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Gruppchefen har ordet 

När vi nu går mot årets slut kan vi blicka tillbaka på ett väldigt annorlunda år i pandemins spår. 

ISF-projekten har hanterat utmaningar i form av inställda resor och aktiviteter, och en del projekt 

har varit tvungna att förlänga sina projektperioder. Fondsekretariatet har också anpassat sitt 

arbete genom att i stort sett all kontakt med projekten har skett digitalt, liksom deltagande i mö-

ten med fondens partnerskap, andra fondförvaltande myndigheter, regeringskansliet, revisions-

myndigheten och kommissionen. Som många andra har även vi på fondsekretariatet fått nya 

erfarenheter av det digitala arbetssättet som säkert kommer att påverka vårt arbete framöver.  

Året avslutas positivt då vi i december har hälsat vår nya kollega Teresa Klett välkommen till 

sekretariatet. Hon kommer att arbeta som projektkoordinator och ha mycket kontakt med stöd-

mottagarna under projektens genomförande. I februari växer fondsekretariatet ytterligare då två 

nya kollegor kommer.       

 
Ansökningsomgångar  
Ansökningsomgång 2,  2020 

Den 26 november var sista ansökningsdag för 2020 års andra ansökningsomgång. Inriktning 

denna gång var området förebygga och bekämpa brott och projektförslag som omhändertar 

resultat och effekter från nuvarande programperiod, utbildningsprojekt samt förstudier med siktet 

inställt på kommande utvecklingsbehov. Fondsekretariatet tog emot totalt fem ansökningar från 

Brottsförebyggande rådet, Migrationsverket och Polismyndigheten. Beredning av ansökningarna 

pågår och beslut fattas i slutet på januari. Projekten kommer att kunna starta den 1 februari. 

 

Kommande ansökningsomgångar 

Programperioden närmar sig sitt slut och så även fondens medel. Det är främst öronmärkta 

medel inom ISF-gräns som ännu inte fullt ut utlysts. En ansökningsomgång planeras till våren 

2021. 

Förbrukning av medel i fonden 
Sedan maj 2016 har 40 projekt beviljats i fonden. Budgeterade medel inom särskilt mål 1 och 6 

har intecknats i 9 projekt. Inom mål 2 (gränser) uppgår beviljandegraden till 91 %. De återstå-

ende medlen är öronmärkta för den utveckling som behöver göras i Sverige för att säkerställa ett 

effektivt införande av det europeiska systemet för in- och utresa (EES) och det europeiska sy-

stemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS). Inom Mål 5 (förebygga och bekämpa brott) 

uppgår beviljandegraden så här långt till 92 %. De återstående medlen inom målet lystes ut i 
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höstens ansökningsomgång. I februari vet vi om det finns anledning att öppna upp det särskilda 

målet för fler ansökningsomgångar framöver. 

 

 

 
Ökad ID-kompetens på utlandsmyndigheter 
Kommissionen och flera av EU:s medlemsländer har under senare år konstaterat ett ökat pro-

blem med falska identitetshandlingar. Problematiken finns även i Sverige. ISF-projektet IDUM 

startades som en pilot för att undersöka om ett nytt arbetssätt, ny teknisk utrustning och nya 

kunskaper skulle kunna bidra till mer effektiv och tillförlitlig dokumentgranskning. Piloten genom-

fördes på utlandsmyndigheterna i Amman, Beirut, Kairo och Khartoum med Istanbul som kon-

trollgrupp. Vid ansökningstillfället fanns indikationer på att det är särskilt vanligt med förfalsk-

ningar av id-handlingar från Syrien. Regionen valdes för att relativt många syriska id-handlingar 

hanteras där. 

 

Tack vare IDUM har Sverige för första gången haft en ID-expert stationerad vid en utlandsmyn-

dighet. ID-experten utgick från Amman och genomförde kartläggningar av nuläge samt utbild-

ningar på pilotens utlandsmyndigheter. I uppdraget ingick även att bygga upp nätverk med re-

presentanter för andra Schengenländer, I slutrapporten redovisas ett lovande resultat. Projektet 

har bidragit till att öka utlandsmyndigheternas kapacitet att granska dokument och till en ökad 

trygghet vid beslutsfattandet. Rättsäkerheten i kontrollerna har stärkts och på så sätt bidragit till 

att öka möjligheten att upptäcka och förhindra irreguljär migration. Samtidigt har förtroendet för 

utlandsmyndigheternas kontroller ökat vilket bidrar till en ökad effektivitet i tillståndsprocessen. 

Projektet har även bidragit till ett breddat konsulärt samarbete med andra Schengenländer i 

regionen. 

 

Det lyckade resultatet ökar förutsättningarna för att metoden kan spridas till andra regioner och 

på så sätt ytterligare stärka rättsäkerheten vid granskning av id-handlingar och annan doku-

mentation. 

 
 

 

 

 

 
Foto: IDUM, Migrationsverket 

Projektgruppen utanför svenska 

ambassaden i Amman 
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IT-system bidrar till ett säkrare EU  
EU-gemensamma it-system används av myndigheter runtom i EU för att utbyta information och 

skydda medborgarna, bekämpa brott och säkra gränserna. En stor andel av fondens budget har 

vikts till förbättring av befintliga och utveckling av nya it-system och tillhörande verksamhetspro-

cesser. För kommissionen är utvecklingen så viktig att länderna har fått en förstärkt budget för 

att nå uppsatta mål inom en given tidsperiod. I Sverige har projekt beviljats för nationell utveckl-

ing av: 

 

 it-system för insamling av passageraruppgifter (PNR-uppgifter)  

 it-system och processer för smidigare informationsöverföring mellan EU-gemensamma 

it-system (interoperabilitet) 

 det europeiska in- och utresesystem (EES) 

 det europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) 

 Schengens informationssystem (SIS) 

 informationssystemet för viseringar (VIS) 

 

Satsningar på it-system och informationsöverföring mellan dessa kommer att prioriteras även i 

kommande programperiod.  

 
Ny programperiod 2021-2027 
De sista projekten i den nuvarande programperioden avslutas den 31 december 2022. 2021 

startar en ny programperiod och Fonden för inre säkerhet övergår från en till två fonder; Instru-

mentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) och Fonden för inre säkerhet (ISF). Kommiss-

ionens förhoppning var att fonderna skulle vara redo att rullas igång i januari 2021, men bl.a. på 

grund av den rådande pandemin har förhandlingar och beslut om förordningarna för fonderna 

dragit ut på tiden. Förslag på nya nationella program bereds, men beslut kommer att kunna 

fattas först när bakomliggande förordningar finns på plats. Fondsekretariatets gissning är att de 

första utlysningarna i fonden kommer att kunna göras först under senare delen av 2021. 

 
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: 
 

 Call for proposals for drugs 2020 (ISFP-2020-AG-DRUGS) (18/3-21) 
 Call for proposals for Joint Action against Trafficking in Human Beings (ISFP-2020-AG-

THB) (25/2-21) 
 Call for proposals on the fight against corruption (ISFP-2020-AG-CORRUPT (25/2-21) 
 Call for proposals on cybercrime (ISFP-2020-AG-CYBER) (25/2-21) 
 Call for proposals on cooperation on property crimes (ISFP-2020-AG-OPC) (4/2-21) 
 Call for proposals on the Police and Customs Cooperation Centres (PCCC) (ISFP-

2020-AG-PCCC) (21/1-21) 
 Call for proposals on police cooperation (ISFP-2020-AG-POLCOP) (21/1-21) 
 Call for proposals on countering terrorist financing focusing on the cooperation of public 

and private actors and emerging technologies (ISFP-2020-AG-TERFIN) (21/1-21) 
 
 
Sista ansökningsdag anges i parantes. 
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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   

 

   

God Jul och Gott Nytt År 

önskar Anna, Carina, Carina, 
Christina och Teresa på fondsekreta-
riatet 

 

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/
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