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Gruppchefen har ordet
Ett spännande år går mot sitt slut och vi ser tillbaka på ett år där förberedelser inför den nya
programperioden stått i fokus samtidigt som genomförandet av Fonden för inre säkerhet fortfarande pågår med full styrka. Det har varit full fart och nu ser vi fram emot en tids julledighet med
nära och kära och samlar energi för det fortsatta arbetet och nya möjligheter under 2022.
Under det kommande året kommer de sista ISF-projekten från den gångna programperioden
avslutas. Det är glädjande att se att fonden bidragit på många områden som vi berättar mer om i
detta nyhetsbrev. I februari öppnar vi upp den allra första utlysningen för projektmedel i den nya
Fonden för inre säkerhet (ISF) och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI).
Vi ser med stor förhoppning fram emot en rad nyheter i den nya programperioden, och förstås
nya projekt på områdena inre säkerhet, gränsförvaltning och viseringspolitik.
Det nya året innebär även att fondsekretariatet får en ny gruppchef. I januari välkomnar vi Helga
Levin som tillsammans med gruppen kommer ta sig an det nya året. Jag själv ser tillbaka på en
mycket innehållsrik, spännande och rolig tid som ansvarig för sekretariatet, och lämnar med
varm hand över till Helga.

Resultat Fonden för inre säkerhet 2014-2020
Sedan de första projekten startade 2016 har fonden beviljat 483 miljoner kronor till 45 projekt.
Under 2021 genomfördes den elfte och sista ansökningsomgången för programperioden.
Pågående projekt avslutas senast den 31 december 2022.
17 åtgärder har genomförts alternativt pågår inom området gränsförvaltning och viseringar och
28 inom området förebygga och bekämpa brott samt risker och kriser. Gemensamt för projekten
är att de bygger på nationellt identifierade behov och att de bidragit och bidrar till att upprätthålla
en hög säkerhetsnivå i Sverige och EU. Många organisationer vittnar om att stödet från Fonden
för inre säkerhet har varit avgörande för nya investeringar och möjliggjort test och integrering av
nya metoder, utbildningskoncept, samverkansformer och teknik. Det har även möjliggjort
spridning av redan framtaga resultat till fler intressenter både i Sverige och andra länder.

Resultat inom området ISF-Gräns
Viseringar
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Ny teknik som resulterat i effektiviserad visumhandläggning och minskad administration vid utlandsmyndigheter (avslutat).



IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom viseringspolitiken, för att
säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater (pågående).

Gränskontroll


Ett förstärkt riskanalysarbete enligt EU:s riskanalysmodell (pågående och avslutade
1
projekt).



Bättre översikt över illegal migration och gränsöverskridande brottslighet, tack vare
uppgraderad nationell samordningscentral och etablering av regionala samordningscentraler i polisregionerna (avslutat).



En ny metod för id-granskning, som effektiviserat arbetet på utlandsmyndigheterna i
Amman, Beirut, Kairo och Khartoum (avslutat).



Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med brister utpekade i Schengenutvärderingen 2017 (pågående och avslutade projekt)



IT-utveckling och utveckling av verksamhetsprocesser inom gränsförvaltning, för att säkerställa ett mer effektivt informationsutbyte mellan Sverige och andra medlemsstater
(pågående och avslutade projekt)

Resultat inom området ISF-Polis
Förebygga och bekämpa brott

1



En fortsatt höjd förmåga för brottsbekämpande myndigheter att motverka och ingripa
vid terrorbrott (pågående och avslutade projekt).



Ökad kompetens bland landets åklagare kring penningtvätt och brottsutbytesfrågor
(avslutat).



Ökad kunskap om metoder som förebygger radikalisering (avslutat).



Kartläggning av polisens och andra berörda aktörers rutiner och hantering av storskaliga händelser med farliga ämnen (avslutat)



En interaktiv webbguide som ger brottsoffer skräddarsydd och lättillgänglig information
och stöd (avslutat).



Ny metod som bidragit till färre skjutningar och sprängningar, samt fler avhopp från
kriminella gäng, i polisområde Malmö (avslutat).



Spridning av ovanstående metod till fler kommuner och stadsdelar (pågående)



Ökad förmåga att minska brottslighet och våld i utsatta områden (avslutat).



IT-utveckling och metodutveckling som bidrar till ökad effektivitet i brottsutredningar
(pågående och avslutade projekt).

Common Integrated Risk Analysis Model (CIRAM 2.0)
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Risker och kriser


Innovativ utbildning som integrerar och förbereder för samverkan mellan aktörer inom
verksamhetsområde skydd, undsättning och vård (avslutat).



Nya former för ledningsträning (avslutat)



Gemensamma övningar kring cybersäkerhet (avslutat).



En prototyp som kan bidra till säkrare it-system och elnät i kraftnätverk (avslutat).



Kartläggning av beroenden mellan kritiska infrastrukturer i Sverige (avslutat).



Inköp av utrustning som kan användas för skydd av individer, kritiska infrastrukturer
och offentliga miljöer (pågående och avslutade projekt).

Besök på Kustbevakningen och Tullverket
För att få en inblick i hur projektresultat används gör fondsekretariatets personal då och då uppföljningsbesök hos stödmottagare. Under hösten har besök genomförts hos Kustbevakningen
och Tullverket.
Kustbevakningen har använt ISF-medel till inköp av ribbåtar, som i nära samverkan med Polismyndigheten, ska användas i brottsbekämpande syften. Fondsekretariatet fick under besöket
träffa personal på den enhet som ansvarar för hanteringen av båtarna samt stationschef Jessica
Janse. Förutom rundtur på området och en detaljerad genomgång av de förbättringar som skett i
utrustning och båtar fick vi under en provtur testa båtförarnas arbetsmiljö.

Bild Fredrik Köster, Kustbevakningen
En kylslagen, men vacker höstkväll.
Bild Anna Paganus, Polismyndigheten
Tullverket har tack vare fondmedel utvecklat ett modernt brottsutredningsstöd. Under en halvdag
på Arlanda fick vi inblick i hur Tullverkets personal arbetar för att upptäcka olagliga försändelser
och gods och hur utredningsstödet har bidragit till en mer effektiv ärendehanterings- och beredningsprocess. I systemet registreras allt från beslagsrapportering, utredning och beslut (inkl.
domar). En stor vinst är att systemet går att använda på distans och att det möjliggör en snabbbare kommunikation med andra berörda myndigheter. Utredningsstödet är del i en större ITsatsning på Tullverket. Besöket arrangerades av Catarina Thorén, projektledare för det ISFfinansierade projektet.
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Lansering av ny programperiod 2021-2027
I maj arrangerar fondsekretariatet, i samverkan med andra fondförvaltande myndigheter, en
konferens för att lansera den nya programperioden. Datum publiceras på vår webbplats
www.polisen.se/isfbmvi i början på 2022.

Finansieringsmöjligheter i nya programperioden
Sverige tilldelas cirka 43 miljoner euro för Fonden för inre säkerhet (ISF) och cirka 51 miljoner
euro för Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMV)I. Det är en stor ökning av
medel jämfört med Fonden för inre säkerhet i pågående programperiod, som omfattar drygt 48
miljoner euro för båda dessa områden.
Instrumentet vänder sig till nationella myndigheter på gränsförvaltnings- och viseringsområdet
och fonden till nationella aktörer på det brottsbekämpande och rättsvårdande området. Även
andra myndigheter och aktörer med uppdrag inom relevanta områden, kan delta i åtgärder.
Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer att vara vägledande vid tilldelning av medel inom både ISF och BMVI.
Det är främst projekt med fokus på utvecklingsinsatser som kan beviljas medel. En mindre pott
pengar är avsatt till förvaltning, underhåll och drift (driftsstöd). I de nationella programmen för
BMVI och ISF kommer det att finnas mer information om vilka myndigheter som kan söka driftsstöd och för vad. Programmen publiceras så snart de är antagna, vilket förväntas ske i slutet på
mars.
Finansieringsgraden för projekt, det vill säga andel av den sammanlagda projektbudgeten som
går att söka medel för, är i de flesta fall 75 %.

Utlysningar 2022
Den första utlysningen för Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik (BMVI) respektive Fonden för inre säkerhet (ISF) vänder sig till nationella myndigheter som verkar inom gränskontroll och viseringar, förebygga och bekämpa brott samt risk- och krishantering. Myndigheter
som kan lämna in projektförslag till utlysningen för BMVI är Kustbevakningen, Migrationsverket
och Polismyndigheten. Utlysningen för ISF är öppen för ansökningar från Kustbevakningen,
Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullverket. Berörda myndigheter är underrättade.
Utlysningarna för BMVI och ISF öppnar den 28 februari 2022 och är öppna i en månad. En pdf
med ansökansfrågor kommer att publiceras på Polismyndighetens webbplats
www.polisen.se/isfbmvi i slutet på januari.
Sista dag att ansöka om medel är den 31 mars.
Nytt i år är att ansökningarna skrivs och skickas via ett elektroniskt system (Nyps). En länk till
utlysningarna kommer att publiceras på vår webbplats.
Den 8 mars anordnas en skrivarstuga för berörda myndigheter. På skrivarstugan går vi steg för
steg igenom hur man registrerar och skickar ansökan via det elektroniska systemet. Vi går även
igenom ansökningsformulärets frågor, hur projektbudgeten ska läggas upp, samt vilka bilagor
som ska skickas in.
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EU-kommissionens utlysningar inom området inre säkerhet, gränsförvaltning
och viseringar
Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik förvaltas både
av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. För närvarande pågår två utlysningar inom ISF
där ansökan görs direkt till kommissionen. Utlysningarnas tema är:




Projects to support prevention of child sexual abuse, assistance to victims of child sexual abuse and tools to detect child sexual abuse. Sista ansökningsdatum 24 februari
2022.
To support small companies in implementing the regulation to address the dissemination of terrorist content online. Sista ansökningsdatum 26 januari 2022.

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”.
Mer information om ISF respektive BMVI och de delar som förvaltas direkt av kommissionen
finns på Internal Security Fund (2021-2027) och Border Management and Visa Instrument
(2021-2027) .

God Jul och Gott Nytt År!
önskar Alaa, Anna, Carina, Carina,
Christina, Mathias och Teresa på
fondsekretariatet

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

