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Ansökningsomgångar
Reslutat 2019 års ansökningsomgång
Ansökningsomgången hösten 2019 var öppen för direkta tilldelningar till Polismyndigheten inom
de särskilda målen 2 (gränser) och 5 (förebygga och bekämpa brott), och till Migrationsverket
inom särskilt mål 1 (stöd till gemensam viseringspolitik). Utöver dessa välkomnades ansökningar
inom särskilt mål 6 (risker och kriser) i en så kallad öppen utlysning.
Av de åtta ansökningarna som skickades in beviljades fyra. Ett uppstartsmöte för projektledare
och projektekonomer i beviljade projekt anordnas i januari 2020. För mer information se beslutslista ISF ansökningsomgång 2019.
Ansökningsomgång 1, 2020
Den 31 januari 2020 (klockan 12) är sista ansökningsdag för 2020 års första ansökningsomgång. Beslut har tagits om två direkta tilldelningar till Migrationsverket och sju till Polismyndigheten inom särskilt mål 1 och 2. Myndigheterna är informerade om villkor för ansökningsomgången.
Inför sista ansökningsdag anordnas en skrivarstuga för berörda på Polismyndigheten och Migrationsverket. Under mötet går fondsekretariatet igenom ansökan och budgetmall och ger tips
och råd till tilltänkta projektledare och projektekonomer. Skrivarstugan äger rum den 16 januari i
Polismyndighetens lokaler på Polhemsgatan 30 i Stockholm. Anmälan görs till fondsekretariatet@polisen.se senast den 8 januari.

Förbrukning av medel i fonden
Sedan första ansökningsomgången i maj 2016 har 32 projekt beviljats medel. Under 2019 har
kommissionen tillfört medel på ca 65 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 ansökningsomgång i januari 2020 intecknas. Om prognosen håller innebär det att
inga medel återstår inom mål 1 – stöd till gemensam viseringspolitik och mål 6 – risker och kriser. Inom mål 2 – gränser beräknas beviljandegraden nå 88 %. De återstående medlen utgörs
av öronmärkta medel för arbete inom EES och Etias. Inom Mål 5 - förebygga och bekämpa brott
uppgår beviljandegraden till 92 %. De återstående medlen utlyses preliminärt tillsammans med
återflutna medel från avslutade projekt på målet.
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Fonden bidrar till färre skjutningar och tryggare områden
Skjutningar och sprängningar har under senare tid blivit ett allt vanligare inslag i Sverige. Insatser görs av berörda rättsvårdande myndigheter för att få stopp på den grova kriminaliteten. Hand
i hand går arbetet med att öka tryggheten och säkerheten för boende i de utsatta områdena.
Fonden för inre säkerhet bidrar till arbetet genom de pågående projekten Sluta Skjut och Utsatta
områden.

Sluta skjut! - pilotprojekt för Group Violence Intervention i Sverige
En stad som varit särskilt drabbad av det grova våldet är Malmö. Som tidigare uppmärksammats
prövar Brå i samverkan med Polismyndigheten, Kriminalvården och Malmö stad en amerikansk
metod som tagits fram för att minska skjutningar och förebygga våld mellan grupper.
Metoden GVI, som utvecklats av professor David Kennedy vid John Jay College i New York,
bygger på att det lokala samhället förmedlar ett budskap till dem som driver det grövsta våldet
att det inte längre accepteras och att om våldet fortsätter kommer det att få konsekvenser för de
inblandade. Representanter från National Network for Safe Communities vid John Jay College of
Criminal Justice i New York, medverkar som expertstöd i projektet.
Efter en relativt omfattande inledande fas startade projektet i februari 2018. Hittills har tre så
kallade call-ins och ett stort antal custom notifications genomförts i Malmö. Resultaten är positiva. Enligt Brå är det dock först när utfall från pågående process- och effektutvärderingar har
sammanställts, som det går att avgöra om metoden fungerar i svenska förhållanden. En positiv
indikator är att de tre deltagande myndigheterna beslutat att fortsätta att jobba enligt metoden
även efter det att ISF-projektet avslutas den sista januari 2020.
För att summera arbetet och dela med sig av de erfarenheter som projektet så här långt resulterat i anordnade Brå två seminariedagar i november, en i Stockholm och en i Malmö. Erfarenheterna delades med ett antal kommuner och polisområden i Sverige. Brå planerar fler insatser
under det kommande året för att vara redo att rulla ut metoden nationellt om det visar sig att
resultaten fortsätter i positiv riktning.
Försöket med att överföra en metod framtagen i USA till en svensk kontext hade enligt projektledaren William Wikström inte varit möjligt utan stöd från ISF eller utan det goda samarbetet mellan inblandade myndigheter. På BRÅs webbplats finns mer information om projektet. Läs hela
artikeln här, (under rubriken Pågående/avslutade projekt i nedre delen av webbsidan).
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Presentation av metoden Group
Violence Intervention vid Brås
seminariedagar i november.

Louisa Aviles, Director of GVI vid National Network of Safe Communities
vid John Jay College of Criminal Justice i New York.

Utsatta områden
Genom en koordinerad utveckling av metoder och verktyg bidrar projektet Utsatta områden till
minskad kriminell påverkan i de utsatta områdena i Sverige.
I projektet utvecklas bl.a. metoder för kamerabevakning med både fasta kameror och drönare
(UAS). Med hjälp av AI utvecklas analysverktyg som ger polisen möjlighet att analysera bildmaterial med bl.a. ansiktsigenkänning och att styra mot upptäckt av specifika föremål och/eller
personer.
Polisens befintliga lägesbildsvektyg vidareutvecklas i projektet. En rättvisande lägesbild och
framtagna indikatorer för vad som identifierar ett utsatt område är viktiga pusselbitar i det brottsbekämpande arbetet. De identifierade indikatorerna sammanställs i en rapport och delas med
berörda verksamheter.
Inom ramen för projektet utvecklas även metoder för polisiär tillsynsverksamhet. Metoderna kan
användas enskilt eller i samverkan med andra myndigheter.
Enligt projektkoordinator Anna Drufva, Polismyndigheten, leder den ISF-finansierade insatsen till
att metoder och verktyg kan införas i en snabbare takt. Projektet bidrar till en mer effektiv brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet i de utsatta områdena.
I projektet Utsatta områden utvecklas ett analysverktyg som kan
styra mot upptäckt av specifika
föremål och/eller personer
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Samverkan med andra länder
Samverkan med de nordiska kollegorna är viktigt för fondsekretariatet. Sekretariatet har ett nära
samarbete med det finländska ISF-kontoret och har vid ett flertal tillfällen mött kollegorna i
Stockholm och Helsingfors. Den finländska ansvariga myndigheten är även ansvarig myndighet
för AMIF. Möten arrangeras därför i samverkan med det svenska AMIF-kontoret på Migrationsverket. I november fick fondsekretariatet besök av Peder Berrefjord från det norska ISF-kontoret.
Sverige och Norge har det gemensamt att de ansvariga myndigheterna är placerade på polismyndigheter. Vi delar även utmaningarna med att vara ett litet land och ett litet sekretariat. Som
icke EU-land ingår Norge inte i ISF-Polis, men är desto mer aktiva inom ISF-Gräns. Ett besök på
det norska ISF-kontoret planeras inom kort.

Fondsekretariatet medverkar i ett internationellt nätverk med ansvariga myndigheter för ISF. I
nätverket ingår 14 länder. Två gånger per år anordnar nätverket informella möten med fokus på
erfarenhetsutbyten. Det senaste mötet ägde rum i november i Mechelen och arrangerades av
det belgiska ISF-kontoret. På agendan stod erfarenheter och lärdomar från arbetet med nuvarande fond, diskussioner och förberedelser inför kommande programperiod och projektpresentation. I vår är det Sveriges tur att bjuda in ISF-kollegorna till ett möte i Stockholm. Mötet äger
rum den 14-15 maj.

Nytt om den nya programperioden 2021-2027
Som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev kommer nuvarande ISF att ersättas 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. Nya ISF omfattar bl.a. informationsutbyte mellan rättsvårdande myndigheter, åtgärder för att stärka gränsöverskridande gemensamma insatser och förbättra förmågan att förebygga och bekämpa brott och terrorism. BMVI
ska stödja en europeisk integrerad gränsförvaltning genom bl.a. åtgärder för att förbättra gränskontroller vid EU:s yttre gräns och implementera och vidareutveckla EU:s IT-system för gränsövervakning, samt utveckla den gemensamma viseringspolitiken.
Förhandlingar av regelverket för fonderna pågår fortfarande. Under hösten har förhandlingar
mellan Rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen skett som kommer att fortsätta under
våren. Det är först när dessa avslutats som vi vet hur det slutliga resultatet blir.
Uppstartsmöte programmering av ISF och BMVI
Polismyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet för Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning
och visering (BMVI). I uppdraget ingår att genomföra en analys för att identifiera på vilket sätt
genomförandet av ISF och BMVI kan möta de behov som finns inom de olika områdena för
fonden/instrumentet. Med analysen som grund ska Polismyndigheten ta fram förslag på nationella program för ISF och BMVI.
Den 29 november bjöd Polismyndigheten in myndigheter och departement till ett möte för att
informera om och diskutera förutsättningar och tillvägagångssätt för programmeringen. Under
mötet presenterades utgångspunkter såsom förslag på förordningstexter för fonderna samt gemensamt regelverk men också hur Polismyndigheten önskar involvera berörda aktörer. Myndighetsrepresentanterna ombads återkoppla till Polismyndigheten senast den 7 februari med information om hur myndigheternas och eventuellt andra berörda aktörers behov skulle kunna
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omsättas i åtgärder inom ISF och BMVI i den nya programperioden. Ett beställningsunderlag för
inspel till behovsanalysen skickades till myndigheterna efter mötet.
Tidsplanen för arbetet är relativt ambitiös. Analysen ska skickas till Justitiedepartementet den 1
april och utkast på två nationella program skickas senast den 1 juli.

EU-kommissionens utlysningar av medel
Fondsekretariatet tipsar om att ta del av information på EU-kommissionens webbplats om kommande utlysningar av medel inom området inre säkerhet. Utlysningarna gäller medlen som direkt
förvaltas av EU-kommissionen. Just nu pågår en utlysning inom ISF Polis med fokus på att bekämpa organiserade egendomsbrott. Deadline är 12 februari 2020.
Mer information om kommissionens utlysningar 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.

God Jul och Gott Nytt År!
önskar fondsekretariatet

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

