EU:S FOND FÖR INRE SÄKERHET
fondsekretariatet@polisen.se

Första året med EU:s fond för inre säkerhet (ISF)
EU-fonden förvaltar 300 miljoner kr som ska delas ut fram till 2020 inom programmets två delar: ISF Gräns och ISF Polis. Uppbyggnaden av sekretariatet
påbörjades under hösten 2015, då fondsekretariatets chef Christina Jansson anställdes. Sen dess har sekretariatet förstärkts med controller Anna Paganus och
projektkoordinator Carina Hammar och arbetet har kommit en god bit på väg.
Den första tilldelningen ur fonden skedde i maj då tre projekt blev beviljade
medel:






Migrationsverket, som är koordinator för projektet Införande av nya generationens biometristationer, ska köpa in och installera ny teknisk utrustning på Migrationsverket samt på svenska utlandsmyndigheter. Syftet är att kvalitetssäkra den information som inhämtas och lagras i EU:s
gemensamma informationssystem för viseringar (VIS).
Polismyndighetens projekt Nationell samverkan CBRN-händelse, är ett
samarbetsprojekt med ett flertal andra myndigheter verksamma inom
området farliga ämnen (CBRN). Projektet ska genom översyn av rutiner
och beslutsvägar leda till att öka det svenska samhällets förmåga att
hantera storskaliga händelser inom området farliga ämnen.
Polismyndighetens andra beviljade projekt; Ny förmåga för Nationella
insatsstyrkan syftar till att utveckla Nationella insatsstyrkans förmåga att
kommunicera och verka i olika miljöer.

Migrationsverket leder det
första beviljade projektet inom
ISF Gräns. Genom bidraget
ska myndigheten köpa in och
installera biometriutrusning på
Migrationsverket och på utlandsmyndigheter.
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Den andra tilldelningen ur fonden skedde i slutet av september då ytterligare sju
projekt beviljades:
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Länsstyrelsen Skåne leder ett av tre beviljade projekt inom området förebygga och bekämpa brott och ska tillsammans med ett flertal kommuner i region Skåne skapa förutsättningar för en ökad regional kompetens
och förberedelse för att hantera och motverka våldsbejakande extremism, politisk såväl som religiös.
Åklagarmyndighetens projekt, Nationell utbildningsinsats mot brottsutbyte och penningtvätt, syftar till att öka kompetensnivån kring brottsutbytesfrågor och det nya penningtvättsbrottet. Genom projektet görs utbildningsinsatser mot åklagare och revisorer inom Åklagarmyndigheten
och finansiella utredare inom Polisen.
Polismyndighetens projekt API-PNR Etapp 3a har som övergripande
mål att leverera det IT-stöd och de verksamhetsförändringar som krävs
för att kunna implementera EU-direktivet om PNR (Passenger Name
Record).
Polismyndighetens andra beviljade projekt i höstens ansökningsomgång,
iPilot 2017, är ett av fyra beviljade projekt inom området risker och kriser. Projektet genomförs i samarbete mellan Polisen och ett flertal myndigheter som ansvarar för säkerhet och skydd mot kärntekniska anläggningar. En cyberövning med fokus på attack mot kärnteknisk anläggning
kommer att simuleras och rutiner för hantering av denna typ av attacker
kommer att ses över och förbättras utifrån övningsresultaten.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska i samarbete med Katastrofmedicinskt centrum och Räddningstjänsten Syd utveckla en tvärvetenskaplig pedagogisk utbildningsplattform för personal som verkar
inom området skydd, undsättning och vård.
Lunds universitet ska genom projektet bidra till uppbyggandet av en nationell förmåga kring modellering och simulering av samberoende kritiska infrastrukturer. En känd sårbarhet på området är att kritisk infrastruktur ägs av ett flertal aktörer, Modeller och metoder för samverkan
ska testas för hantering av risker som inte kan tillföras enskilda infrastrukturägare.
Högskolan i Skövdes projekt fokuserar på elnät och utveckling av modeller som fördjupar förståelser av risker vad gäller beroenden mellan
olika komponenter. Genom modellerna ska bland annat sårbarheter och
orsaker till haverier i elnät identifieras.
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Beviljade ansökningar täcker samtliga fyra övergripande mål i fonden. Utmaningen framöver är att få in ansökningar som matchar fondens delmål och prioriteringar.
– Då fondens medel är begränsade prioriterar vi projekt som genomför beslutade EU-rättsakter och förstärker pågående EU-samarbeten på området inre
säkerhet. Projekten ska ge nationell effekt och ett synbart EU-mervärde, säger
Christina Jansson.
Kommande utlysningar

Fondsekretariatet planerar fortsatt för en till två ansökningsomgångar per år.
Datum för nästa ansökningsomgång är inte beslutad än, men kommer att äga
rum i vår. Information om datum samt inriktning läggs ut på www.polisen.se.
Ansökningsomgångarna kan vara av olika karaktär. De kan vara öppna inom ett
eller flera på förhand aviserade mål, vilket gör det möjligt för alla organisationer som arbetar inom dessa mål att söka. Ansökningsomgångarna kan även vara
begränsade med fokus på en speciell aktivitet eller aktör. De kan också vara
riktade till organisationer som har monopolställning på ett särskilt område (direkt tilldelning). Polismyndigheten kan inte söka i öppna eller begränsade utlysningar utan enbart i direkta tilldelningar inom ett förfarande som kallas verkställande metod.
I de första ansökningsomgångarna har medel utlysts i både öppen utlysning och
direkt tilldelning. De direkta tilldelningarna har gjorts till Polismyndigheten och
Migrationsverket.
Skrivarstugor

Inför varje ansökningsomgång anordnar fondsekretariatet en skrivarstuga för
organisationer som vill söka medel ur fonden. Under skrivarstugan presenteras
mål och prioriteringar, riktlinjer, stödberättigande kostnader och andra redovisningstekniska frågor. Tid avsätts även för frågor om enskilda ansökningar.
Vid höstens skrivarstuga medverkade 11 potentiella ansökare.
– Intrycket efter första skrivarstugan var att den fyllde sitt syfte och att deltagarna uppskattade att få möjlighet att ställa klargörande frågor om fonden och
sina ansökningar, säger Anna Paganus.
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Uppstartsmöten

Inför projektstart kallas alla projektägare till ett första möte på Polismyndigheten. Under mötet får projektledaren möjlighet att beskriva projektinnehållet och
sina tankar inför projektstarten mer utförligt. Fondsekretariatet går igenom avtal
samt riktlinjer för genomförandet. Det första mötet är viktigt för båda parter,
dels för att projektledare och projektekonom får checklistor att förhålla sig till
för genomförande och redovisning, men kanske framförallt för att få ett ansikte
på varandra.
– Det är alltid mycket lättare att ta en kontakt om du vet vem mottagaren är och
vi uppmuntrar projekten att hellre ställa en fråga för mycket än för lite, säger
Carina Hammar.
Under hösten har fondsekretariatet genomfört tre uppstartsmöten. Uppstartmöten för projekt godkända i den senaste ansökningsomgången genomförs i januari och mars.
Genomförandet tar form

EU ger ramarna för programmen, men medlemsstaterna har viss frihet i hur
genomförandet ska ske. Sekretariatet har arbetat intensivt med att få processer
och rutiner på plats gällande ansökningar, bedömningskriterier och beslut av
ansökningar, uppföljning samt återrapportering av programmet till EUkommissionen.
De mest grundläggande processerna och rutinerna är nu på plats.
– Vi har utgått från våra egna tidigare erfarenheter, tittat på hur andra myndigheter har löst det och hur det fungerar inom andra EU-program, säger Carina.
Vi utbyter även erfarenheter med andra länder inom programmet.
– Sannolikt kommer processer och rutiner kontinuerligt att behöva anpassas när
vi ser hur de fungerar i praktiken, säger Christina.
Det finns en samverkansgrupp med representanter från de rättsvårdande myndigheterna som sekretariatet för samtal med om inriktningen för kommande
utlysningar. Samverkansgruppen medverkar även i beredningen av inkomna
ansökningar innan beslut fattas av chefen för Polismyndighetens ekonomiavdelning.
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– En övervakningskommitté, med deltagare från samma myndigheter som samverkansgruppen samt UD, har också tagit form. Kommittén ska på övergripande
nivå stödja genomförandet av fondens nationella program och har en strategisk
roll kring uppföljning och utvärdering, berättar Christina.
Hur ser sekretariatet på det fortsatta arbetet?
– Vi har fortfarande utmaningar framför oss i att få alla processer att fungera
effektivt tillsammans och det ska bli spännande att se vilka lösningar vi tar
fram, säger Carina.
– Det är jätteutvecklande och utmanande för mig som ekonom att arbeta med
många och breda kontaktytor, säger Anna.
– Vi är en liten grupp som har ett tätt samarbete och vi trivs väldigt bra tillsammans. Jag tycker att vi kompletterar varandra på ett fint sätt när det gäller
att arbeta framåt, avslutar Christina.

Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet (ISF). Från vänster: Anna Paganus,
Carina Hammar och Christina Jansson
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Mer information om fonden finns på Polismyndighetens webbplats
Kontakta fondsekretariatet på fondsekretariatet@polisen.se
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