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Resultat vårens ansökningsomgång  
Beslut i den senaste ansökningsomgången inom ISF fattades i juni. De fem beviljade projekten 

startar den 1 september och koordineras av Försvarsmakten, Migrationsverket och 

Polismyndigheten. För mer information om beviljade projekt se: Beslutslista ISF 

ansökningsomgång 1 2018  

 

Kommande ansökningsomgångar  
 

Ansökningsomgång hösten 2018 

Ansökningsomgången i höst öppnas upp för direkta tilldelningar inom särskilt mål 2 (gränser) 

och 5 (förebygga och bekämpa brott) samt enbegränsad utlysning inom särskilt mål 6 (risker och 

kriser). De direkta tilldelningarna är riktade till Polismyndigheten, som får möjlighet att söka me-

del för fyra projektförslag. Den begränsade utlysningen avgränsas till följande tre områden: 

 

1. Strålsäkerhet 

2. Medicinsk säkerhet 

3. Fysisk säkerhet och skydd av skyddsvärda verksamheter i händelse av sabotage, ter-

rorattacker och krig 

 

Läs mer om vilka aktörer som kan söka samt villkor och begränsningar för den begränsade ut-

lysningen här  

Sista dag att ansöka om medel i höst för direkta tilldelningar och begränsad utlysning är den 28 
september 2018 klockan 12.00. Vi rekommenderar att alla som avser söka i den begränsade 
utlysningen tar kontakt med fondsekretariatet. 

Ansökningsomgång våren 2019 

Enligt en rekommendation från fondens Övervakningskommitté kommer 2019 års första ansök-

ningsomgång att ha en särskild inriktning mot EMPACT-relaterade teman (EMPACT= European 

Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats). Diskussioner om möjliga projektförslag 

mailto:fondsekretariatet@polisen.se
https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/beslutslista-isf-ansokningsomgang-1-2018.pdf
https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/beslutslista-isf-ansokningsomgang-1-2018.pdf
https://polisen.se/contentassets/4bb1489afa4b4299a5e6a52c0a388e10/info-begransad-utlysning-september-2018-2.pdf
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pågår hos myndigheterna i samverkansgruppen. Beslut om inriktning för ansökningsomgången 

tas i början av december 2018.  

 

Vad används ISF-medlen till?  
Sedan första ansökningsomgången i maj 2016 har 23 projekt beviljats medel. Tre projekt är 

avslutade, 15 pågår för fullt och fem startar i höst. Det är främst särskilt mål 5, förebygga och 

bekämpa brott, som har lockat ansökare, vilket också syns på beviljandegraden. Inom målet är 

hela 77 % av befintliga medel intecknade. Trots att behovet är stort även inom särskilt mål 2, 

gränser, är antal beviljade projekt betydligt färre. Men tack vare gott samarbete med myndighet-

erna i ISF:s samverkansgrupp är ytterligare tre projekt, med koppling till gränskontroll, på ingång 

till höstens ansökningsomgång. 

Projektmedel Fonden för inre säkerhet. Juli 2018 

Målområden 
Budget 2016-
2020 MSEK 

Beviljade 
medel % Återstår % 

SM 1 Stöd till gemensam viseringspolitik 35,8 60 % 40 % 

SM 2 Gränser  101,4 21 % 79 % 

SM 5 Förebygga och bekämpa brott 181,1 77 % 23 % 

SM 6 Risker och kriser 58 29 % 71 % 

Läs mer om beviljade svenska ISF-projekt här 

 

Polismyndigheten i framkant vid skydd av luftutrymme  
Tack vare ISF-projektet Anti-UAS har Polismyndigheten avsevärt ökat sin förmåga att identifiera 

och störa ut drönare i det svenska luftutrymmet. Projektet godkändes i mars 2017 och hade 

redan till Almedalsveckan i juli samma år utrustningen på plats. Utrustningen har använts vid 

fyra skarpa operativa insatser, vilket enligt projektledaren Urpo Mäkinen är unikt. De flesta län-

der i Europa har ännu bara testat liknande utrustning i testmiljöer.  

 

 
 

Läs hela intervjun med Urpo Mäkinen här 

Urpo Mäkinen, Polismyndigheten, är projektledare för ISF-

projektet Anti-UAS 

https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/information-om-projekt-2018-07-06.pdf
https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/intervju-isf-projekt-anti-uas.pdf
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Brottsoffermyndigheten satsar på ny webbplats för brottsoffer  
Ett regeringsuppdrag, där Brottsoffermyndigheten skulle lämna inspel på ett bättre digitalt bemö-

tande av brottsutsatta, mynnade ut i ett förslag om en ny webbplats för brottsoffer. Förslaget 

ligger helt i linje med brottsofferdirektivet, som antagits av medlemsländerna i EU och vars vik-

tigaste hörnpelare är att brottsoffer har rätt till information om brottsmålsprocessen och tillgäng-

ligt stöd.   

 

- Istället för att vänta på att regeringen skulle ge oss ytterligare ett uppdrag sökte vi ISF-

medel, säger projektledare Fredrik Selin.  

 

Projektet blev beviljat och i dagarna spelas en helt ny rättegångsfilm in till den nya webbplatsen.  

 

- Vi tror mycket på att informera med filminslag på webben, säger Fredrik.  

 

Funktionerna som den nya webbplatsen kommer att erbjuda är unika. Brottsoffer ska själva 

kunna skräddarsy och anpassa information med utgångspunkt från den egna situationen och var 

i brottsmålsprocessen de befinner sig. 

 

 

 
 
Läs hela intervjun med Fredrik Selin här.  

Flaggskeppsprojekt 

Kommissionen har tagit fram en publikation med exempel på väl genomförda pågående och 

avslutade ISF projekt i Europa. Länderna fick under våren 2017 skicka ett bidrag per fond. Det 

var såklart svårt att välja bland pågående svenska projekt, men till slut valde fondsekretariatet att 

låta Migrationsverkets projekt Införande av nya generationens biometristationer, representera 

ISF-Gräns och Åklagarmyndighetens projekt Nationell utbildningsinsats mot brottsutbyte och 

penningtvätt, representera ISF-Polis.  

Du hittar alla flaggskeppsprojekt här: 

E-book: https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/publications/snapshots-eu-asylum-migration-

integration-internal-security-fund_en 

PDF: https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20175691_dr0217970enn.pdf 

 

Fredrik Selin är projektledare för Brottsoffer-

myndighetens ISF-projekt 

https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/intervju-isf-projekt-behovshanpassad-webbinformation-till-brottsoffer.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/publications/snapshots-eu-asylum-migration-integration-internal-security-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/e-library/multimedia/publications/snapshots-eu-asylum-migration-integration-internal-security-fund_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/20175691_dr0217970enn.pdf
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Stöd till ansökare och projekt  

Guider 

Med syftet inställt på att hjälpa ansökare och stödmottagare har fondsekretariatet tagit fram ett 

antal guider. Guiderna tydliggör frågorna i ansökan och rapporterna och ger värdefulla tips inför 

planering, insamling av material och skrivprocess. I guiderna tydliggörs även vilka bilagor som 

ska skickas in med ansökan och rapport. 

 

En rekommendation är att läsa frågorna i formulären parallellt med guiderna.  

  

Ta som regel att alltid ladda ner de senaste versionerna av formulär och guider inför ansökan 

och rapportering. Underlagen finns på ISFs webbplats. 

Skrivarstuga 

Skrivarstugor anordnas i nära anslutning till sista ansökningsdag för att de som söker medel ska 

ha möjlighet att ställa frågor om hur de bäst formulerar sina projektförslag och för att fondsekre-

tariatets tips och råd direkt ska kunna omsättas i den budget som ligger till grund för sökande 

organisations ansökan. Fondsekretariatets rekommendation är att alla organisationer som söker 

projektmedel via fonden medverkar på en skrivarstuga. 

Datum för nästa skrivarstuga är den 13 september.  För de organisationer som önskar finns det 

även möjlighet till enskild handledning. Anmälan till enskild handledning och skrivarstuga 

görs senast den 30 augusti på fondsekretariatet@polisen.se. 

Uppstartsmöte 

Projektledare och ekonomer, för de beviljade projekten i vårens ansökningsomgång, har bjudits 

in till uppstartsmöten på Polismyndigheten tidigt i höst. Ett uppstartsmöte arrangeras i vissa fall 

för flera projekt samtidigt och ibland för enskilda projektaktörer. På ett uppstartsmöte går fond-

sekretariatet igenom fondens ramverk i form av förordningar, nationellt program och avtal, och 

ger stöd inför redovisning, kontroll och rapportering.  

Tips från en granskare  
Samverkansgruppen, som består av representanter från tio rättsvårdande myndigheter, stödjer 

fondsekretariatet i genomförandet. En av gruppens uppgifter är att medverka vid beredning av 

ansökningar inför beslut om tilldelning. Efter sex ansökningsomgångar har drygt 30 ansökningar 

beretts och gruppen har byggt upp en erfarenhetsbank som sekretariatet gärna öser ur. Fond-

sekretariatet bad en av gruppens ledamöter, John Gunnarsson, Migrationsverket, om reflektion-

er och råd inför ansökningsomgången i höst.   

 

Johns tre snabba tips till förstagångsansökare är: 

  

‒ Sätt er in i vad fonden vill att ni ska lösa för problem 

 

‒ Tydliggör nuläge, önskat läge, hur projektet ska ta er dit och varför ert sätt är det bästa 

sättet 

 

‒ Ta reda på hur ni bäst mäter effekterna av era insatser 

 

https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
mailto:fondsekretariatet@polisen.se
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Enligt John bör projekt alltid vara en beställning från organisationen att åstadkomma en viss 

utveckling i verksamheten, precis som fonden är en beställning från EU att åstadkomma utveck-

ling åt EU. 

 

 

 
 

Läs hela intervjun med John Gunnarsson här.  

Fondsekretariatets samverkan med andra myndigheter och länder 
Som fondansvarig myndighet deltar fondsekretariatet i flera grupperingar med myndigheter som 

förvaltar andra EU-fonder. Det övergripande syftet är utbyte av erfarenheter i frågor som är ge-

mensamma för flera fonder. Några exempel på samverkansformer är: 

 

Rådet till skydd för EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) har inrättats av regeringen för att 

främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel i Sverige. I rådet där fondsek-

retariatet ingår, samverkar myndigheter för att samordna åtgärder i Sverige mot bedrägerier och 

andra missbruk av EU-relaterade medel.  

 

I Olaf-nätverket diskuterar fondsekretariatet tillsammans med övriga fondförvaltande myndighet-

er hur oegentligheter i projekt ska hanteras och rapporteras.  

 

Utöver samverkan med myndigheter i Sverige deltar fondsekretariatet i ett nätverk med ansva-

riga myndigheter från 14 andra länder. Länderna turas om att anordna möten och det senaste 

mötet ägde rum i Berlin i mars. På agendan stod erfarenheter och lärdomar från arbetet med 

nuvarande fond. Nästa möte äger rum i oktober i Haag och arrangeras av våra nederländska 

kollegor. 

Förslag om nya fonder för perioden 2021-2027 
I maj presenterade EU-kommissionen ett förslag till ny långtidsbudget för perioden 2021-2027. 

Dessutom kom förslag till nya förordningar för fonder. Förslaget omfattar utökade satsningar på 

migrations- och säkerhetsområdet där medlen föreslås hanteras genom tre fonder. Fonden för 

inre säkerhet föreslås fortsätta, men endast omfatta motsvarande ISF Polis i nuvarande fond. 

Åtgärder inom viseringspolitiken och gränskontroll flyttas till en ny fond; Fonden för integrerad 

gränsförvaltning. Migrationsfrågor ska enligt förslaget hanteras inom den nya Asyl- och migrat-

ionsfonden. 

Förslagen kommer nu att förhandlas av medlemsstaterna. Enligt kommissionens plan ska för-

handlingarna vara klara innan EU- valet i maj 2019. 

John Gunnarsson, Migrationsverket, sitter med 

som ledamot i ISFs samverkansgrupp  

https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/tips-fran-en-granskare.pdf
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Mer information om förslagen:  

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_en 

EU-kommissionens utlysningar av medel  
Vi vill återigen tipsa om att det är möjligt att ansöka om medel direkt från kommissionen. En 

utlysning inom ISF-Gräns för projekt med inriktning mot Eurosur kommer att publiceras under 

juli/augusti. Beräknat sista ansökningsdatum är mitten på oktober. Kommissionen har dessutom 

förlängt sista ansökningsdag för en utlysning inom ISF-Polis. Utlysningen avser upprättandet av 

”Joint Investigation Teams” i samverkan med rättsvårdande myndigheter i Tunisien, Egypten 

och/eller Marocko. Syftet med utlysningen är att förhindra smuggling av migranter.                   

Länk till aktuella utlysningar ISF-Gräns: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-

and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/union-actions_en 

Länk till aktuella utlysningar ISF-Polis: https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-

and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions_en 

Länk till förlängd utlysning inom ISF-Polis: 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/other/home/call-fiche/isfp-call-fiche-2017-

ag-smugg_en.pdf 

 

 

  

       ____________________ 

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

 

 

  

 

 

Trevlig sommar! 
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