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Gruppchefen har ordet
Efter en intensiv vår med stort fokus på projektuppföljning och förberedelser inför den nya programperioden närmar vi oss en tid med lugnare tempo och välförtjänta ledigheter. Våren har
bjudit på en hel del utmaningar, men även utvecklingsmöjligheter och mycket positiv energi.
Det är spännande tider nu när vi får in fler och fler resultat från avslutade projekt och vi ser frukterna av de enorma insatser som gjorts av myndigheter och andra organisationer. Det är extra
roligt när resultaten får vingar och bidrar till utveckling inte bara i Sverige utan även i andra länder. För mig är det otvivelaktigt så att fonden gör skillnad. Vi är därför väldigt glada över att stödet till de nya fonderna; Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och Fonden för
inre säkerhet (ISF) mer än fördubblas framöver.
Ett mycket välkommet inslag för fondsekretariatet är att vi växt ytterligare i vår. Alaa Altayeb
arbetar som ekonom och har en hel del kontakt med projekten, och Mathias Lassinantti Jansson
arbetar som jurist. Vi ser fram emot hösten då vi får tillfälle att träffas ”på riktigt” lite oftare.

Ansökningsomgångar
Ansökningsomgång 2, 2020
Ansökningsomgången var öppen för direkta tilldelningar till Polismyndigheten, Migrationsverket
och Brå för projekt inom området förebygga och bekämpa brott. Fyra av fem ansökningar beviljades medel. Tre av de beviljade projekten bygger vidare på resultat i avslutade och pågående
ISF-projekt. Ett uppstartsmöte för projektledare och projektekonomer anordnades i februari
2021. För mer information se beslutslista ISF ansökningsomgång 2 2020 på webbplatsen för
fonden för inre säkerhet.
Programperiodens sista ansökningsomgång
I april 2021 genomfördes den sista ansökningsomgången för programperioden. Den var öppen
för direkta tilldelningar till Polismyndigheten och Brå. Samtliga ansökningar beviljades
projektmedel. Polismyndigheten beviljades ytterligare medel till pågående projekt som utvecklar
nationellt it-stöd för det europeiska in- och utresesystemet (EES) och för det europeiska
systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Brå beviljades medel för test och spridning
av resultat i det avslutade projektet Sluta Skjut. För mer information se beslutslista ISF
ansökningsomgång 1 2021 på webbplatsen för fonden för inre säkerhet.
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Återstående medel i fonden
Drygt 99 % av tillgängliga projektmedel inom fonden är utlysta och beviljade. I takt med att projekt avslutas förväntas ett visst återflöde, men istället för att lysa ut kvarvarande medel koncentrerar vi oss nu på att komma igång med utlysningar i Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och nya Fonden för inre säkerhet (ISF).
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Det slutliga antalet beviljade projekt i fonden är 45 . 17 av de beviljade projekten bidrar och har
bidragit till effektiva gränskontroller och viseringar och 28 till att förebygga och bekämpa brott
och effektivisera arbetet med risk- och krishantering.

Registrering av passageraruppgifter - ett verktyg för terrorbekämpning

I Sverige fanns det tidigt en förberedelse för att utvecklingen av ett system för registrering av
passageraruppgifter (PNR) skulle svälja en stor del av resurserna i fonden. Allt som allt har tre
PNR-projekt beviljats medel.
Systemet ska bidra till att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och
grov brottslighet och ska upprättas i alla EU:s medlemsstater. Syftet med de svenska projekten
har varit att bygga upp en ny verksamhet för hantering av flygpassageraruppgifter (PIU), genomföra nödvändiga verksamhetsförändringar och utveckla och införa ett it-stöd till verksamheten.
Tack vare ISF-projekten har Sverige ett väl fungerande PNR-system med ett 40-tal anslutna
flygbolag och en ny verksamhet för hantering av flygpassageraruppgifter. De behöriga myndigheterna; Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Försvarsmakten, Tullverket, och Ekobrottsmyndigheten, är aktiva beställare i systemet. Även andra EU-medlemsstater, Europol, som är EU:s
brottsbekämpande organ, och tredjeland kan beställa PNR-uppgifter från den svenska passageraranalysverksamheten (PIU). Beställningarna och efterföljande analyser har lett till ett flertal
träffar, som med framgång använts vid utredning av misstänkt terrorverksamhet och grov organiserad brottslighet.
Enligt Martin Götblad, som är projektledare för ett av de genomförda projekten, är Sverige ett av
de länder som kommit längst i utvecklingen av PNR i Europa. Polismyndigheten har till följd av
kompetensen som byggts upp i projekten medverkat med expertkompetens vid EU: s utbildningar inom det brottsbekämpande området, vid utbildningar i andra medlemsländer, i FNs pool av
experter i arbetet mot terrorism samt vid uppbyggnad av PIU-förmåga i 3:e länder.
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Siffran inkluderar inte ansökningar och ytterligare beviljad tilldelning till pågående projekt.
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Det finns behov av ytterligare utveckling av systemet, bl.a. för att förfina sökfunktioner och automatisera analyser av registrerad data. En förstudie genomförs just nu i fonden för att kartlägga
förutsättningarna för denna utveckling.

Projektexempel från andra länder
Kommissionen har vid två tillfällen samlat in projektexempel från medlemsländerna och publicerat dessa i häften, som döpts till Snapshot. Det första häftet innehåller exempel från Fonden för
inre säkerhet (ISF) och Asyl- och Migrationsfonden (AMIF) och det andra enbart från ISF. Sverige har bidragit med exempel från pågående och genomförda projekt inom både ISF-gräns och
ISF-polis. Exemplen utgör ett litet axplock av de många tusen projekt som genomförts under
perioden 2014-2020 och förhoppningen är att de ska inspirera och bidra till ytterligare utveckling
inom området inre säkerhet, gränskontroll och migration.
Snapshots 2017
More snapshots 2020

EU-kommissionens utlysningar inom området inre säkerhet
Fonden för inre säkerhet förvaltas både av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. I dagsläget finns inga öppna utlysningar inom ISF-polis eller inom ISF-gräns, På EU-kommissionens
webbplats ISF Police union actions och ISF Borders union actions finns information om tidigare
utlysningar.

Ny programperiod 2021-2027
Förordningarna för Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och Fonden för inre
säkerhet (ISF) antogs av rådet i början av juni och förväntas antas av Europaparlamentet till
midsommar. Om allt går enligt plan träder de i kraft i juli. Förslag på nya nationella program för
Sverige bereds och ska överlämnas till kommissionen i oktober. Beslut väntas tidigast i december 2021. Preliminärt tilldelas Sverige drygt 43 miljoner euro för ISF och drygt 50 miljoner euro
för BMVI.
Den första ansökningsomgången i den nya programperioden arrangeras tidigast i januari/februari 2022. Ansökningsomgången kommer att omfatta både Instrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och Fonden för inre säkerhet (ISF). Vi arbetar just nu med att ta fram
en ny sida på Polismyndighetens webbplats med information om ramar och möjliga åtgärder
inom BMVI och ISF. En av många nyheter är att ansökare kommer att kunna söka och rapportera via ett elektroniskt system i den nya programperioden.
Kommissionen förbereder liksom medlemsländerna för genomförandet i den nya programperioden. I ett första skede upprättas ett tvåårs-program med mål och prioriteringar. Därefter upprättas årliga programplaner. Information om de första utlysningarna i den nya programperioden
publiceras tidigast i slutet av 2021. Sökning efter kommissionens utlysningar görs lättast genom
att gå till kommissionens Funding and Tenders Portal, skriva in ”ISF eller BMVI” i sökfältet och
klicka ”enter”.
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Glad midsommar och sommar!
önskar Alaa, Anna, Carina, Carina,
Christina, Mathias och Teresa på
fondsekretariatet

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

