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Ansökningsomgångar  

Reslutat 2020 års ansökningsomgång 

Ansökningsomgången våren 2020 var öppen för direkta tilldelningar till Polismyndigheten inom 

de särskilda målen 2 (gränser) och 5 (förebygga och bekämpa brott), och till Migrationsverket 

inom de särskilda målen 1 (stöd till gemensam viseringspolitik) och 2 (gränser).  

 

Samtliga nio ansökningar som skickades in beviljades medel. Ett uppstartsmöte för projektledare 

och projektekonomer anordnades i januari 2020. För mer information se beslutslista ISF ansök-

ningsomgång 1 2020, på webbplatsen för fonden för inre säkerhet.  

Ansökningsomgång 2,  2020 

Beslut om inriktning fattas i september. Preliminärt kommer återstående medel inom särskilt mål 

5 - förebygga och bekämpa brott att lysas ut. Information om ansökningsomgången publiceras 

på fondsekretariatets webbplats.  

Förbrukning av medel i fonden 
Sedan första ansökningsomgången i maj 2016 har 40 projekt beviljats medel. Efter ansöknings-

omgången i januari 2020 återstår medel inom särskilt mål 2 och 5. Inom mål 2 – gränser uppgår 

beviljandegraden till 91 %. De återstående medlen är öronmärkta för den utveckling som behö-

ver göras i Sverige för att säkerställa ett effektivt införande av det europeiska systemet för in- 

och utresa (EES) och det europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Inom 

Mål 5 - förebygga och bekämpa brott uppgår beviljandegraden till 92 %. De återstående medlen 

inom målet kommer med all sannolikhet att lysas ut under hösten. Preliminär inriktning på utlys-

ningen är projektförslag som omhändertar resultat och effekter från nuvarande programperiod, 

utbildningsprojekt samt förstudier med siktet inställt på kommande utvecklingsbehov inom områ-

det förebygga och bekämpa brott. 
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Brottsofferguiden – skräddarsydd information till brottsoffer 

Brottsoffermyndigheten har med stöd av ISF tagit fram en särskild webbplats för brottsoffer. 

Guidens viktigaste funktion är att den hjälper brottsoffer att skräddarsy information med ut-

gångspunkt från de brott de utsatts för, ålder samt var i rättsprocessen de befinner sig. Guiden 

ska vid varje tillfälle under rättsprocessen erbjuda brottsoffer relevant och överskådlig informat-

ion. 

I ett tidigare regeringsuppdrag undersökte Brottsoffermyndigheten hur brottsoffer uppfattat den 

information de fick under brottmålsprocessen. En slutsats av undersökningen var att brottsoffer 

ofta får mycket men osorterad information. Brottsofferguidens viktigaste funktion är att hjälpa 

brottsoffer att på ett effektivt sätt sålla bland en stor mängd information. Det görs i en digital miljö 

där det också finns möjligheter att kombinera texter med filmer och illustrationer. 

Vid projektets slut hade 8 500 användare besökt Brottsofferguiden närmare 10 000 gånger. 

Guidens besökare har fått svara på en enkät om webbplatsens innehåll, användbarhet och de-

sign. Resultatet visade att en majoritet hittade den information de sökte och förstod och litade på 

informationen som förmedlades. 

Rättsväsendets myndigheter och organisationer i det civila samhället har genom bl.a. länkar och 

sociala medier hjälpt Brottsoffermyndigheten att marknadsföra webbplatsen. Information om 

guiden har även spridits i samband med utbildningsinsatser och vid konferenser samt i press-

meddelanden. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa webbplatsen fortsätter efter projektets slut.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Så påverkas arbetet i fonden av covid-19 
Pandemin (covid-19) har under våren påverkat de flesta verksamheter och så även Fonden för 

inre säkerhet. För fondsekretariatets del har det inneburit en hel del inställda resor och konfe-

Målområden

Budget 2016-

2020, msek

Beviljande-

grad Återstår

SM 1 Stöd till gemensam viseringspolitik 43 100% 0%

SM 2 Gränser 214 91% 9%

SM 5 Förebygga och bekämpa brott 172 92% 8%

SM 6 Risker och kriser 55 100% 0%

Projektmedel Fonden för inre säkerhet (ISF), juni 2020

 

Brottsofferguiden: 

https://www.brottsofferguiden.se/  

 

Bild: EU-kommissionen 
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renser, däribland ISF-konferensen som Sverige skulle varit värd för i år. Sekretariatet har i stor 

utsträckning anordnat digitala istället för fysiska möten och har på det sättet kunnat genomföra 

planerade aktiviteter såsom uppstartsmöten, skrivarstugor, kontroller och uppföljningar av pro-

jekt samt möten med fondens partnerskap. För projektens del har bl.a. förseningar på grund av 

avstannade förhandlingar om framtida förordningar, inställda aktiviteter och sjuk personal rap-

porterats in. På det hela taget har berörda verksamheter så här långt manövrerat relativt väl trots 

restriktioner som följt av pandemin och ovisshet om framtiden.  

 

Kommissionen medger under en begränsad period vissa lättnader och ökad flexibilitet för att 

underlätta både för projekt och för förvaltande myndigheter. Fondsekretariatet har bett projekten 

kontakta sekretariatet om de har särskilda utmaningar kopplade till covid-19. Det återstår att se 

hur stor påverkan covid-19 faktiskt får på genomförandet av ISF. 

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 EU-förordningar reglerar vilka åtgärder som kan stödjas. Nya ISF omfattar bl.a. 

informationsutbyte mellan rättsvårdande och andra berörda myndigheter, åtgärder för att stärka 

gränsöverskridande gemensamma insatser och åtgärder för att förbättra förmågan att förebygga 

och bekämpa brott och terrorism. BMVI ska stödja en europeisk integrerad gränsförvaltning 

genom åtgärder som förstärker gränskontrollen vid EU:s yttre gräns, vidareutveckling av EU:s it-

system för gränsövervakning, och åtgärder som utvecklar den gemensamma viseringspolitiken. 

Förhandlingar av regelverket för fonderna avstannade under våren 2020 på grund av covid-19. 

De återupptas under sommaren och fortsätter under hösten. Det är först när förhandlingarna 

avslutats som det går att säga något om det slutliga innehållet i fonden och instrumentet.  

 
Nationella program för ISF och BMVI 

Polismyndigheten har av regeringen fått i uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndig-

het för ISF och BMVI. I uppdraget ingick 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. Analyserna förbereddes i samverkan med av Justitiedepartementet utpe-

kade myndigheter och lämnades till Justitiedepartementet den 1 april. 

Under våren har fondsekretariatet arbetat med förslag till nya nationella program för ISF och 

BMVI.  Utkast har kontinuerligt delats med myndighetspartnerskapet samt med Justitiedeparte-

mentet. På grund av rådande omständigheter med covid-19 har samverkan skett genom skrift-

liga procedurer och digitala möten istället för fysiska möten. Programförslagen lämnades enligt 

plan till Justitiedepartementet den 1 juli. Med anledning av att förhandlingar om de underlig-

gande förordningarna ännu inte avslutats och det därför inte är klart hur stor budgeten blir för 

BMVI och ISF och inte heller vilka indikatorer som resultat och effekter kommer att mätas mot, 

kommer programförslagen att kompletteras med mer information under hösten 2020.  

EU-kommissionens utlysningar inom området inre säkerhet 
Fonden för inre säkerhet förvaltas både av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. På EU-
kommissionens webbplats finns information om aktuella ansökningsomgångar för den del av 
fonden som kommissionen ansvarar för. Just nu pågår följande utlysningar inom ISF Polis: 
 

 Projects on protection of public spaces (ISFP-2020-AG-PROTECT) (24/09/2020) 
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 Joint action against trafficking in human beings addressing the culture of impunity 
(ISFP-2019-AG-THB), (27/08/2020) 

 Common Operational Partnerships against migrant smuggling, (27/08/2020) 
 

Observera att sista dag att ansöka är den 27 augusti för projekt som rör människosmuggling och 
smuggling av migranter och den 24 september för projekt som rör skydd av offentliga miljöer. 
 

Information om aktuella utlysningar finns på kommissionens webbplats: ISF Borders union act-
ions och ISF Police union actions. Ansökningar skickas direkt till EU-kommissionen.  
 
 

  
Mer information om fonden finns på Polismyndighetens webbplats  

Kontakta fondsekretariatet på fondsekretariatet@polisen.se   

Glad SOMMAR! 

önskar Anna, Carina, Carina och 
Christina på fondsekretariatet 

 

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-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

