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Gruppchefen har ordet 

2022 - år med nystart 

 

Nystart ger alltid enorma drivkrafter. För mig innebär nystart nya möjligheter, att jag drivs av nyfi-

kenhet, är förväntansfull och positiv till ändringar och har en kreativ inställning. Så kändes det 

under det här första halvåret 2022. Jag började som gruppchef i januari och tog över lednings-

flaggan från Christina.  

För att vara så effektiva som möjligt vid programstart påbörjade vi tidigt arbetet med att ta fram 

en strategisk plan. Tanken är att den ska styra vårt och våra partners dagliga arbete i program-

genomförandet. Samarbete är fortsatt en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att nå våra 

gemensamma mål för Sverige och för EU. 

Det är vanligt i världen av EU-fondfövaltning att stora processer pågår parallellt och befinner sig i 

olika stadier. Detta delar fokuset för vårt arbete. Vi har tre nationella program att jobba med sam-

tidigt; ISF programmet 2014 - 2020, som går mot sitt avslut, och de nya ISF och BMVI program-

men 2021 - 2027.  Även om det gamla programmet har förlängts, för att ge möjligheter att han-

tera effekterna av kriget i Ukraina, behöver vi redan nu stanna upp, titta tillbaka och analysera 

och synliggöra våra resultat. Jag tycker att lärandet är en viktig faktor för att lyckas och utvecklas 

och att samverkan är en förutsättning för det. Den sammanlagda kunskapen ökar om vi är öppna 

för samarbete.  

I detta nyhetsbrev skriver vi om våra planer och de nyheter som införs i syfte att effektivisera vår 

fondförvaltning. Och här lyfter jag den största och viktigaste styrkan: att vi gör det tillsammans! 

mailto:eu-fonder@polisen.se


 

 

 

 

AUGUSTI 2022 

 

 

 

 

IT-stöd som förenklar och effektiviserar 

Programperioden bjuder inte bara på nya program utan även på nya IT-stöd. Ansökningar regi-

streras och skickas in via e-tjänsten Min ansökan och handläggningen har flyttats till systemet 

NYPS-2020, som har utvecklats av Tillväxtverket och används av flera andra fondförvaltande 

myndigheter.   

För att få en känsla för hur sökande organisationer upplever det nya ansökningssystemet gjor-

des en enkätundersökning kort efter den första utlysningen. Trots vissa barnsjukdomar var ansö-

karna mestadels positiva till e-tjänstens layout, navigeringsmöjligheter och pedagogiska upp-

lägg. Värdefulla synpunkter inkom och togs omhand inför fortsatt utveckling av systemet. 

Webbsidor synliggör möjligheter och resultat 

Inför den nya programperioden har nya webbsidor för ISF och BMVI tagit form på Polismyndig-

hetens webbplats. ”Det ska vara lätt att navigera i det flöde av information som går ut till ansö-

kare, stödmottagare och andra intresserade aktörer”, säger gruppchefen Helga Levin. 

Webbsidorna fylls kontinuerligt på med information om nyheter, utlysningar och så småningom 

resultat i fonden och instrumentet.  

 

 

 

 

 

Eufonder.se  

Polismyndigheten ingår i ett gemensamt nätverk med myndigheter som förvaltar EU-fonder. För 

att synliggöra samarbetet har en gemensam plattform för EU-fonder utformats. På webbplatsen 

publiceras information om stöd inom en bredd av områden, inklusive gränsförvaltning, viseringar 

och inre säkerhet. Gemensamt för fonderna är att de lyder under samma förordning (CPR1). 

Kika på innehållet här. 

Ökad kamp mot terrorism och grov brottslighet  

Schengens informationssystem (SIS) är ett gemensamt system för medlemsstaterna i Scheng-

enområdet och skapades när Schengensamarbetet startade. Det används som ett efterlysnings- 

och informationssystem. I systemet kan varje medlemsstat föra in uppgifter om efterlysta eller 

eftersökta personer och vissa föremål, med en begäran om att en särskild åtgärd ska vidtas om 
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Webbsidorna för ISF och BMVI: 

www.polisen.se/isfbmvi  

http://www.eufonder.se/
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personen eller föremålet påträffas. Uppgifterna i SIS finns tillgängliga för bland annat polis- och 

gränskontrollmyndigheter i Schengenländerna.  

Varje land ansvarar för sin nationella del av systemet. Den centrala enheten i Strasbourg ska se 

till att de olika nationella delarna är identiska.  

Europeiska rådet antog i slutet av 2018 tre nya förordningar som ska reglera användandet av 

SIS2. Syftet med förordningarna är att bidra till en högre säkerhetsnivå i EU genom ökad kamp 

mot terrorism och grov brottslighet samt effektiv migrationshantering. 

Kortfattat ger förordningarna nya möjligheter och skyldigheter att verifiera en persons identitet 

med hjälp av fingeravtryck och ansiktsbilder. Förordningarna möjliggör även sökning med an-

siktsigenkänning, fotografier och fingeravtryck.  

För att kunna uppfylla kraven i förordningarna har det för svensk del bl.a. krävts lagändringar för 

hantering av biometri, utveckling och integrering av nya tekniska lösningar och funktionalitet, nya 

arbetssätt, processer och rutiner i berörda verksamheter, förankring och utbildning av personal 

samt samordning mellan berörda myndigheter för enhetlig registrering och hantering av uppgifter 

i SIS.  

Inom Fonden för inre säkerhet har tre projekt beviljats stöd. Två har koordinerats av Polismyn-

digheten och ett av Migrationsverket. Förseningar på EU-nivå har inneburit vissa ändringar och 

anpassningar i projektgenomförandet. Men resultaten visar så här långt att Sverige kommer att 

vara väl förberett vid driftsättning hösten 2022. Polismyndigheten, som är ansvarig myndighet i 

Sverige för Schengens informationssystem, bekräftar att Sverige visserligen är redo för drift, 

men att vi är beroende av att samtliga medlemsstater och eu-LISA, som ansvarar för det cen-

trala systemet, har kommit lika långt i sina förberedelser. 

 

 

 

 

 

 

 

De svenska SIS-projekten är: SIS-implementering (Polismyndigheten), SIS IT-utveckling (Polis-

myndigheten) och SIS Vidareutveckling (Migrationsverket). 

 

Grönt ljus för beslut i nya programperioden 

I slutet av juli fattade kommissionen beslut om de nya program som ska styra genomförandet av 

ISF och BMVI i Sverige.  

Den första utlysningen i programperioden planerades in tidigt och genomfördes trots att de 

svenska programmen ännu inte var antagna. ”Vår ambition var att beslut om tilldelning skulle 
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fattas i juni, men då saknades fortfarande ett formellt godkännande av kommissionen”, säger 

Helga Levin.  Beslut fattas istället i början av september. Programmen kan laddas ner från webb-

sidorna för ISF och BMVI. 

 

 

 

 

 

 

 

Utlysningsplan för programperioden 2021 - 2027 

Gruppen för EU-fonder har tagit fram ramar för planeringen av utlysningstillfällen och utlysningar 

för åren 2022 - 2027. Utgångspunkten vid planeringen har varit att tilldelad budget för ISF och 

BMVI ska vara intecknad i projekt redan under de första fyra åren. Planen kommer att uppdate-

ras och revideras årligen. Läs mer på webbsidorna för ISF och BMVI. 

Utlysningar 2022  

De första utlysningarna i den nya programperioden genomfördes våren 2022. Kustbevakningen, 

Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten och Tullver-

ket sökte drygt 170 miljoner kronor för 12 åtgärder som ska stärka den inre säkerheten, gräns-

förvaltningen och viseringshanteringen i Sverige och EU. Beslut om tilldelning fattas i början på 

september.  

I höst genomförs programperiodens andra utlysningstillfälle. Möjliga åtgärder är bl.a. drift, under-

håll och förvaltning av storskaliga IT-system, underhåll av fordon och utstationering av personal 

till andra länder. Sista dag att ansöka är den 14 oktober 2022. På webbsidorna för ISF och BMVI 

kan du läsa mer om vilka organisationer som får lämna in ansökningar, hur mycket pengar utlys-

ningarna omfattar samt andra villkor. 

Utlysningar 2023  

Ett utlysningstillfälle med flera utlysningar planeras våren 2023. Från och med den 1 februari 

2023 kan ansökningar registreras i e-tjänsten Min ansökan. Sista ansökningsdag är den 28 feb-

ruari. Preliminärt omfattar utlysningarna samtliga mål i ISF och BMVI. I utlysningen för ISF priori-

teras projektförslag med åtgärder som bidrar till skydd av brottsoffer, Inom BMVI prioriteras åt-

gärder som omhändertar rekommendationer i Schengenutvärderingar. Beslut om inriktning och 

prioriteringar fattas i december 2022. Mer information publiceras på webbsidorna för BMVI och 

ISF innan jul. 

 

Beslut om stöd fattas i början av 

september. 

https://polisen-cms.polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/fonden-for-inre-sakerhet-2021-2027/att-ansoka/utlysningsplan-isf-2022-2027/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/instrumentet-for-gransforvaltning-och-viseringspolitik/att-ansoka/utlysningsplan-bmvi-2022---2027/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/fonden-for-inre-sakerhet-2021-2027/att-ansoka/driftsstod-for-atgarder-som-starker-eus-inre-sakerhet/
https://polisen.se/om-polisen/internationell-verksamhet/verksamhet-inom-eu/bmviisf/instrumentet-for-gransforvaltning-och-viseringspolitik/att-ansoka/driftsstod-for-gransforvaltning-och-viseringshantering/
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EU-kommissionens utlysningar inom inre säkerhet, gränsförvaltning och vise-
ringar 

Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik förvaltas både 

av medlemsstaterna och av EU-kommissionen. Just nu pågår två utlysningar inom ISF där an-

sökningar görs direkt till kommissionen.  

 

Utlysning 1: Stöd till åtgärder mot korruption  

Budget: 2 miljoner Euro 

Sista ansökningsdatum:  den 31 augusti 2022  

Ansökan och information om utlysningen: Funding & tenders portal 

 

Utlysning 2: Droger 

Budget: 3 miljoner Euro 

Sista ansökningsdag: den 4 oktober 2022 

Ansökan och information om utlysningen: Funding & tenders portal 

 

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) . 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Mer information om ISF och BMVI finns på Polismyndighetens webbplats   

 

Kontakta gruppen för EU-fonder på eu-fonder@polisen.se  

 

Gruppen för EU-fonder önskar en fortsatt fin 

sensommar och höst! 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-corrupt;callCode=ISF-2022-TF1-AG-CORRUPT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/isf-2022-tf1-ag-drugs;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2,8;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252368;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDa-teGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/internal-security-funds/internal-security-fund-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/funding/borders-and-visa-funds/integrated-border-management-fund-border-management-and-visa-instrument-2021-27_en
http://www.polisen.se/isfbmvi
mailto:eu-fonder@polisen.se

