EUS FOND FÖR INRE SÄKERHET
fondsekretariatet@polisen.se

Inledning
Julen står för dörren och fondsekretariatet ägnar tiden åt att paketera avtal till nyblivna
stödmottagare och förbereda pågående projekt inför del- och slutrapportering. Hösten inleddes
med en ansökningsomgång som genererade ytterligare fem ISF-projekt. 18 projekt har därmed
beviljats sedan första ansökningsomgången i maj 2016 och vi kan glädjande nog konstatera att
Sverige nu har projekt beviljade inom samtliga särskilda mål. Utmaningen inför vårens
ansökningsomgång är att få in fler projekt med inriktning på viserings- och gränsfrågor. Ett stort
fokus för sekretariatet har under hösten varit på kontroll- och uppföljningsaktiviteter.
Kommissionen besökte fondsekretariatet i mitten på oktober för att följa upp sekretariatets
processer och projekt, Ekonomistyrningsverket har reviderat fondens förvaltnings- och
kontrollsystem och fondsekretariatets personal har genomfört ett stort antal kontrollbesök,
uppföljningssamtal samt medverkat på projektaktiviteter. Vi har tack vare dessa insatser fått ett
kvitto på att vi är på rätt väg och att Fonden för inre säkerhet har förutsättningar att bidra till
arbetet med att stärka den inre säkerheten.
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Kommande ansökningsomgångar
Under 2018 planerar fondsekretariatet för två ansökningsomångar. Sista dag att ansöka i vår är
den 27 april och i höst preliminärt den 28 september. I vår kommer fokus att ligga på att få in
projektförslag som matchar särskilt mål 1 och 2, d.v.s. projekt med inriktning på viserings- och
gränsfrågor. Anledningen till denna satsning är att Sverige, enligt kommissionen, har för få
projekt inom ISF-Gräns och därför riskerar att bli av med medel om inte förbrukningen ökar.
Fondsekretariatet tar just nu in förslag på vad som ska vara möljigt att söka 2018. Det finns ett
fortsatt stort intresse för särskilt mål 5 - förebygga och bekämpa brott.
Beslut om vårens inriktning fattas den 12 mars.

Besök av kommissionen
I oktober genomförde EU-kommissionens kontaktperson för ISF ett uppföljningsbesök på fondsekretariatet. Besöket omfattade en genomgång av sekretariatets rutiner för tilldelning av medel
och uppföljning och kontroll av projekt. Kommissionens slutsats efter besöket var att alla nödvändiga rutiner och processer för förvaltningen av medlen finns på plats och att genomförandet
av ISF, trots en försenad start på mer än två år, kommit en bra bit på väg. Under det två dagar
långa mötet besöktes även två projekt; Migrationsverkets projekt ”Införande av nya generationens biometristationer” i Norrköping, och Åklagarmyndighetens projekt ” Nationell utbildningsinsats mot brottsutbyte och penningtvätt” i Stockholm. Kommissionen konstaterade att båda projekten kommit långt och var positiv till att de redan uppvisar konkreta resultat.
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Länsstyrelsen Skåne kraftsamlar mot våldsbejakande extremism
För lite drygt ett år sedan beviljades Länsstyrelsen Skåne medel till projektet Skånes Quatro
Helix – Att tillsammans möta antidemokratiska handlingar och värderingar. Syftet med projektet
är att bygga upp en erfarenhets- och kunskapsnod i regionen och att mobilisera för att ta fram
effektiva förebyggande strategier, som på sikt även ska kunna användas förebyggande i andra
regioner i Sverige och i EU.
Vid ett uppföljningsmöte i Malmö i mitten på december träffade fondsekretariatet projektledaren
Lottie Holmström och projektekonomen Nermina Hrelja för att stämma av status i projektet.
Fondsekretariatet passade även på att delta i projektets andra regionala kunskapsseminarium.
Projektet, som har en bred regional ansats, har med vissa små justeringar, rullat på enligt plan
enligt Lottie. Intresset för ämnet är mycket stort och viljan att engagera sig är påtaglig både i och
utanför regionen. Under det första året har ett stort inhämtnings- och förankringsarbete inletts,
handlingsplaner mot våldsbejakande extremism har färdigställts i Helsingborg och Landskrona
och två av fyra kunskapsseminarier genomförts. Tanken med seminarierna är att föra samman
aktörer som arbetar för att förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism på olika organisatoriska nivåer i samhället i syfte att öppna upp för tvärsektoriella samtal och samarbeten. Seminarierna har samlat representanter från bland annat kommuner, Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Kriminalvården, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, universitet och andra organisationer verksamma på området.
Under 2018 och 2019 fortsätter arbetet i kommunerna, forskningsdelen i projektet intensifieras
och en pilot för vidare spridning och förankring utformas i samverkan med projektets
partnerorganisationer. För mer information om projektet se Länsstyrelsen Skånes webbplats .

På kunskapsseminariet som arrangerades i
Malmö den 11 december stod bland annat
frågor om samverkan mellan olika samhällsaktörer, medias roll och funktion i arbetet mot
våldsbejakande extremism och information
om aktuell terrorlagstiftning, på programmet.

Anna-Lena Lodenius, journalist och författare,
gav en inblick i hur olika terrorgrupper
förhåller sig till media.
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Lyckad cyberövning avslutar projekt koordinerat av Polismyndigheten
Under hösten genomförde projektet iPilot2017 en teknisk övning, en simulerad cyberattack mot
it- samt styr- och kontrollsystem som liknar de som finns vid svenska kärnkraftverk. Förutom
berörda myndigheter deltog även industrin i planering, genomförande och utvärdering. Övningen
observerades av inbjudna representanter från ett 30-tal länder liksom det internationella atomenergiorganet, IAEA.
Ansvar och roller i lednings- och styrfunktioner diskuterades och utvärderades i ett parallellt
seminarium.
– De som har deltagit i övningarna har varit mycket positiva. Det märks att det finns ett uppdämt
behov av samverkan och att skapa kontaktnät, något som är viktigt för att skapa förtroende mellan privata aktörer och myndigheter, säger projektledaren Göran Kessell.
Flera av de deltagande aktörerna har påbörjat ett internt arbete för att omhänderta de utvecklingsområden som identifierades under övningen. Läs hela artikeln här.

David Lindahl representerar FOI, ansvarig
myndighet för att driva och konfigurera
övningsmiljön i projektet iPilot2017

Fondens framtid
EU:s fonder genomförs i programperioder och nuvarande period pågår till 2020. På EU-nivå har
förberedelserna för nästa programperiod inletts och under året har EU-kommissionen efterfrågat
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inspel från medlemsstaterna om hur kommande fond kan se ut efter 2020. Fondsekretariatet
deltar i dialoger med regeringskansliet och EU-kommissionen kring erfarenheter från nuvarande
genomförande som kan påverka utformningen av den nya fonden. Det är ännu tidigt i processen
och det dröjer innan vi kan veta omfattningen och innehållet i fonden.

EU-kommissionens utlysningar av medel
Vi vill tipsa om att det är möjligt att ansöka om medel direkt från kommissionen. Just nu finns
flera utlysningar öppna med sista ansökningsdatum mellan januari och mars. Utlysningarna
omfattar bland annat förebyggande arbete mot radikalisering, stöd till skydd av offentliga platser
och CBRN-E, arbete kring organiserad brottslighet och trafficking, terrorfinansiering, smuggling
av droger och vapen samt cyberbrott. Mer information finns på kommissionens webbplats:
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/calls-for-proposals_en

Ny medarbetare på fondsekretariatet
Fondsekretariatet har fått förstärkning med ytterligare en medarbetare. Carina Malmberg kommer närmast från Naturvårdsverket där hon bl.a. arbetat med att stödja SIDA-finansierade projekt. Carina, som ska arbeta som projektadministratör, är ett välkommet tillskott till sekretariatet.

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

