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Resultat höstens ansökningsomgång  
Beslut i höstens ansökningsomgång fattades den 26 november. De fem beviljade projekten 

startar den 1 februari och koordineras av Polismyndigheten, RISE och 

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

ansökningsomgång 2 2018  

Kommande ansökningsomgångar  
 

Ansökningsomgång våren 2019 

Beslut om inriktning för ansökningsomgången fattas i slutet på januari.  

 

Följande förslag bereds: 

 Direkta tilldelningar till projekt inom särskilt mål 1 – stöd till en gemensam viseringspoli-

tik och särskilt mål 2 - gränser  

 

 Direkta tilldelningar till projekt inom särskilt mål 5 – förebygga och bekämpa brott och 

nationellt mål 1 – förebyggande och bekämpning. Prioritet till ansökningar med EM-

PACT-relaterade teman (EMPACT= European Multidisciplinary Platform Against Crimi-

nal Threats). 

 

 En öppen utlysning för ansökningar inom särskilt mål 6 och nationella målen 1 – före-

byggande och bekämpning, 2 – informationsutbyte och 7- hot- och riskbedömning  

Sista dag att ansöka om medel är den 26 april 2019 klockan 12.00. Skrivarstuga anordnas på 

Polismyndigheten den 28 mars. Anmälan till skrivarstugan görs på fondsekretariatet@polisen.se. 
Organisationer som vill söka i den öppna utlysningen ombeds kontakta fondsekretariatet  

Ansökningsomgång hösten  2019 

Beslut om inriktning fattas preliminärt den 3 juni. Sista ansökningsdag är den 27 september 
.  

mailto:fondsekretariatet@polisen.se
https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/beslutslista-isf-ansokningsomgang-2-2018--.pdf
https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/beslutslista-isf-ansokningsomgang-2-2018--.pdf
mailto:fondsekretariatet@polisen.se
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Förbrukning av medel i fonden 
Sedan första ansökningsomgången i maj 2016 har 28 projekt beviljats medel. Under 2018 har 

Sverige fått ett tillskott på 90 miljoner kronor till den del av fonden som finansierar projekt inom 

gränskontroll och viseringar. Det är därför glädjande att beviljandegraden inom det särskilda 

målet för gränser har ökat från 21 till 52 % på ett halvår. Det är fortsatt stort intresse för särskilt 

mål 5 - förebygga och bekämpa brott, där enbart 20 % av budgeten återstår. Även inom särskilt 

mål 6 har ett antal projekt beviljats under året med siktet inställt på att effektivisera landets risk- 

och krishantering. Knappt hälften av tilldelad budget finns kvar för nya projekt inom området. 

 

Projektmedel Fonden för inre säkerhet (ISF)  

December 2018 

   

Målområden Budget 2016-

2020 MSEK 

Bevil-

jande- 

grad 

Åter-

står  

SM 1 Stöd till gemensam viseringspolitik 35 61 % 39 % 

SM 2 Gränser  166 52 % 48 % 

SM 5 Förebygga och bekämpa brott 177 80 % 20 % 

SM 6 Risker och kriser 57 55 % 45 % 

 

Läs mer om beviljade svenska ISF-projekt här 

Metod som minskar antalet skjutningar i utsatta områden  
Brå, Polismyndigheten och Kriminalvården prövar en amerikansk metod som tagits fram för att 

minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper. Metoden, Group Violence Intervention 

(GVI), har framgångsrikt använts vid ett flertal platser i USA. ISF-projektet som döpts till Sluta 

Skjut. Tillsammans för ett tryggt Malmö, bedrivs som ett tvåårigt pilotprojekt i just Malmö, som 

den senaste tiden utsatts för ett flertal skjutningar och uppgörelser mellan kriminella gäng.  

 

Förhoppningen är att metoden ska visa sig användbar även i Sverige och att den på sikt kan 

bidra till färre skjutningar och tryggare miljöer i utsatta områden. Men enligt projektledare Johan 

Lindblad på Brå är det ännu för tidigt att säga något om resultat och framtida effekter. Fram-

gångsfaktorn så här långt är att alla parter i projektet, socialtjänst, kriminalvård och lokalområde-

spolis, ser möjligheter med metoden och lägger ner mycket engagemang och resurser på att 

testa modeller, processer och aktiviteter vid interaktion med kriminella och deras anhöriga. Enligt 

Johan är det först när metoden testats fullt ut och projektet har utvärderats, som Brå kan presen-

tera några slutgiltiga resultat och som en anpassad modell kan spridas och implementeras i fler 

svenska regioner. Läs mer om projektet här 

Gemensam ISF-workshop om skydd av samhällsviktiga verksamheter 

Högskolan i Skövde och Lunds universitet har båda pågående projekt inom fonden. Projekten 

undersöker sårbarheter i och beroenden mellan kritiska infrastrukturer och vilka konsekvenser 

sabotage och terrorattacker på t.ex. elnätet kan få i Sverige. Sedan projektorganisationerna 

träffades på ett gemensamt uppstartsmöte på Polismyndigheten i april 2017 har projekten följts 

åt och bjudit in varandra till projektaktiviteter. I oktober 2018 arrangerade de för första gången en 

https://polisen.se/contentassets/54a23c533ef845fd9d822974d8659bd9/information-om-isf-projekt-2018-12-19_.pdf
https://www.bra.se/forebygga-brott/pagaende-projekt/group-violence-intervention-gvi.html


 

 

 

 

DECEMBER 2018 

 

 

 

gemensam workshop i syfte att sprida information om hittills uppnådda resultat och uppmuntra 

till diskussioner mellan berörda privata och offentliga aktörer.  

Ett av budskapen från workshopen, som fondsekretariatet deltog på, var att beroenden mellan 

kritiska infrastrukturer är förhållandevis stor, risker för attacker är reella och de system vi har inte 

är utrustade för att identifiera och reagera tillräckligt snabbt på sabotage och intrång. En sårbar-

het som identifierats i båda projekten är svårigheten att nå fram till privata infrastrukturägare. 

Detta blev inte minst tydligt på mötet, som trots ansträngningar inte lockade någon privat aktör.  

Läs mer om projekten; Elvira och Samberoende nationella kritiska infrastrukturer 

 

 

ISF-workshop i Stockholm om beroenden och sårbarheter i och mellan kritiska infrastrukturer 

Resultat i fonden så här långt 

Det är med fyra avslutade projekt för tidigt att prata om resultat och effekter på en övergripande 

nivå. Fondsekretariatet kan dock konstatera att projekt finns inom samtliga särskilda mål, vilket 

sekretariatet strävat efter att uppnå. Intentionen var redan från start att i så stor utsträckning som 

möjligt använda medel i fonden till att omhänderta och genomföra EU- direktiv och förordningar 

samt att förstärka pågående EU-samarbeten. Knappt hälften av projekten har så här långt haft 

detta som utgångspunkt, vilket mer än väl uppfyller förväntningarna.   

Det nationella programmet, som styr genomförandet, är hyfsat flexibelt vilket gör att projekt och 

insatser har stor bredd. Exempel på aktiviteter som återkommer inom samtliga delar av fonden 

är utbildning, inköp av utrustning och metodutveckling. Insatserna genomförs för att höja för-

mågor och kvalitet inom visumhantering, gränskontroll, brottsbekämpning och risk- och krishan-

tering. Ett flertal organisationer som testat och/eller utvecklat metoder, köpt in utrustning och 

genomfört utbildningar med bidrag från fonden, återrapporterar att resultaten kommit till operativ 

http://www.his.se/elvira/
https://www.cencip.lu.se/node/104
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användning redan under genomförandet och att allt pekar på att de högt ställda förväntningarna 

på slutresultaten kommer att infrias. Stödmottagare till avslutade projekt vittnar om att målen i 

stort har realiserats, att organisationerna fått direkt användning av projektens resultat och att 

önskade effekter på nationell nivå ligger inom räckhåll. Detta är såklart positiva nyheter som 

fondsekretariatet kommer att titta närmare på. 

Under 2019 kommer fler projekt att avslutas och fondsekretariatet att ägna mer tid åt att analy-

sera utfall för fonden på en aggregerad nivå. Detta kommer inte minst bli viktigt inför planeringen 

av den nya programperioden som inleds 2021. 

Förslag om nya fonder för perioden 2021-2027 

Nuvarande ISF kommer i nästa programperiod enligt förslag ersättas av fonden för inre säkerhet 

(ISF) och instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering (BMVI). ISF och 

BMVI väntas omfatta avsevärt mer medel än dagens ISF. Ytterligare en nyhet är att fonderna på 

migrations- och säkerhetsområdet ska ingå i ett gemensamt regelverk tillsammans med struktur- 

och investeringsfonderna.    

Förhandlingar av regelverk pågår för fullt och enligt EU-kommissionens tidsplan ska dessa av-

slutas innan valet till Europaparlamentet i maj 2019. Det är regeringskansliet som förhandlar för 

Sveriges räkning men fondsekretariatet deltar i diskussioner med departementen och andra 

fondförvaltande myndigheter.  

EU-kommissionens utlysningar av medel  
Fondsekretariatet tipsar om att ta del av information på EU-kommissionens webbplats om kom-
mande utlysningar av medel inom området inre säkerhet. Utlysningarna gäller medlen som direkt 
förvaltas av EU-kommissionen. Inom gränsdelen är temat Eurosur och för polisdelen ligger fokus 
bland annat på handel med skjutvapen, förebyggande åtgärder mot radikalisering, förhindra 
finansiering av terrorverksamhet samt miljöbrott.  
 
Mer information hittar du under: 

ISF Borders union actions och ISF Police union actions 

 
Ansökan till utlysningarna skickas direkt till EU-kommissionen, som även kan ge mer information 
om bakgrund och innehåll.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       ____________________ 

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

 

 

 

 

Fondsekretariatet önskar en 

God Jul och ett Gott Nytt År! 

https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders/union-actions_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-police/union-actions_en
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/fond-for-inre-sakerhet-isf/
mailto:fondsekretariatet@polisen.se

