstaterna förhandlas separat. Under
hösten kommer det att ske trepartsförhandlingar (triloger) mellan Rådet, Europaparlamentet och
EU-kommissionen och först när dessa avslutats vet vi hur det slutliga resultatet blir. Enligt tidsplanen ska budgetramen för hela den nya programperioden beslutas i slutet av 2019 och därefter beslutas förordningarna för ISF och BMVI.

GLAD SOMMAR! önskar
Anna, Carina, Carina och
Christina på fondsekretariatet

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

