Regeringens proposition
2009/10:1

Budgetpropositionen för 2010
Förslag till statsbudget för 2010, finansplan och skattefrågor m.m.

Regeringens proposition
2009/10:1
Budgetpropositionen för 2010
Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget för
budgetåret 2010 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i
enlighet med de specifikationer som fogats till förslaget.
Stockholm den 10 september
Maud Olofsson
Anders Borg
(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen lämnar regeringen sitt förslag till statsbudget för 2010 och föreslår att riksdagen
beräknar inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats
till förslaget. Vidare presenteras förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och
budgetpolitiken, förslag till budgetpolitiska mål och förslag till hur utgifterna 2010 ska fördelas på
utgiftsområden.
Regeringen lämnar också förslag och bedömningar avseende skatteområdet.
Regeringen presenterar vidare en prognos för statsbudgeten för 2009.
I bilaga 1 redovisas en specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster för 2010.
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Förslag till statsbudget för 2010
Utgifter
Tusental kronor

Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde
Utgiftsområde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Utgiftsområde 19
Utgiftsområde 20
Utgiftsområde 21
Utgiftsområde 22
Utgiftsområde 23
Utgiftsområde 24
Utgiftsområde 25
Utgiftsområde 26
Utgiftsområde 27
Summa utgiftsområden

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Integration och jämställdhet
Arbetsmarknad och arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt
konsumentpolitik
Regional tillväxt
Allmän miljö- och naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsliv
Allmänna bidrag till kommuner
Statsskuldsräntor m.m.
Avgiften till Europeiska gemenskapen

Minskning av anslagsbehållningar

12 104 763
12 170 643
9 733 974
35 840 193
1 958 437
45 501 075
27 019 445
5 751 126
58 707 837
101 719 373
41 503 000
69 913 019
4 892 844
88 358 365
24 106 052
53 560 766
11 362 087
1 545 695
3 419 701
5 244 593
3 157 051
40 056 327
19 082 120
5 499 165
75 563 489
23 170 000
29 680 044
810 621 184
-4 304 607

Summa utgifter

806 316 577

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

21 565 211

Kassamässig korrigering
Summa
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1 261 000
829 142 788
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Inkomster
Tusental kronor

Inkomsttyp 1000
Inkomsttyp 2000
Inkomsttyp 3000
Inkomsttyp 4000
Inkomsttyp 5000
Inkomsttyp 6000
Inkomsttyp 7000
Inkomsttyp 8000
Summa inkomster

Statens skatteinkomster
Inkomster av statens verksamhet
Inkomster av försåld egendom
Återbetalning av lån
Kalkylmässiga inkomster
Bidrag m.m. från EU
Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet
Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

721 366 722
40 825 487
0
1 673 532
8 883 400
13 881 200
-63 476 587
-125 000
723 028 754

Beräknat lånebehov

106 114 034

Summa

829 142 788
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1 Finansplan
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken

Politiska utgångspunkter och
sammanfattning av förslagen i
budgetpropositionen för 2010
Inledning

Världen befinner sig i den djupaste och mest
utbredda lågkonjunkturen sedan 1930-talskrisen.
Det som startade som en finansiell kris, orsakad
av bland annat ansvarslös hantering av riskfyllda
finansiella affärer samt brister i regelverk och
tillsyn av finansmarknaderna, har övergått till en
realekonomisk kris med fallande produktion och
stigande arbetslöshet.
Som ett litet, öppet och handelsberoende land
har Sverige drabbats hårt, med bland annat
stigande arbetslöshet som följd. Det finns inga
mirakelkurer som kan förhindra att hushåll och
företag drabbas av stora påfrestningar. Däremot
kan krisens effekter motverkas och en stark och
hållbar återhämtning främjas. Då är det också
viktigt att hjälpa dem som drabbas värst.
Viljan och förmågan att ta ansvar hos världens
regeringar och myndigheter har prövats det
gångna året. Genom att lägga om den ekonomiska politiken i en mycket expansiv riktning
har de allvarligaste hoten undanröjts. Åtgärderna
för att få det finansiella systemet att fungera mer
normalt har fått önskad effekt. Världen löper
inte längre risken att drivas ned i en djup nedåtgående ekonomisk spiral.
Alliansregeringen har valt en väg präglad av
ansvar för de offentliga finanserna, för jobben
och för välfärdens kärnverksamheter. Den
ekonomiska politiken i Sverige har lagts om för

att möta krisen och dämpa fallet i sysselsättningen. Det skedde samtidigt som regeringen
värnade en statsfinansiell beredskap för att
kunna hantera en fördjupad och mer långvarig
kris.
Det ekonomiska läget är nu något stabilare än
i våras och riskbilden är mer balanserad. I Sverige
har därför risken för en ytterligare påtaglig
försämring av de offentliga finanserna minskat
tydligt.
Det kommer emellertid att vara en lång och
mödosam väg tillbaka mot ökad sysselsättning
och lägre arbetslöshet. Alliansregeringen vann i
valet 2006 svenska folkets förtroende med en
politik för fler i arbete och färre i utanförskap.
Tack vare den inriktningen stod Sverige starkare
rustat för att möta krisen. Genom att kraftfullt
hålla fast vid den inriktningen kan Sverige
komma stärkt ur den ekonomiska krisen.
Sverige står liksom en rad andra länder inför
hotet att den stigande arbetslösheten biter sig
fast på en hög nivå och förvandlas till ett växande
utanförskap. Fler i arbete och färre utanför
arbetsmarknaden är Alliansregeringens viktigaste
mål. Hotet om en arbetslöshet som fastnar på en
hög nivå, där människor inte får komma till sin
rätt och utvecklas, ska mötas med en kraftfull
politik för jobb och företagande och för utbildning och omställning till stöd för de människor
som drabbas av arbetslöshet. Problemet får inte
hanteras genom att människor förpassas till
passiva system och göms undan i statistiken.
I stället ska goda förutsättningar skapas för att
människor ska komma tillbaka till jobb och
trygghet, till arbetskamrater och gemenskap.
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Med en ansvarsfull politik för ordning och
reda i de offentliga finanserna kan vi nu vidta
ytterligare krisåtgärder och fortsätta att arbeta
Sverige ur krisen.
Åtgärderna i denna budgetproposition inriktas på att dämpa fallet i sysselsättningen,
förhindra att arbetslösheten biter sig fast, värna
välfärdens kärna, skapa förutsättningar för fler
och växande företag och att värna klimatet.
Sammantaget bedöms tidigare beslutade krisåtgärder och de åtgärder som föreslås i denna
proposition leda till att nivån på BNP 2010 blir
1,7 procent högre än om de inte hade vidtagits
och att antalet sysselsatta blir 52 000 personer
fler än vad som annars varit fallet. Den mycket
expansiva penningpolitiken bidrar också till att
hålla uppe efterfrågan.
Den finansiella krisen och den därefter
följande djupa lågkonjunkturen har hamnat i
fokus för den ekonomiska politikens utformning
under det senaste året. Samtidigt är det viktigt
att den dramatiska utvecklingen under det
senaste året inte gör att de långsiktiga utmaningar som Sverige, liksom många andra
länder, står inför glöms bort. Tvärtom understryker krisen behovet av en långsiktigt inriktad
ekonomisk politik.

ningen har skett samtidigt som den långsiktiga
hållbarheten i de offentliga finanserna har
värnats.
Under den senaste tiden har läget på de
finansiella marknaderna väsentligt förbättrats.
Företagens och hushållens lånemöjligheter har
blivit bättre, vilket minskat risken för ytterligare
negativa återverkningar på konjunkturen och de
offentliga finanserna. Jämfört med bedömningen
i 2009 års ekonomiska vårproposition finns det
allt fler tecken på att såväl den globala som den
svenska ekonomin stabiliseras.
Det kraftiga fallet i världsekonomin i slutet av
2008 och i början av 2009 har bromsat in och
global BNP väntas öka igen mot slutet av året.
Under 2010 bedöms Sveriges viktigaste exportmarknader börja växa igen, om än svagt. Den
samlade efterfrågan väntas dock växa så långsamt
att sysselsättningen fortsätter att minska under
2010 för att stabiliseras först runt årsskiftet
2010/2011. Det bidrar till en fortsatt svag
utveckling av hushållens disponibla inkomster
2010.
Diagram 1.1 BNP 1920–2012
Årlig procentuell förändring
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Den kraftiga globala konjunkturnedgången har
drabbat den exportberoende svenska ekonomin
hårt. På kort tid har BNP rasat dramatiskt och
abrupt (se diagram 1.1). Resursutnyttjandet är
mycket lågt och fortsätter att sjunka. Sysselsättningen har fallit kraftigt. Varslen och arbetslösheten har ökat. De offentliga finanserna har
försvagats väsentligt. I år bedöms BNP falla med
5,2 procent, vilket är det enskilt svagaste året
sedan andra världskriget. Återhämtningen
bedöms bli långsam.
Regeringar och centralbanker runt om i
världen har vidtagit exceptionella åtgärder för att
dämpa krisen och förhindra en kollaps. Styrräntorna har sänkts till historiskt låga nivåer.
Omfattande finanspolitiska åtgärdspaket har
genomförts för att stimulera efterfrågan och
stödja det finansiella systemet.
Genom att ha värnat starka offentliga finanser
i goda tider har Sverige haft utrymme att på ett
kraftfullt sätt lägga om finanspolitiken till en av
de mest expansiva i OECD-området. Omlägg22
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Tabell 1.1 Nyckeltal
Årlig procentuell förändring om annat ej anges

BNP
Sysselsatta

1

Arbetade
timmar
Arbetslöshet

2

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4,2

2,6

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

2,0

2,5

1,2

-2,6

-3,5

-0,5

0,9

1,3

3,2

1,6

-3,9

-1,5

0,3

0,2

utdragen än i huvudscenariot. Arbetsmarknaden
kan utvecklas ännu svagare än vad som förväntats och den privata konsumtionen kan bli
mer dämpad. Andra faktorer som kan begränsa
återhämtningen kan vara ekonomisk oro i de
baltiska länderna eller nya, negativa överraskningar inom finans- och banksektorn.
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Sverige har hittills förlorat 100 000 jobb i den
djupa lågkonjunkturen (se diagram 1.2). Sysselsättningen bedöms fortsätta att falla under hela
2010. Från toppnivån halvårsskiftet 2008 till
årsskiftet 2010/2011 beräknas sysselsättningen
minska med 300 000 personer. Sysselsättningsfallet medför allvarliga påfrestningar för hushållen, företagen, de offentliga finanserna och
för samhällsekonomin.

1

15–74 år.
2
Som andel av arbetskraften, 15–74 år.
3
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
4
Offentliga sektorns finansiella sparande i procent av BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Ansvarsfull politik ger utrymme för krisåtgärder

Förutom att det offentliga sparandet har försvagats väsentligt har det rått en stor osäkerhet
kring de offentliga finansernas fortsatta utveckling som en följd av den kraftiga konjunkturnedgången och finanskrisen. Det något stabilare
ekonomiska läget, med en minskad risk för en
ännu sämre konjunkturutveckling och en
väsentlig förbättring på finansmarknaderna, har
påtagligt minskat risken avseende de offentliga
finanserna.
De offentliga finanserna har vidare utvecklats
något bättre än vad som bedömdes i 2009 års
ekonomiska vårproposition genom såväl högre
intäkter som lägre utgifter. Sammantaget har det
skett en tydlig förskjutning i riskbilden avseende
de offentliga finanserna från i våras. Trots detta
måste beredskap finnas för en sämre utveckling
av de offentliga finanserna, om konjunkturen
åter skulle överraska negativt eller om en kris på
finansmarknaderna skulle uppstå igen.
Riskbilden för det samlade ekonomiska läget
bedöms nu vara balanserad. Förväntningar om
en starkare exportorderingång, ett mer positivt
inköpschefsindex, ytterligare förbättringar på de
finansiella marknaderna och en starkare global
konjunkturell återhämtning är faktorer som gör
att återhämtningen kan gå snabbare än väntat.
Mot detta står risken för en sämre ekonomisk
utveckling än väntat. Det finns flera faktorer
som kan göra att återhämtningen kan bli mer

Diagram 1.2 Sysselsättning 16–64 år
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Mot denna bakgrund är det synnerligen angeläget att dämpa fallet i sysselsättningen samt
främja att sysselsättningen vänder uppåt så snart
och kraftfullt som möjligt. Samtidigt är det
offentligfinansiella utrymmet mycket begränsat.
Det låga resursutnyttjandet och det kraftiga
och fortsatta sysselsättningsfallet pekar dock på
ett fortsatt behov av krisåtgärder. Den minskade
osäkerheten i de offentliga finanserna jämfört
med i våras har förbättrat förutsättningarna för
att genomföra ytterligare krisåtgärder. Förutsättningarna är också goda på grund av att Sverige i
ett internationellt perspektiv har en gynnsam
position när det gäller de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet. Samtidigt är det viktigt att
underskotten inte blir för stora och ohanterliga.
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Sammantaget är ytterligare krisåtgärder motiverade i detta allvarliga konjunkturläge i den
utsträckning de medför endast ett begränsat
underskridande av överskottsmålet. Det finansiella sparandet i offentlig sektor ska successivt
återgå till ett överskott som ligger i linje med
överskottsmålet. Budgetförstärkningar kan således behöva genomföras längre fram när
konjunkturen förbättras. Återgången till överskottsmålet ska ske på ett sådant sätt att det inte
leder till allt för stora realekonomiska kostnader
och ekonomiska obalanser. Fastställda utgiftstak
ska klaras.
Regeringens åtgärder i denna budgetproposition

Det låga resursutnyttjandet, det kraftiga och
fortsatta sysselsättningsfallet och den minskade
risken för de offentliga finanserna motiverar
ytterligare krisåtgärder. Åtgärderna inriktas på
att:

Tabell 1.2 Regeringens åtgärder i denna budgetproposition,
effekt på finansiellt sparande i offentlig sektor
Miljarder kronor
2010

2011

2012

Dämpa fallet i sysselsättningen
Kommuner*

10,00

Infrastruktur

1,00

0,10

-0,39

10,00

10,00

10,00

Förhindra att arbetslösheten biter sig fast
Förstärkt jobbskatteavdrag
Ökad aktivering inom
arbetsmarknadspolitiken

3,89

Lägre kostnader för vissa
arbetsmarknadspolitiska program

-2,54

Indirekta effekter av ökad aktivering

-0,55

Ökning av utbildningsplatser

1,89

1,79

Förstärkta insatser till personer som
lämnar sjukförsäkringen

2,63

4,64

5,69

-2,66

-4,19

-4,49

0,13

0,20

0,20

3,50

3,50

3,50

Preciserade beräkningar av
sjukförsäkringsreformen
Höjda studiemedel och fribelopp
Värna välfärden

-

Dämpa fallet i sysselsättningen.

Sänkt skatt för pensionärer

-

Förhindra att arbetslösheten biter sig fast.

Brottsbekämpning och rättsväsendet

2,59

3,24

3,54

-

Värna välfärdens kärna.

Hälso- och sjukvård

0,10

0,16

0,18

Äldreomsorg inkl. trygghetsbostäder

0,28

0,23

0,28

Bostadstillägg för personer med sjukeller aktivitetsersättning

0,36

0,36

0,36

Därutöver föreslår regeringen bland annat
åtgärder för:
-

Fler och växande företag.

-

Värna klimatet.

Regeringens satsar i denna budgetproposition
totalt 32 miljarder kronor på nya åtgärder för
2010 och 24 miljarder kronor för 2011, utöver de
åtgärder som redan beslutats eller aviserats. De
huvudsakliga åtgärderna sammanställs i tabell 1.2
och redovisas närmare i avsnitt 1.3.

Bättre utbildningsväsende

0,06

0,09

0,25

Övrigt Värna välfärden

0,12

0,12

0,12

Trygghet för företagare

0,56

0,69

0,69

Nedsatta egenavgifter

1,15

1,15

1,15

Insolvens

0,11

0,11

0,11

Ökat entreprenörskap

0,20

0,10

0,10

0,30

0,30

0,56

Fler och växande företag

Värna klimatet
Energieffektivisering
Internationella klimatinvesteringar
Övrigt Värna klimatet
Övrigt
Förändring finansiellt sparande
offentlig sektor av reformer i BP10*

0,20
0,05

0,05

0,05

0,70

0,96

0,13

-31,85

-23,57

-22,21

* Medel till kommunerna betalas med 6 miljarder kronor 2009 och 4 miljarder
2010 men påverkar finansiellt sparande 2010. I beräkningen antas att 20 procent
av tillskottet sparas i kommunerna, vilket innebär att det sammantagna
offentligfinansiella sparandet försämras med 8 miljarder kronor 2010.

Åtgärder som dämpar sysselsättningsfallet och
påskyndar uppgången
Att bromsa en neddragning av offentligt
finansierade jobb är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att dämpa fallet i
sysselsättningen i en djup lågkonjunktur. I denna
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budgetproposition föreslås därför ökade resurser
till kommuner och landsting samt vissa infrastruktursatsningar, vilka även är kostnadseffektiva. Därutöver föreslås satsningar på bland
annat hälso- och sjukvården, äldreomsorgen,
rättsväsendet och utbildningsområdet.
Efterfrågan och sysselsättningen stimuleras
också genom att krisens effekter på hushållens
disponibla inkomster dämpas. Ett fjärde steg i
jobbskatteavdraget införs. Skatten sänks för
pensionärer. Företagarnas egenavgifter sänks.
Bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning höjs. De föreslagna skattesänkningarna ökar hushållens disponibla inkomster med 15 miljarder kronor och bidrar till
att den privata konsumtionen hämtar sig 2010.
Utan dessa åtgärder skulle den disponibla
inkomsten öka med 0,4 procent nästa år. Med de
föreslagna åtgärderna ökar i stället den disponibla inkomsten med 1,2 procent.
Åtgärder som förhindrar att arbetslösheten biter sig
fast på en hög nivå
Efterfrågestimulerande åtgärder kan bara
användas för att på kort sikt öka sysselsättningen. Politiken måste därför kompletteras
med satsningar som gör att arbetslösheten inte
fastnar på en hög nivå så att sysselsättningen
snabbt kan öka till en hållbart hög nivå i nästa
konjunkturuppgång. Det gäller således att
undvika att den nedgång i sysselsättningen som
bedöms fortsätta 2009 och 2010 på sikt
omvandlas till en långvarigt låg sysselsättningsnivå. Därför behövs ytterligare åtgärder som
ökar arbetslösas anställningsbarhet, förbättrar
företagsklimatet och gör det mer lönsamt att
arbeta.
Ett förstärkt jobbskatteavdrag är inte bara ett
sätt att upprätthålla hushållens disponibla
inkomster nästa år och därigenom dämpa fallet i
sysselsättningen och tidigarelägga uppgången.
Ett förstärkt jobbskatteavdrag medför också en
snabbare och större sysselsättningsökning, inte
minst när läget på arbetsmarknaden förbättras,
eftersom det blir mer lönsamt att arbeta. Det
ökar arbetsutbudet samt förbättrar lönebildningen och rörligheten på arbetsmarknaden. En
förstärkning av jobbskatteavdraget bidrar därmed till en högre sysselsättning även efter 2010.
De av regeringen genomförda och nu
föreslagna åtgärderna, tillsammans med det
föreslagna fjärde steget i jobbskatteavdraget,
bedöms bidra till 150 000 varaktigt fler syssel-

satta, varav de fyra stegen av jobbskatteavdragen
bedöms stå för drygt hälften av sysselsättningsökningen.
För att öka människors anställningsbarhet och
därigenom främja en kraftig och snabbare sysselsättningsuppgång när konjunkturen förbättras,
föreslås också temporära utbildningssatsningar
(yrkesvux/komvux, yrkeshögskola samt universitet och högskola), förstärkning av den aktiva
arbetsmarknadspolitiken genom ökat fokus på
arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling,
arbetsmarknadsutbildning samt intensifierade
förmedlingsinsatser (coachning). Därtill införs
en ny aktiveringsåtgärd inom statliga och
kommunala verksamheter samt ideella organisationer med viss verksamhet (Lyft) samtidigt som
insatserna för arbetslösa ungdomar förstärks
kraftigt.
Regeringen föreslår dessutom en rad åtgärder
som förbättrar företagsklimatet i Sverige.
Åtgärderna ökar tryggheten för företagare, gör
det mindre riskfyllt att starta nya företag samt
sänker kostnaden för många företagare.
Åtgärder som värnar välfärdens kärna
De temporärt ökade resurserna till kommuner
och landsting 2010, samt den tidigare aviserade
permanenta höjningen med 5 miljarder kronor
per år från och med 2011, bidrar till att
kommunsektorn kan behålla personal i större
utsträckning trots att skatteintäkterna viker.
Därmed kan viktiga välfärdstjänster som skola,
sjukvård och äldreomsorg upprätthållas under
lågkonjunkturen. Det är dock angeläget att
kommuner och landsting med dessa extra
resurser fortsätter och fördjupar ansträngningarna att höja effektiviteten och kvaliteten i
verksamheterna.
Ökade anslag till rättsväsendet (bland annat
polisen, domstolen och kriminalvården) bidrar
till att trygga människors vardag. Anslagsökningen hjälper också till att finansiera de
underskott rättsväsendet har ådragit sig de
senaste åren och ger de rättsvårdande myndigheterna förutsättningar att öka effektiviteten och
förbättra resultaten i verksamheten.
Den sänkta skatten för pensionärer och det
höjda bostadstillägget för personer med sjukoch aktivitetsersättning lindrar krisens effekter
för dessa grupper och bidrar till ökad ekonomisk
trygghet. Tillsammans med jobbskatteavdraget
har dessa reformer gynnsamma fördelningspolitiska effekter.
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Överhängande risk för behov av
budgetförstärkningar när konjunkturläget
förbättras

För att säkra långsiktigt hållbara offentliga
finanser är en stor del av krisåtgärderna
temporära. Det gäller t.ex. de ökade resurserna
till kommuner och landsting, fler aktiveringsåtgärder samt fler utbildningsplatser. Det är
viktigt att dessa satsningar återtas när
konjunkturläget förbättras, det kommunala
skatteunderlaget stärks och behovet av
utbildningsplatser minskar. Stora utgiftsökningar, som historiskt har visat sig vara svåra att
återta, bör undvikas. Ett fjärde jobbskatteavdrag,
som bidrar till en sänkning av Sveriges
internationellt sett höga skattekvot, kan längre
fram, om det skulle behövas, finansieras genom
höjningar av andra mindre skadliga skatter. En
permanent höjning av utgiftsnivån skulle i stället
på sikt bidra till ett höjt totalt skatteuttag. Det
offentliga finansiella sparandet ska öka till den
målsatta nivån motsvarande 1 procent av BNP i
genomsnitt över konjunkturcykeln.
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Det offentligfinansiella läget kräver också en
mycket stram utgiftspolitik de närmaste åren.
Det finns en överhängande risk för att det kan
behövas budgetförstärkningar när konjunkturen
förbättras. Det är viktigt att eventuella budgetförstärkningar ges en samhällsekonomiskt
effektiv utformning. Samtidigt ska välfärdens
kärna värnas. Om budgetförstärkningar blir
nödvändiga bör de bland annat ta sikte på
skattejusteringar som bidrar till en bättre miljö
och hälsa utan att minska incitamenten till
arbete. Även utgiftsminskningar kan bli aktuella.
Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna
är centralt. Regeringen avser därför att föra en
stram utgiftspolitik de närmaste åren så att
underskotten i de offentliga finanserna blir
tillfälliga och hanterbara. För att markera detta
föreslås att utgiftstaket för 2012, exklusive
tekniska justeringar, sätts 10 miljarder kronor
lägre än den bedömning som gjordes i 2009 års
ekonomiska vårproposition.
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1.1

Den makroekonomiska
utvecklingen

expansiva penning- och finanspolitiken får full
effekt.

Djup global lågkonjunktur
BNP på väg att stabiliseras
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Diagram 1.4 BNP 1920–2012

Anm.: Tidsserierna före och efter 1950 är inte fullt jämförbara. Kvaliteten för
tidigare år är mer osäker.
Källor: Edvinsson (1920-1949), Statistiska centralbyrån (1950-2008) och egna
beräkningar (2009–2012)

Diagram 1.3 Förtroendet inom tillverkningsindustrin
65

Den kraftiga nedgången i världskonjunkturen
har drabbat den exportberoende svenska
ekonomin hårt (se diagram 1.4). I år bedöms
BNP falla med 5,2 procent på årsbasis, vilket är
det enskilt svagaste året sedan andra
världskriget.2

19
20
19
24
19
28
19
32
19
36
19
40
19
44
19
48
19
52
19
56
19
60
19
64
19
68
19
72
19
76
19
80
19
84
19
88
19
92
19
96
20
00
20
04
20
08
20
12

Världsekonomin befinner sig i den djupaste
lågkonjunkturen sedan 1930-talskrisen. För att
dämpa effekterna av finanskrisen och den djupa
lågkonjunkturen har regeringar och centralbanker världen över genomfört krisprogram med
omfattande penning- och finanspolitiska
stimulanser. Åtgärderna har medfört en väsentlig
förbättring av förhållandena på de finansiella
marknaderna och lindrat fallet i efterfrågan.
Olika mått som används för att mäta oron på
bland annat räntemarknaden visar att oron har
minskat påtagligt. 1 De ligger nu nära nivåer som
kan anses normala för en lågkonjunktur.
Under våren och sommaren har det även
kommit flera tecken på att global BNP är på väg
att stabiliseras eller redan har stabiliserats.
Förtroendeindikatorer för industrin, så som
inköpschefsindex och exportorderingång, har
successivt förbättrats den senaste tiden (se
diagram 1.3).

Förenta staterna (vänster skala)
Euroområdet (höger skala)
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-35
-40
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Källor: Europeiska kommissionen och Institute for Supply Management.

Den globala tillväxten väntas förstärkas under
2010. Resursutnyttjandet i världsekonomin
bedöms dock stiga först 2011 i takt med att
osäkerheten hos företag och hushåll avtar,
arbetsmarknadsutsikterna förbättras och den

En ökad global efterfrågan samt en expansiv
finans- och penningpolitik bidrar till att BNP
bedöms börja att växa igen 2010. Återhämtningen går dock långsamt. Det låga kapacitetsutnyttjandet i omvärlden hämmar svensk export,
som till stor del består av investeringsvaror och
insatsvaror.
Sverige har jämförelsevis stora s.k.
automatiska stabilisatorer vilka dämpar fallet i
efterfrågan. Med automatiska stabilisatorer avses
att efterfrågan i ekonomin automatiskt hålls
uppe under en konjunkturnedgång genom att
bland annat arbetslöshetsstöd betalas ut till
personer som blir arbetslösa och att hushåll och
företag vid sänkta inkomster betalar mindre
skatt. Vidare bidrar både tidigare beslutade
krisåtgärder och de åtgärder som föreslås i denna
budgetproposition, till att dämpa krisens
effekter på hushållens disponibla inkomster samt

1 Detta framgår exempelvis av den så kallade TED-spreaden, som visar

skillnaden mellan den ränta bankerna betalar när de lånar av varandra på

2 Beräkningarna inkluderar effekterna på BNP av de åtgärder som redan

interbankmarknaden och räntan på statsskuldväxlar.

beslutats, aviserats och som föreslås i denna budgetproposition.
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att dämpa fallet i offentlig sysselsättning.
Sammantaget bedöms åtgärderna leda till att
nivån på BNP 2010 blir 1,7 procent högre än om
de inte hade vidtagits och att antalet sysselsatta
blir 52 000 personer fler än vad som annars varit
fallet. Utöver finanspolitiken bidrar den mycket
expansiva penningpolitiken till att hålla uppe
efterfrågan. Riksbanken har sänkt reporäntan
med 4,5 procentenheter sedan september 2008.
Tabell 1.3 Nyckeltal
Årlig procentuell förändring om annat ej anges
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Produktivitetsutveckling och risk för
sysselsättningslös tillväxt

För utvecklingen på arbetsmarknaden finns en
nedåtrisk i form av att följsamheten mellan BNP
och sysselsättning har varierat över tiden, bland
annat som en följd av olika snabb produktivitetsökning. Det har funnits perioder där det tagit
lång tid från det att BNP ökat tills sysselsättningen stigit (s.k. sysselsättningslös tillväxt
eller jobless-growth). Om produktivitetstillväxten i den kommande konjunkturuppgången blir oväntat stark kan arbetsmarknaden på kort sikt komma att utvecklas
svagare än i huvudscenariot.

BNP

4,2

2,6

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

BNP-gap

2,5

2,6

0,0

-6,4

-6,5

-5,0

-3,0

Sysselsatta1

2,0

2,5

1,2

-2,6

-3,5

-0,5

0,9

Arbetade
timmar

1,3

3,2

1,6

-3,9

-1,5

0,3

0,2

Produktivitet

3,0

-0,6

-1,7

-1,3

2,1

2,7

3,6

Arbetslöshet2

7,1

6,1

6,2

8,8

11,4

11,6

10,9

12

3

3,1

3,3

4,3

3,1

2,0

1,9

2,3

10

1,4

2,2

3,4

-0,4

0,4

0,8

1,8

Timlön

KPI, årsgenomsnitt
1

15–74 år.
Som andel av arbetskraften, 15–74 år.
3
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.
2

Diagram 1.5 Arbetslöshet 15–74 år
Procent av arbetskraften
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Arbetsmarknaden fortsätter att försvagas

Den svaga konjunkturutvecklingen syns nu allt
tydligare på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har redan minskat med 100 000 personer
sedan halvårsskiftet 2008. De flesta arbetsmarknadsindikatorer tyder på ett fortsatt
kraftigt fall i sysselsättningen. Enligt regeringens
prognos kommer sysselsättningen att falla
kraftigt 2009 och 2010 och inte stabiliseras
förrän vid årsskiftet 2010/2011. Arbetslösheten
stiger till nivåer som Sverige inte har upplevt
sedan 1990-talskrisen. Arbetslösheten väntas
2011 uppgå till 11,6 procent av arbetskraften (se
diagram 1.5). Den höga arbetslösheten riskerar
att leda till varaktigt lägre sysselsättning till följd
av utslagning från arbetsmarknaden. Regeringens
satsningar på bland annat arbetsmarknadspolitiken syftar till att så långt möjligt motverka
en sådan utveckling.
Som en följd av det mycket låga resursutnyttjandet bedöms såväl löner som priser stiga
långsamt de närmaste åren.
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Anm.: Data avser åldersgruppen 15–74 år. Åren fram till 2005 används OECD:s
tillbakaskrivna dataserier, då Statistiska centralbyrån ännu inte publicerat
länkad statistik.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna
beräkningar.

Osäkerheten om den ekonomiska utvecklingen är
stor men riskerna är balanserade

Den globala finansiella krisen bedöms leda till en
långsam ekonomisk återhämtning. Den senaste
tiden har det dock kommit tecken på att
återhämtningen i omvärlden och i Sverige kan
ske snabbare och bli starkare än vad som antas i
huvudscenariot. Framåtblickande indikatorer,
t.ex. exportorderingång och inköpschefsindex,
har exempelvis utvecklats oväntat starkt. Vidare
har läget på de finansiella marknaderna
förbättrats snabbt och risken för en världsdepression har minskat avsevärt, vilket har
positiva effekter på tillgångsmarknaderna. Dessa
faktorer bidrar till att det finns möjligheter att
det kan gå bättre i förhållande till prognosens
huvudscenario.
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Samtidigt är det fortsatt risk för en sämre
utveckling än väntat. För Sverige utgör
utvecklingen i de baltiska länderna en särskild
nedåtrisk. I de baltiska länderna har faktorer som
stark kredittillväxt från utlandet, kraftigt
stigande huspriser och negativa realräntor
bidragit till att länderna byggt upp mycket stora
obalanser. I samband med den globala
finanskrisen och konjunkturnedgången 2008
drabbades de baltiska länderna mycket hårt med
bland annat kraftigt minskad kredittillförsel. Om
krisen i de baltiska länderna fördjupas ytterligare
är risken stor att kreditförlusterna för de svenska
bankerna blir större än i huvudscenariot. Detta
kan minska tillgången till krediter för svenska
hushåll och företag.

1.2

En politik för att möta
nedgången

1.2.1

Utgångspunkter för krishanteringen

I en tid då många ställer krav på kostsamma
åtgärder för att stimulera ekonomin är det
viktigt att slå vakt om en offentligfinansiellt
hållbar politik för full sysselsättning. Det offentliga måste klara sina huvuduppgifter så att
medborgarnas förtroende bevaras. Politiken ska
vara strukturellt riktig, leda till en hög och
varaktig sysselsättning och värna välfärdens
kärna även under den djupa lågkonjunkturen,
samtidigt som de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet inte får äventyras. Nedan
redovisas utgångspunkterna för regeringens
åtgärder, såväl redan genomförda som de som
föreslås i denna proposition.

på arbetsmarknaden, globaliseringen, klimatförändringarna m.m.
Ett ifrågasättande av de offentliga finansernas
hållbarhet är, för en liten öppen ekonomi som
den svenska, förknippat med allvarliga risker och
betydande kostnader. En finanspolitik som inte
är långsiktigt hållbar leder till en offentlig skulduppbyggnad som på sikt tvingar politiken att
flytta fokus från åtgärder som bidrar till högre
tillväxt, välfärd och sysselsättning till skuldsanering. En ogynnsam ekonomisk utveckling
till följd av en oansvarig finanspolitik drabbar
främst de utsatta grupperna i samhället, dvs. de
grupper som bäst behöver väl fungerande
trygghetssystem och välfärdstjänster.
Den kraftiga nedgången i världskonjunkturen
har drabbat den svenska, exportberoende
ekonomin hårt och har bidragit till en snabb och
dramatisk försämring av de offentliga finanserna.
En ansvarsfullt utformad finanspolitik före
krisen har dock gjort att Sverige, till skillnad från
många andra länder i EU och OECD, har gått in
i krisen med ordning och reda i de offentliga
finanserna.
Diagram 1.6 Den offentliga sektorns bruttoskulder 2008
och 2010
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Värna sunda offentliga finanser

Regeringens politik utgår från att de underskott
som uppstår i de offentliga finanserna till följd av
krisen måste vara tillfälliga och hanterbara för att
Sverige ska upprätthålla långsiktigt hållbara
offentliga finanser. Sunda offentliga finanser är
en grundförutsättning för en långsiktigt hållbar
ekonomisk politik. Det är en grundbult för
regeringens politik och ska upprätthållas i såväl
goda som dåliga tider. Offentliga åtaganden
måste i framtiden kunna finansieras med hänsyn
tagen till den demografiska utvecklingen, trender
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Anm.: Se appendix 4.1 för förklaring av länderförkortningar.
Källa: OECD.

Den ansvarsfulla finanspolitiken har begränsat
underskotten även under krisen och minskat
risken för att statsskulden ska öka okontrollerat.
Sverige tillhör de OECD-länder som har lägst
offentlig skuldsättning (se diagram 1.6) och som
också rankas högt av EU-kommissionen när det
gäller de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet (se tabell 1.4).
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Tabell 1.4 EU-kommissionens hållbarhetsindikator
Procent av BNP
Land

Danmark

S2

-3,9

Sverige

-1,9

Polen

-0,2

Finland

0,1

Italien

1,9

Nederländerna

2,6

Tyskland

2,7

Österrike

2,9

Frankrike

3,4

Portugal

3,6

Grekland

3,8

Slovakien

4,2

Belgien

4,8

Ungern

5,7

Tjeckien

6,1

Luxemburg

7,3

Storbritannien

7,6

Spanien

9,2

Irland

11,8

EU27

5,1

Anm.: Indikatorn anger den permanenta förbättring av ett lands finansiella
sparande som krävs för att de offentliga finanserna skall bli långsiktigt hållbara.
Ett negativt värde betyder att finanserna är hållbara och tål en försvagning.
Indikatorn syftar till att möjliggöra jämförelser mellan länder.
Källa: EU-kommissionen 2009.

En avgörande förklaring till varför Sverige har
kunnat gå in i krisen med ordning och reda i de
offentliga finanserna är att det, till skillnad från i
många andra länder, har funnits ett trovärdigt
finanspolitiskt ramverk på plats i form av ett
överskottsmål för den offentliga sektorns
sparande, ett tak för statens utgifter och ett
kommunalt balanskrav. Det är centralt att
politiken tar sin utgångspunkt i detta ramverk
även då konjunkturläget försämras dramatiskt.
Det bidrar till att trovärdigheten för politiken
upprätthålls. Stabila planeringsförutsättningar
för företag och hushåll är avgörande för att
konsumtionen, produktionen och, i förlängningen, välfärden ska kunna utvecklas på ett
gynnsamt sätt.
Återskapa förtroendet för finansmarknaden

I utformningen av åtgärderna mot problemen på
finansmarknaden har regeringen dragit lärdom
från 1990-talets svenska bankkris. Trots att det
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finns skillnader mellan nuvarande kris och 1990talskrisen, har uppgifterna för staten varit
likartade. Det samhällsekonomiska problemet är
att företag och hushåll inte har haft tillgång till
krediter i tillräcklig utsträckning. Det staten då
kan göra är att vidta åtgärder riktade mot det
finansiella systemet eller direkt till företagen.
Regeringens åtgärder riktade mot det finansiella
systemet syftar till att upprätthålla stabiliteten
och kreditförsörjningen samt att återskapa
förtroendet för finansmarknaden.
Samtidigt värna skattebetalarnas medel
Åtgärderna på finansmarknadsområdet har också
utformats i syfte att värna skattebetalarnas
intressen genom att säkerställa att statens långsiktiga kostnader hålls nere och att statliga
resursinsatser under den akuta krisen så långt
som möjligt kan återfås. Det är också viktigt att
betona att statens ingripande motiveras av
riskerna för en kollaps i det finansiella systemet
och en ännu värre nedgång i ekonomin.
Åtgärderna är inte till för att skydda dem som
investerat sina medel i alltför riskfyllda verksamheter.
För att undvika att de statliga åtgärderna ses
som garantier mot förluster för dessa investerare, vilket skulle kunna leda till ett ökat
risktagande i framtiden, är det viktigt att
åtgärderna utformas så att det främst är ägarna
och andra som har skjutit till riskkapital i de
finansiella instituten som ska bära eventuella
förluster. Strikta regler för bonusar och andra
ersättningar till ledningen ska gälla för de aktörer
som vill ta del av regeringens åtgärder. Det är
inte rimligt att ledningen och ägarna ska kunna
berika sig tack vare och i skydd av stödåtgärder
från det allmänna.
Viktigt att åtgärder koordineras internationellt
En annan central utgångspunkt för regeringens
insatser är att de inhemska åtgärder som riktas
mot finanssektorn också koordineras internationellt. Detta för att undvika att ett lands
lösning blir ett annat lands problem.
En översyn av EU:s tillsyn av finansmarknaderna är högt prioriterad under det svenska
ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Den
finansiella krisen har visat på brister i övervakningen och regleringen av den finansiella
sektorn. Finansiella företag har i allt större
utsträckning gränsöverskridande verksamhet.
Tillsyn och övervakning är dock i huvudsak
nationell. Det är i dagsläget svårt att få en
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tillräcklig överblick över de globala riskerna för
den finansiella stabiliteten eller en övergripande
tillsyn av de gränsöverskridande bankerna. EU:s
förmåga att hantera kriser i gränsöverskridande
finansiella företag behöver därför stärkas.
Regeringens ambition är också att driva
utvecklingen framåt såväl inom EU som
internationellt för att förbättra regleringen av
den finansiella sektorn. Det är viktigt att
säkerställa koordinerade och harmoniserade
regler och standarder på internationell nivå.
Kraven på kapital i bankerna kan behöva skärpas.
Finansiella företag och produkter, som hittills
stått utanför reglering, behöver regleras och
ställas under tillsyn för att garantera den
finansiella stabiliteten. Det behövs även striktare
regler för bonusar och ersättningssystem i de
finansiella företagen.
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Ramverk för hantering av hot mot den
finansiella stabiliteten
Det finansiella systemet har en central roll i
ekonomin. Det utgörs av banker och andra
aktörer som gör det möjligt att genomföra
betalningar, hantera finansiella risker och ta
emot sparande som kan lånas ut till hushållens
och företagens investeringar. Om det finansiella
systemet inte fungerar – oavsett om det beror på
riktiga problem eller endast på misstankar om att
sådana finns – fungerar inte ekonomin. Att
övervaka stabiliteten i systemet är därför en
central uppgift, såväl nationellt som internationellt. Skulle stabiliteten hotas ställs det även
krav på ett väl fungerande ramverk som effektivt
hanterar hoten och återställer stabiliteten.
Regeringens åtgärder för att etablera ett
fungerande system

För att hantera finanskrisen, återställa det
finansiella systemets funktion och upprätthålla
kreditgivningen vidtog regeringen ett antal
åtgärder under hösten 2008 och våren 2009. Det
var viktigt att samordna åtgärderna inom EU så
att ett lands lösning inte ledde till problem för
ett annat land. Men det var också viktigt att
agera snabbt. Regeringen såg tidigt under krisen
ett behov av att skapa en förutsägbar och robust
process för hanteringen av olika krissituationer. I
oktober 2008 lade regeringen fram en
stabilitetsplan som omfattade omedelbara
åtgärder och förslag till en stödlagstiftning. Med
utgångspunkt från stödlagen har regeringen
etablerat olika verktyg, t.ex. kapitaltillskottsprogram, garantiprogram samt möjlighet till
tvångsinlösen, för att hantera tänkbara problem.
Riksgäldskontoret har fått det huvudsakliga
ansvaret för att genomföra de olika stödåtgärderna.
Kapitaltillskott för att säkra kreditgivningen
När de internationella kapitalmarknaderna inte
längre fungerar tillfredsställande, blir det svårt
för hushåll och företag att få lån. Samtidigt
minskar många banker sin utlåning i lågkonjunkturer. Banker måste hålla en buffert i
form av kapital för att kunna hantera följderna av
de risker de tar. I tider av finansiell oro och oro
för kommande kreditförluster ökar trycket på
bankerna att hålla mer kapital. Om kapitalet
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minskar som en följd av förluster eller
marknadens krav på bankens kapitaltäckning
ökar, minskar bankens möjligheter att låna ut.
Detta riskerar att få allvarliga konsekvenser för
den ekonomiska utvecklingen. Att upprätthålla
kreditgivningen är ett av regeringens viktigaste
mål med de åtgärder som vidtogs i samband med
den finansiella krisen.
Regeringen utformade under våren 2009 ett
frivilligt kapitaltillskottsprogram som skulle göra
det möjligt att ge kapitaltillskott till solventa
banker. Därmed kan en situation med stigande
kreditförluster och minskad utlåning till följd av
att bankernas kapital sjunker undvikas. Det
aktuella kapitaltillskottsprogrammet omfattar
högst 50 miljarder kronor och har förlängts till
den 17 februari 2010. Inom ramen för detta
program köpte Riksgäldskontoret i våras aktier i
Nordea AB för 5,6 miljarder kronor motsvarande statens ägarandel i samband med en
nyemission för att stärka bankens motståndskraft mot förluster och upprätthålla kreditgivningen.
Garantier för bankernas finansiering
Banker och andra finansiella företag finansierar
sin verksamhet genom insättningar och lån på de
finansiella marknaderna. Bankernas möjlighet att
finansiera sin verksamhet genom lån eller
insättningar kan snabbt försämras i tider av
finansiell oro. Då minskar även bankernas
förmåga att låna ut pengar till hushåll och
företag.
För att stärka förtroendet för det finansiella
systemet och minska risken för att bankerna
förlorade en del av sin finansiering höjdes hösten
2008 beloppet i insättningsgarantin. Dessutom
utvidgades insättningsgarantin till att omfatta
alla typer av konton med undantag av det
individuella pensionssparandet IPS. Det var en
åtgärd som både skyddade konsumenterna och
ökade stabiliteten.
För att säkra att utlåningen fungerade införde
regeringen också ett frivilligt garantiprogram
riktat mot solventa institut. Programmet skulle
minska bankernas problem att finansiera sin
verksamhet på marknaden i en situation då
förtroendet mellan de finansiella aktörerna var
borta. Med programmet kan bankerna ge ut lån
på marknaden med en statlig garanti. För denna
garanti betalar banken en avgift till staten som
ska täcka statens kostnader för programmet och
den risk staten tar. Avgiften ska återspegla risken
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i banken. Om garantin inte löses ut belastas de
offentliga finanserna inte alls, i stället ger
avgifterna en intäkt för staten. De banker som
tar del av regeringens stödåtgärder måste också
skriva under avtal om strikta regler för bonusar
och andra ersättningar. Det är inte rimligt att
ledande företrädare för bankerna ska erhålla
bonusar som uppstått som en följd av statliga
stödåtgärder och dess positiva effekter på
resultatet.
Garantiprogrammet får uppgå till högst
1 500 miljarder kronor. Vid halvårsskiftet 2009
omfattade programmet ca 344 miljarder kronor
fördelat på åtta finansiella institut. Den 2 april
2009 förlängde regeringen garantiprogrammet
med sex månader fram till och med 31 oktober
2009.
Akut stöd till insolventa institut
Vid oro på de finansiella marknaderna ökar
också risken för att problem i ett institut leder
till problem i andra institut i det finansiella
systemet. För att förhindra växande systemrisker
och allvarliga hot behöver det finnas verktyg på
plats för att kunna hantera finansiella företag
som får stora ekonomiska problem.
Stödlagstiftningen som infördes hösten 2008
ger regeringen möjlighet att ingripa om ett
finansiellt institut hamnar i en akut kris och t.ex.
inte klarar att möta de lagstadgade kapitalkraven
och därmed hotar den finansiella stabiliteten.3
Staten har genom stödlagen ett brett mandat att
vidta de åtgärder som situationen kräver. Om
staten behöver ingripa för att helt eller delvis ta
över en problembank kommer staten i första
hand ge kapitaltillskott genom röststarka
preferensaktier som garanterar staten starkt
inflytande och betydande avkastning om banken
återhämtar sig.
Riksgäldskontoret beslutade i november 2008
att överta aktierna och därmed ägandet i
Carnegie och Max Matthiessen Holding AB.
Syftet var att värna det finansiella systemet och
säkra värdet på statens pant för ett lån på
2,4 miljarder kronor. I maj slutförde Riksgäldskontoret försäljningen av Carnegie och Max
Matthiessen för ca 2,3 miljarder kronor. Staten
får även del av framtida återbetalningar av vissa

3 Kreditinstitut ska hålla kapital som minst uppgår till 8 procent av de

riskvärda tillgångarna.

lån som Carnegie gett. Riksgäldskontoret
bedömer att försäljningsinkomsterna kommer
att täcka stödlånet och kostnaderna för affären.
I en krissituation ger stödlagen staten
möjlighet att genom tvångsinlösen av aktier ta
över ägandet av ett kreditinstitut som inte
accepterar villkoren för stödåtgärder eller vars
kapitalbas underskrider en fjärdedel av det
lagstadgade kapitalbaskravet. Det är viktigt för
att undvika att ett institut ställer orimliga krav
för att ta emot stöd av staten. Denna möjlighet
har dock ännu inte behövt utnyttjas.
En ny stabilitetsfond
För att kunna finansiera åtgärderna har
regeringen inrättat en särskild stabilitetsfond.
Under 2008 tillfördes fonden 15 miljarder
kronor.
Finansiell stabilitet är en kollektiv nyttighet
som alla banker och övriga kreditinstitut drar
nytta av. Det är därför rimligt att banker och
institut solidariskt bidrar till finansieringen av
stabilitetsfonderna. En avgift kommer att införas
som ska betalas av samtliga banker och kreditinstitut och som ska tillföras stabilitetsfonden.
Utformningen av denna stabilitetsavgift bereds
för närvarande inom Regeringskansliet. De nya
bestämmelserna väntas träda i kraft under 2009.
Andra myndigheters stödåtgärder
Riksgäldskontoret har också bidragit till bättre
likviditet i marknaden genom extra emissioner
av statsskuldsväxlar och lån mot säkerhet i
bostadsobligationer. Parallellt med regeringens
insatser har Riksbanken tillhandahållit lån med
längre löptider och med lägre krav på säkerheter
än normalt, vilket har bidragit till att förbättra
situationen på finansmarknaden. Därutöver har
Riksbanken också förstärkt sin valutareserv med
100 miljarder kronor genom upplåning via
Riksgäldskontoret.
Utgångspunkter för utformningen av ramverket

Värna den finansiella stabiliteten utan att ta över
förlusterna
Regeringens uppfattning är att ett statligt
ingripande på finansmarknadsområdet ska
motiveras utifrån riskerna i det finansiella
systemet och de problem som det kan medföra
för hela ekonomin. Samtidigt är det viktigt att
det är kreditinstituten själva, och framför allt
dess aktieägare och andra som har skjutit till
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riskkapital, som i första hand ska bära eventuella
förluster. De villkor som regeringen har ställt för
de olika stödåtgärderna minskar risken för att
bankerna tar alltför stora risker under goda tider
och inte får betala för konsekvenserna av sitt
agerande i dåliga tider. Syftet med åtgärderna är
inte att rädda en individuell bank eller dess ägare,
utan att säkra bankernas viktiga funktioner i det
finansiella systemet och i samhällsekonomin.
Skattebetalarnas intressen ska värnas
Regeringens åtgärder har utformats så att de
värnar skattebetalarnas intressen. Statens
långsiktiga kostnader ska hållas låga och de
insatser som staten gör under krisen ska kunna
återfås så långt som möjligt.
Om bankernas kapital behöver stärkas ska
utformningen av kapitaltillskott säkra statens
inflytande och avkastningen till skattebetalarna.
Några länder har valt att komplettera kapitaltillskott med att lyfta ut så kallade dåliga
tillgångar från bankernas balansräkningar.
Osäkerheten om bankens ställning minskar när
de dåliga tillgångarna inte längre finns kvar.
Samtidigt är det svårt att prissätta dessa
tillgångar på ett riktigt sätt och därmed säkra
skattebetalarnas intressen. Därför är detta en
åtgärd som i många fall lämpar sig bäst att
genomföra först efter att staten tagit över den
ursprungliga banken.
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Öppenhet och generella program
En lärdom av krisen under början av 1990-talet
är vikten av öppenhet. Att försöka dölja
omfattningen på problemen leder endast till att
de förvärras och att man inte kommer tillrätta
med grundproblemet till att marknaderna inte
fungerar på grund av bristande förtroende
mellan aktörerna. Det visar inte minst
hanteringen av den japanska bankkrisen under
1990-talet med en långvarig recession som följd.
Regeringens strategi bygger i stället på en tydlig
och öppen redovisning av problemen och
åtgärderna så att alla vet vad som gäller.
Regeringen har valt att ha generella program
i stället för att finna individuella lösningar för
enskilda banker. Ingen bank ska få orättmätiga
fördelar på det allmännas bekostnad. Det är
därmed ytterligare ett sätt att värna skattebetalarnas intressen.
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Stabilisera ekonomin

Direkt sysselsättningsskapande åtgärder och
skattesänkningar prioriteras
Erfarenheten visar att det inte helt går att
motverka en kraftig konjunkturnedgång med
aktiva finanspolitiska åtgärder utan att de
offentliga finanserna äventyras. Krisåtgärderna
inriktas därmed på att med kostnadseffektiva
sysselsättningsskapande åtgärder stimulera efterfrågan och dämpa fallet i sysselsättningen.
Åtgärderna kan därmed bidra till att både lindra
krisens verkningar och påskynda en återhämtning.
För att de offentliga finanserna inte ska
urholkas av stabiliseringspolitiska åtgärder måste
det säkerställas att temporära åtgärder inte blir
permanenta. Regeringens utgångspunkt är därför
att stora utgiftsökningar, som är avsedda att vara
temporära, men som historiskt har visat sig vara
svåra att återta, bör undvikas. En permanent
höjning av utgiftsnivån skulle på sikt bidra till
högre skatter, vilket skulle leda till försämringar i
ekonomins funktionssätt.
Strukturellt riktiga skattesänkningar som
bidrar till en bättre fungerande ekonomi med
varaktigt högre sysselsättning och BNP och som
på kort sikt stimulerar efterfrågan, leder tvärtom
till en sänkning av Sveriges internationellt sett
höga skattekvot. Om det senare skulle visa sig
behövas kan sådana skattesänkningar finansieras
genom en höjning av andra, mindre skadliga
skatter, utan att skattekvoten ökar jämfört med
den ursprungliga nivån. Förändringarna skulle
därmed sammantaget bidra till att skapa en
samhällsekonomiskt effektivare sammansättning
av skatteuttaget.

Krisåtgärder behövs för att arbetslösheten inte ska
bita sig fast
I en djup lågkonjunktur med kraftigt fallande
sysselsättning och stigande arbetslöshet är det
nödvändigt att vidta åtgärder som motverkar att
arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå under
lång tid, s.k. persistens.
Det finns flera orsaker till varför arbetslösheten tenderar att bita sig fast. En viktig
förklaring är att de som förlorat sitt arbete efter
hand förlorar sin konkurrenskraft om jobben.
Sådana effekter kan motverkas genom åtgärder
som stärker de arbetslösas drivkrafter att söka
arbete och som bevarar och utvecklar de arbetslösas kompetens och kunskaper.
För att förhindra att den höga arbetslösheten
blir bestående är det vidare viktigt att de
arbetslösas intressen tas tillvara i lönebildningen.
Det är därför mycket viktigt att de lönesättande
parterna uppfattar att de som saknar arbete står
nära arbetsmarknaden. Det förutsätter i sin tur
att de arbetslösa upprätthåller viljan och
förmågan att arbeta, t.ex. genom åtgärder som
gör det mer lönsamt att arbeta och utvecklar
deras kompetens.
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Varför tenderar arbetslösheten att bita sig
fast?
Erfarenheten från Sverige och andra europeiska
länder visar att en kraftigt ökande arbetslöshet
riskerar att bita sig fast på en hög nivå. Under
1970 till 1995 tenderade arbetslösheten i EU-15,
vid varje lågkonjunktur, att hamna på en allt
högre nivå. Vidare tenderade arbetslösheten i
goda tider att inte minska till samma nivåer som
under tidigare konjunkturtoppar. För svensk del
har arbetslösheten efter 1990-talskrisen inte
sjunkit tillbaka till tidigare nivåer. Arbetslösheten i USA uppvisar däremot inte detta
mönster utan där har arbetslösheten snarare
tenderat att minska över tiden. Utvecklingen i
USA visar att det är möjligt att förhindra att en
ökning av arbetslösheten av konjunkturella skäl
övergår till strukturella problem på arbetsmarknaden, s.k. persistens.
Diagram 1.7 Arbetslöshet i Sverige, USA och EU-15
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Källa: OECD.

Skillnaderna i arbetsmarknadens funktionssätt
mellan Europa och USA har rönt stort intresse
bland forskare. Nedan presenteras en rad förklaringar till varför en ökande arbetslöshet kan
bita sig fast. Detta är av vikt för den ekonomiska
politikens utformning under och i kölvattnet av
krisen. En väl avvägd finanspolitik bör innefatta
tillfälliga åtgärder som motverkar att arbetslösheten ökar, men också insatser som motverkar
att arbetslösheten fastnar på en hög nivå och att
människor varaktigt slås ut från arbetsmarknaden.
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Hur uppkommer persistens?

För givna löner kan persistensproblem uppkomma som ett resultat av att de arbetslösa
påverkas av arbetslösheten eller genom arbetsgivares attityder till att anställa arbetslösa. Till
detta kommer att lönebildningen inte nödvändigtvis fungerar tillräckligt väl för att sysselsättningen ska öka fullt ut vid ett förbättrat konjunkturläge eller för att motverka regionala eller
yrkesmässiga obalanser.
En första möjlig förklaring till att en hög
arbetslöshet ger långvariga effekter är således att
de personer som blir arbetslösa på olika sätt inte
konkurrerar effektivt om de lediga jobben som
en effekt av att de är arbetslösa. Exakt hur de
arbetslösa påverkas av arbetslösheten beror på
många faktorer, exempelvis hur arbetsmarknadspolitiken (i vid mening) och försörjningssystemen är utformade, bland annat genom att
dessa faktorer kommer att påverka hur långa
arbetslöshetsperioderna blir.
Effekterna för en individ av att vara arbetslös
blir större ju längre individen är arbetslös.
Färdigheter kan bli mer och mer föråldrade,
förmågan att utföra givna arbetsuppgifter kan
försämras och viljan att söka jobb kan påverkas
negativt av en längre period av misslyckat jobbsökande. Dessutom kan arbetsgivarna vara tveksamma till att anställa personer med långa
arbetslöshetsperioder (s.k. stigmatisering).
Dessa persistensmekanismer kan också förstärkas av förändrad social normbildning kring
arbetslösheten. Om arbetslösheten är hög kan
det sociala trycket att skaffa ett arbete vara lägre
än annars och det blir då mindre socialt kostsamt
för individen att vara arbetslös. Detta leder till
att de arbetslösas sökaktivitet minskar. Slutresultatet blir längre arbetslöshetsperioder och
högre arbetslöshetsnivåer än vad som hade varit
fallet om normen kring arbetslöshet sett annorlunda ut.
En politik för minskade persistensproblem

En viktig slutsats är att den ekonomiska politiken bör inriktas på att motverka långa arbetslöshetsperioder. Under 1990-talet bidrog arbetsmarknadspolitikens utformning, särskilt möjligheterna att via deltagande i arbetsmarknadspolitiska program upparbeta nya perioder med
ersättning från a-kassan, till långa arbetslöshetsperioder och sannolikt en varaktigt högre
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arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken är i dag
utformad så att den på ett helt annat sätt upprätthåller arbetslinjen. Arbetsmarknadspolitiska
program kan inte användas för att ge nya
perioder med a-kassa och arbetsmarknadspolitiken fokuserar i större utsträckning på att bidra
till ett effektivt jobbsökande. Arbetslöshetsförsäkringen har fått en utformning som i större
utsträckning ger drivkrafter att söka jobb. I
samma riktning verkar jobbskatteavdraget.

blir lägre även på sikt. Därtill kan den minskade
efterfrågan leda till minskade vinster. Så länge
vinsten är lägre än kapitalkostnaden kommer
företagen att dra ner kapitalstocken. Detta ger
upphov till en ytterligare sysselsättningsminskning osv. Den ursprungliga störningens effekt
kommer sålunda att förstärkas av anpassningen
av kapitalstocken, och i den mån förändringar i
kapitalstocken tar tid, så kan denna mekanism ge
upphov till utdragna anpassningar.

Lönebildningen och varaktighetsproblemen

Anställningsskyddet

Flera av de mekanismer som ger upphov till en
varaktigt hög arbetslöshet kan delvis betraktas
som lönebildningsproblem. Föråldrade eller försämrade yrkeskunskaper blir ett problem i första
hand om lönebildningen inte är förenlig med en
god sysselsättningsutveckling.
Lönebildningen spelar en huvudroll när konjunkturen vänder uppåt. I en konjunkturuppgång ökar efterfrågan på varor och tjänster och
företagen vill öka produktionen för att möta
denna ökade efterfrågan. Detta innebär också en
ökad efterfrågan på arbetskraft. En ökad efterfrågan på arbetskraft leder till en kombination av
ökad sysselsättning och högre löner. För en
löneutveckling förenlig med god sysselsättningsutveckling är det centralt att lönebildningen tar hänsyn till de arbetslösa arbetssökande. Om de sysselsatta enbart ser till sina
egna intressen eller om konkurrensen från
arbetslösa arbetssökande är svag, kommer en
stor del av den ökande arbetskraftsefterfrågan att
leda till högre löner och inte till en ökad sysselsättning. Det är därför en viktig uppgift för
arbetsmarknadspolitiken att se till att de arbetslösa effektivt konkurrerar om jobben. Detta
handlar väsentligen om två saker. Att hjälpa de
arbetslösa att upprätthålla eller förvärva färdigheter som gör dem anställningsbara och att
hjälpa och förmå dem att effektivt söka jobb. En
politik som åstadkommer detta ökar därför inte
bara den enskildes möjligheter att få jobb, utan
också den totala sysselsättningen.

Arbetslöshetens varaktighet påverkas inte bara av
arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken, utan också av det övriga regelverk som
styr arbetsmarknaden, dvs. främst den arbetsrättsliga lagstiftningen. Ett mera strikt anställningsskydd leder till lägre omsättning på arbetsmarknaden. Färre personer förlorar jobben, men
arbetslöshetstiderna blir också längre. Delvis är
detta en avsedd effekt, de som skyddas mest av
det arbetsrättsliga regelverket är personer med
långa anställningstider. Personer med långa anställningstider är i genomsnitt äldre än personer
med kortare anställningstider. Det finns starka
belägg för att äldre arbetslösa i genomsnitt har
betydligt längre arbetslöshetsperioder än yngre
arbetslösa. En oönskad bieffekt är dock längre
arbetslöshetstider för dem som faktiskt blir
arbetslösa, liksom en högre arbetslöshet för
nytillträdande på arbetsmarknaden.
Anställningsskyddet kan också påverka lönebildningen. Ett strikt anställningsskydd minskar
risken för de anställda att förlora jobben och kan
därför bidra till högre löner och en lägre
sysselsättning. Denna effekt uppkommer i den
mån de förhandlande parterna företräder de
sysselsattas intressen i högre grad än de
arbetslösas. Ett väl utformat anställningsskydd
innebär alltså, precis som andra trygghetssystem,
en kompromiss mellan det önskvärda skyddet
och de negativa bieffekter som uppkommer som
ett resultat härav.4

Effekter via kapitalbildning

Persistenseffekter, i spåren av lågkonjunkturen,
kan även uppstå via kapitalbildningen. Minskat
kapacitetsutnyttjande kan leda till att delar av
realkapitalet deprecierar och att kapitalstocken

4 En OECD rapport (OECD, DELSA/ELSA/WP5(2009)3, Employment
Protection: Legislation and Beyond) visar en delvis ny bild av arbetsrätten
i Sverige. Sverige tillhör de länder som genomfört störst förändringar
(tillsammans med Portugal), och har tillsammans med de anglosaxiska
länderna och Danmark, den mest liberala arbetsrätten (plats nr 9 av 31
jämförda länder). Sverige har dessutom underlättat mest för småföretagare (Sverige har den 4:e mest flexibla arbetsrätten för små och
medelstora företag inom hela OECD-området).
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Förbättra företagsklimatet
Sverige behöver ett innovativt och dynamiskt
näringsliv. Nya och växande företag är viktiga
också för sysselsättningen. Detta gäller inte
minst i det nuvarande konjunkturläget. Åtgärder
som förbättrar företagsklimatet kan bidra till att
sysselsättningsökningen
tidigareläggs
och
förstärks. Nya företag sätter press på redan
etablerade och tvingar dem till förnyelse, ökad
produktivitet och effektivare produktionsmetoder. Hindren för att starta och utveckla
företag bör vara så låga som möjligt. Regeringen
föreslår därför i denna proposition en rad
åtgärder som förbättrar företagsklimatet i
Sverige.
Kapitalbildningen påverkas negativt av ett
djupt fall i efterfrågan. När resursutnyttjandet
har varit lågt under en lång tid och
investeringarna tillbakapressade, tar det avsevärd
tid att åter bygga upp kapitalstocken. Även detta
kan bidra till att arbetslösheten biter sig fast.
Sådana effekter kan motverkas genom att
minska företagens kapitalkostnader eller genom
en väl utformad företagsbeskattning.
Värna välfärdens kärna
Sveriges medborgare måste även under lågkonjunkturen känna förtroende för att det
offentliga klarar sitt huvuduppdrag. Den
offentliga välfärdens kärna i form av barn- och
äldreomsorg, skola, vård, trygghet samt lag och
ordning ska upprätthållas även under lågkonjunkturen. Att säkerställa välfärdstjänsterna
bidrar samtidigt till att efterfrågan och
sysselsättningen hålls uppe.
Regeringens långsiktiga strategi ligger fast och är
en del av krishanteringen

Regeringens mål att minska utanförskapet och
därigenom varaktigt öka sysselsättningen ligger
fast. Därmed ligger även politikens inriktning för
tillväxt och sysselsättning fast. Denna politik har
inneburit en kombination av åtgärder som
stimulerar arbetsutbudet och arbetskraftsefterfrågan. Samtidigt har åtgärder som förbättrar arbetsmarknadens funktionssätt och
företagsklimatet genomförts. Dessa långsiktiga
satsningar är även centrala för att skapa goda
förutsättningar för en hög sysselsättningstillväxt
i nästa konjunkturuppgång och är därmed en del
av regeringens krisstrategi.
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De åtgärder som har genomförts och som
föreslås i denna budgetproposition utgår från
regeringens ramverk för sysselsättningen (se
avsnitt 5). Politiken fokuserar särskilt på
åtgärder som ökar arbetsutbudet och rörligheten
på arbetsmarknaden eftersom erfarenheterna
visar att det är arbetsutbudet som på lång sikt
bestämmer sysselsättningen. Den viktigaste
reformen i detta avseende är jobbskatteavdraget
som stärker drivkrafterna till arbete genom att
göra det mer lönsamt att arbeta.
Andra viktiga åtgärder för att öka arbetsutbudet är förändringarna i arbetslöshets- och
sjukförsäkringen. Regeringen har också lagt om
arbetsmarknadspolitiken vilket inneburit att
Arbetsförmedlingen har fått ett tydligare
uppdrag att förmedla arbete. Arbetsmarknadspolitiska resurser riktas i större utsträckning till
dem som har störst behov. En rad reformer har
genomförts för att stärka arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring
och öka människors drivkrafter att bryta
arbetslösheten.
Dessa
utbudsstimulerande
åtgärder har kombinerats med åtgärder som
stimulerar efterfrågan på personer som står långt
från arbetsmarknaden (t.ex. nystartsjobben),
samt åtgärder som stärker grupper med relativt
svag förankring på arbetsmarknaden (t.ex.
nedsättningen av arbetsgivaravgifter för äldre
och unga). Reformerna inom arbetslöshetsförsäkringen och jobbskatteavdraget har också
syftat till att förbättra lönebildningen.
Regeringen har även utarbetat en särskild
strategi för att hantera den sedan länge höga
ungdomsarbetslösheten. Utgångspunkten har
varit det faktum att ungdomars arbetslöshetsperioder ofta är korta och återkommande. De
negativa arbetsmarknadsrelaterade effekterna
blir dock varaktiga för dem som inte lyckas
etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilt allvarlig
bedöms situationen vara för unga som saknar
grundskole- eller gymnasieexamen.
Erfarenheten har visat att det är svårt att
utforma
effektiva
arbetsmarknadspolitiska
program för ungdomar. Programmen leder
alltför ofta till inlåsning och minskad sökaktivitet. Regeringen har därför, med den relativt
framgångsrika danska ungdomssatsningen som
förebild, introducerat jobbgarantin för unga.
Syftet med jobbgarantin är att unga ska få jobb
eller söka sig till det reguljära utbildningssystemet. Detta åstadkoms genom intensifierade
förmedlingsinsatser, strama ersättningsregler
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med tydliga krav, praktik och stärkta incitament
till utbildning. Utbildningssystemet reformeras,
bland annat förändras yrkesutbildningarna inom
gymnasieskolan, vilket förväntas minska antalet
avhopp. Utöver dessa insatser har regeringen
sänkt arbetsgivaravgiften för att öka arbetskraftsefterfrågan på ungdomar samt förenklat
möjligheten för arbetsgivarna att visstidsanställa.
Arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år) är
hög i Sverige jämfört med i många andra
OECD-länder. Den relativt höga arbetslösheten
bland unga kan bland annat bero på skillnader i
arbetsmarknadens funktionssätt, demografin
samt omfattningen och utformningen av
utbildningssystemet.5 Nästan hälften av de
arbetslösa ungdomarna är heltidsstuderande som
söker arbete, t.ex. helg- och feriejobb. Andelen
sysselsatta ungdomar är ungefär lika hög i
Sverige som genomsnittet för OECD-länderna.
1.2.2

Krishanteringen så här långt

Finanskrisen och den efterföljande djupa lågkonjunkturen har föranlett både Sverige och
andra länder att vidta ett flertal åtgärder. Krisen
har mildrats genom åtgärder som stabiliserat de
finansiella marknaderna samt genom åtgärder
som motverkar fallet i resursutnyttjandet och
sysselsättningen, samtidigt som de bidrar till att
öka arbetsutbudet och arbetskraftens anställningsbarhet när konjunkturläget förbättras.
Stabilisering av de finansiella marknaderna

För att komma till rätta med den finansiella
krisens akuta effekter prioriterade regeringen
under förra hösten att snabbt vidta åtgärder för
att få finansmarknaderna att fungera bättre
genom att värna den finansiella stabiliteten. Det
finansiella systemet har en central roll i
ekonomin och ett minskat förtroende för
systemet ger återverkningar i hela ekonomin.
Utan en fungerande finansmarknad blir den

5 Vissa skillnader med avseende på upplägg och genomförande av

arbetskraftsundersökningarna kan också ge upphov till svårigheter att
jämföra olika länders ungdomsarbetslöshet, se exempelvis rapporten
Arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen 15–74 år, AKU 2:a
kvartalet 2009. Tema – att jämföra ungdomsarbetslösheten i Europa AM

övriga stabiliseringspolitiken dessutom mindre
verkningsfull.
Regeringen har föreslagit och riksdagen
beslutat om att genomföra följande för att möta
finanskrisen:
-

Insättningsgarantin har höjts från 250 000
till 500 000 kronor.

-

En ny stödlag har införts som ger
regeringen möjlighet att besluta om
kraftfulla åtgärder för att stabilisera
finansmarknaden.

Med utgångspunkt i stödlagen har regeringen
beslutat om:
-

Ett frivilligt garantiprogram som säkrar
upplåningen hos systemviktiga banker och
finansinstitut.

-

Ett frivilligt kapitaltillskottsprogram för
banker och andra institut för att minska
risken för en kraftig kreditåtstramning.

-

Stödlagen ger möjlighet till bland annat
tvångsinlösen av finansinstitut i akut kris.

-

För att finansiera åtgärderna har en särskild
stabilitetsfond inrättats och tillförts medel
på 15 miljarder kronor.

Lagstiftningsåtgärderna på det finansiella
området föregicks av Riksgäldskontorets
åtgärder för att öka likviditeten på marknaden
för statspapper. Dessa åtgärder bidrog till att den
finansiella krisens effekter på svensk ekonomi
kunde begränsas. Under den finansiella oron
hösten 2008 skedde en dramatisk flykt till
placeringar som bedömdes som mer säkra.
Många banker och investerare ville köpa
statspapper samtidigt som få ville sälja. I
september 2008 blev efterfrågan på statsskuldväxlar så stor att bankerna hade svårt att hantera
situationen i sin roll som centrala återförsäljare
på marknaden. Riksgäldskontoret emitterade då
statsskuldväxlar i stor omfattning. Emitteringen
fortsatte fram till januari 2009 och som mest
uppgick det sammanlagda utestående beloppet
till 120 miljarder kronor. Sedan mars 2009 finns
dock inga extraemitterade statspapper i omlopp.
Åtgärderna beslutades efter samråd med
Riksbanken.
Riksgäldskontoret återförde pengarna från de
extra auktionerna till bankerna genom s.k.
omvända repor i säkerställda bostadsobligationer. I praktiken innebar detta att bankerna

11 SM 0903, Statistiska centralbyrån.
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kunde köpa statspapper med bostadsobligationer
som säkerhet. Dessa åtgärder gjorde att
räntemarknaden återigen började fungera och att
bankerna fick lättare att finansiera sig i ett läge
där bristande förtroende hade gjort det svårt för
många banker att låna pengar. Förutom att
förbättra bankernas likviditet innebar Riksgäldskontorets åtgärder ett stöd för marknaden för
bostadsobligationer.
Riksbanken har genomfört en rad åtgärder för
att säkra likviditeten utöver sänkt styrränta.
Riksbanken har tillhandahållit lån med längre
löptider (6 månader) och med lägre krav på
säkerheter än normalt. Kraven på bland annat
säkerheternas kreditbetyg sänktes och företagscertifikat började accepteras i vissa fall. Bankerna
fick därmed ökad tillgång till stabil finansiering.
Riksbanken började även erbjuda lån i US dollar
för att underlätta bankernas finansiering i
utländsk valuta. Dessutom har Riksbanken ökat
sin beredskap och förmåga att säkerställa
bankernas finansiering i utländsk valuta genom
att dels förstärka sin valutareserv med
100 miljarder kronor genom upplåning via
Riksgäldskontoret, dels ingå så kallade swapavtal med den amerikanska centralbanken, vilket
ger Riksbanken ytterligare tillgång till US dollar.
Stabiliseringspolitiska åtgärder
Penningpolitiken

Riksbanken har en nyckelroll i stabiliseringspolitiken och har på kort tid lagt om
penningpolitiken i en mycket expansiv riktning.
Sedan budgetpropositionen för 2009 presenterades i september 2008 har Riksbanken sänkt
reporäntan med över fyra procentenheter, från
4,75 till 0,25 procent. Riksbanken bedömer
enligt den penningpolitiska rapporten från
september 2009 att reporäntan kan väntas ligga
kvar på 0,25 procent fram till hösten 2010.
Finanspolitiken

I Sverige har Riksbanken det huvudsakliga
ansvaret för stabiliseringspolitiken vid normala
konjunkturvariationer. Finanspolitiken bidrar
indirekt till att stabilisera efterfrågan via de så
kallade automatiska stabilisatorerna. I den
nuvarande djupa lågkonjunkturen med mycket
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stora efterfrågestörningar och med Riksbankens
styrränta nära noll, behöver dock finanspolitiken
ge ett aktivt stöd till stabiliseringspolitiken.
Utöver åtgärderna riktade mot de finansiella
marknaderna har regeringen genomfört ett antal
andra kraftfulla åtgärder i syfte att såväl
motverka fallet i resursutnyttjandet och sysselsättningen som bidra till att öka arbetsutbudet
och arbetskraftens anställningsbarhet när
konjunkturläget förbättras.
Åtgärder i budgetpropositionen för 2009
Redan i budgetpropositionen för 2009
presenterade regeringen en rad offensiva
åtgärder på totalt 32 miljarder kronor för 2009.
Åtgärderna omfattade bland annat sänkt skatt
med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare samt för pensionärer, sänkta socialavgifter, stora satsningar på infrastruktur,
sjukvård samt forskning och utbildning.
Åtgärderna i budgetpropositionen för 2009
gjorde att Sverige var bland de EU-länder som
tidigt hade de mest kraftfulla stimulanserna mot
krisen.
Åtgärder under vintern 2009
Med anledning av den försämrade konjunkturen
under senhösten 2008 presenterade regeringen i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183) ytterligare åtgärder på
sammanlagt 8,4 miljarder kronor för 2009.
Åtgärderna omfattade bland annat ytterligare
infrastruktursatsningar och en skattereduktion
vid reparation, om- och tillbyggnad samt
förstärkta resurser till såväl korttids- som
långtidsarbetslösa.
Åtgärder i samband med 2009 års ekonomiska
vårproposition
För att ytterligare mildra effekterna av den
ekonomiska krisen föreslog regeringen i 2009 års
tilläggsbudget ökade resurser till kommuner och
landsting i form av ett tillfälligt konjunkturstöd
på 7 miljarder kronor för 2010, som utbetalas i
december 2009. Vidare aviserades en permanent
höjning av det allmänna statsbidraget till
kommuner och landsting med 5 miljarder
kronor från och med 2011. Stödet till korttidsarbetslösa förstärktes genom ökade resurser för
att stödja de arbetslösa i deras jobbsökande, fler
praktikplatser samt fler utbildningsplatser. Även
antalet platser i jobb- och utvecklingsgarantin
respektive jobbgarantin för ungdomar utökades.
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Stora stimulansåtgärder i Sverige i ett
internationellt perspektiv
Tillsammans med de åtgärder som redovisas i
denna proposition kommer regeringen, för att
möta krisen, sammanlagt ha satsat totalt ca
48 miljarder kronor för 2009, motsvarande
1,6 procent av BNP och ytterligare 35 miljarder
kronor för 2010, motsvarande 1,1 procent av
BNP sedan sommaren 2008. Det överstiger klart
EU-kommissionens
rekommendation
på
1,2 procent av BNP. Det betyder att de åtgärder
som regeringen vidtagit för att möta den
ekonomiska krisen sedan sommaren 2008
uppgår till sammanlagt 83 miljarder kronor
motsvarande 2,7 procent av BNP.
En sammanställning som OECD gjorde i juni
2009 av olika länders stimulanspaket och
storleken på automatiska stabilisatorer visar att
Sverige i denna konjunkturnedgång sammantaget har de största finanspolitiska stimulanserna
av de av OECD redovisade länderna beräknat
ackumulerat för åren 2009 och 2010. Av
diagram 1.8 framgår att effekten av enbart aktiva
finanspolitiska åtgärder (dvs. åtgärder som
kräver beslut) i Sverige är av ungefär samma
storlek som i många andra OECD-länder, men
då har inte åtgärderna i denna budgetproposition
inkluderats i beräkningen. 6 När olika länders
finanspolitik jämförs är det dock viktigt att inte
bara se till effekten av aktiva finanspolitiska
åtgärder. En stor del av den konjunkturstabiliserande finanspolitiken, som i andra länder
kräver aktiva beslut, sker i Sverige med
automatik. Med hänsyn tagen till de automatiska
stabilisatorerna var den finanspolitiska stimulansen störst i Sverige vid tidpunkten för
beräkningen.

Diagram 1.8 Storlek på finanspolitiska åtgärdspaket och
automatiska stabilisatorer 2009 och 2010
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Anm.: Se appendix 4.1 för förklaring av länderförkortningar. OECD:s bedömning
av den ackumulerade effekten på den offentliga sektorns skuld (nettoförmögenhet) vid utgången av 2010 av diskretionärt beslutade finanspolitiska åtgärder
och automatiska stabilisatorer. De automatiska stabilisatorerna är beräknade
som BNP-gapet multiplicerat med den elasticitet som beskriver hur känsligt det
offentliga sparandet är för konjunkturvariationer.
Källa: OECD Economic Outlook juni 2009.

1.3

Regeringens satsningar i denna
budgetproposition

Det mycket låga resursutnyttjandet och den
fallande sysselsättningen under hela 2010
motiverar ytterligare krisåtgärder. Den jämfört
med i våras minskade osäkerheten i de offentliga
finanserna har förbättrat förutsättningarna för
att genomföra ytterligare krisåtgärder. De
offentliga finanserna har därtill utvecklats något
bättre än vad som bedömdes i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Sverige har dessutom i ett internationellt perspektiv en gynnsam
position när det gäller de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen i denna budgetproposition
ett antal krisåtgärder. Dessa inriktas på att:
-

Dämpa fallet i sysselsättningen.

-

Förhindra att arbetslösheten biter sig fast.

-

Värna välfärdens kärna.

Därutöver föreslår regeringen bland annat
åtgärder för:
-

Fler och växande företag.

-

Värna klimatet.

6 Diskretionär finanspolitik i Sverige beräknad enligt OECD:s metod,

dvs. den ackumulerade effekten på den offentliga sektorns skuld (nettoförmögenhet) jämfört med ett scenario utan reformer inklusive åtgärderna i denna budgetproposition uppgår till sammanlagt 131 miljarder
kronor för åren 2009 och 2010, motsvarande 4,2 procent av BNP.
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1.3.1

Åtgärder för att dämpa fallet i
sysselsättningen

Åtgärder som dämpar fallet i offentligt
finansierad sysselsättning är de mest kostnadseffektiva krisåtgärderna för att dämpa sysselsättningsfallet. I denna proposition föreslås
därför ökade resurser till kommuner och
landsting, ökade resurser till rättsväsendet samt
satsningar på hälso- och sjukvård, äldreomsorg
och utbildning. Därutöver föreslås även vissa
infrastruktursatsningar.
Dessutom stimuleras efterfrågan och sysselsättningen genom åtgärder som höjer hushållens
disponibla inkomster. Ett fjärde steg i
jobbskatteavdraget införs, egenavgifterna sänks
för företagare, skatten sänks för pensionärer och
bostadstillägget för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning höjs.
Ökade statsbidrag till kommuner och landsting

Det är ytterst angeläget att dämpa sysselsättningsfallet i kommuner och landsting. Dels
riskerar uppsägningar att ytterligare fördjupa
lågkonjunkturen och öka risken för att arbetslösheten under lång tid hamnar på en hög nivå.
Dels bidrar de extra resurserna till att viktiga
välfärdstjänster kan upprätthållas även under
lågkonjunkturen. Därmed värnas välfärdens
kärna.
Kommuner och landstings intäkter är känsliga för
konjunkturen
Den kommunala sektorn utgör en betydande del
av svensk ekonomi. Kommunsektorns utgifter
uppgick 2008 till cirka 23 procent av BNP. Av
kommunsektorns utgifter utgörs knappt
85 procent av konsumtion, som i sin tur
huvudsakligen består av utgifter för personal.
Kommuner och landsting står för cirka
25 procent av sysselsättningen i Sverige. En
dämpning av fallet i kommunal sysselsättning
har således stor betydelse för sysselsättningen i
stort.
Det ekonomiska läget i kommuner och
landsting är ansträngt. Den kommunala verksamheten finansieras till ca 70 procent med
kommunalskatter och inkomsterna är starkt
beroende av konjunkturen. Det finns ett tydligt
konjunkturellt mönster i skatteunderlagets
utveckling (diagram 1.9). För att uppfylla
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kommunallagens krav på en ekonomi i balans
kan kommuner och landsting framöver bli
tvungna att genomföra skattehöjningar eller
nedskärningar, exempelvis i form av uppsägning
av personal.
Diagram 1.9 Utveckling av skatteunderlag 1992–2012
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Anm.: Rensat för regeländringar som påverkar skatteunderlaget.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tillfälligt höjda statsbidrag till kommuner och
landsting
För att dämpa fallet i den kommunala
sysselsättningen och mildra effekterna av den
ekonomiska krisen, föreslår regeringen i denna
proposition ett tillfälligt ökat stöd på
10 miljarder kronor för 2010. Av de ökade
statsbidragen för 2010 utbetalas 6 miljarder
kronor 2009 i form av ett tillfälligt
konjunkturstöd på motsvarande sätt som
föreslogs i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99). Att utgifter
avseende 2010 utbetalas 2009 motiveras av
behovet av en återstående säkerhetsmarginal
under utgiftstaket.
Konjunkturnedgången sammanfaller med den
pågående pandemin. Detta sätter landstingens
ekonomi under ytterligare tryck. Mot bakgrund
av detta och för att minska effekterna av
influensapandemin på den ordinarie hälso- och
sjukvården avsätter regeringen 1 miljard kronor
till landstingen 2009.
Ökade statsbidrag till kommuner och
landsting motverkar uppsägningar och att
kommunsektorn därigenom tvingas föra en
procyklisk politik. Det är en stabiliseringspolitisk åtgärd med hög kostnadseffektivitet.
Genom att tillfälligt öka stödet till kommuner
och landsting värnar regeringen dessutom
välfärdens kärna. Detta förutsätter att beslutsfattare i kommuner och landsting använder de
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ökade resurserna för att upprätthålla sysselsättningen och uppfylla viktiga välfärdsåtaganden
som skola, sjukvård och äldreomsorg.

vägar kan åtgärdas och redan planerade insatser
kan tidigareläggas.

Behov av stabilare förutsättningar
Den ekonomiska krisen har tydliggjort att det
finns ett behov av att skapa stabilare ekonomiska
förutsättningar för kommuner och landsting
över konjunkturer. I 2009 års ekonomiska
vårproposition aviserade regeringen att en
översyn ska göras. Frågan om hur kommunsektorns inkomster kan få en ökad stabilitet över
konjunkturcykeln kommer mot denna bakgrund
att utredas snarast. En möjlighet som i sammanhanget bör belysas är införandet av en s.k.
kommunstabiliseringsfond. En sådan fond kan
vara en av flera möjliga vägar att utjämna
inkomsterna över tid och kan bidra till att
temporärt stödja kommunsektorn då skatteintäkterna viker i en lågkonjunktur samtidigt
som den kan motverka att sektorn på ett
ohållbart sätt använder tillfälligt höga skatteintäkter i en högkonjunktur för att öka kostnaderna. Viktiga utgångspunkter för förändringar som syftar till att stabilisera kommuner
och landstings ekonomi är att de omfattas av
tydliga regler, förutsägbarhet och att de är
förenliga med de budgetpolitiska målen.
Vid sidan av detta arbete följer regeringen
utvecklingen i kommunsektorn noga och återkommer i 2010 års ekonomiska vårproposition
med bedömningar av det ekonomiska läget.

Krisåtgärderna ökar den disponibla inkomsten

Ytterligare infrastruktursatsningar ger fler jobb

Det låga resursutnyttjandet i svensk ekonomi
innebär att det finns möjligheter att ta tillvara
lediga resurser inom byggsektorn. Det är därför
en effektiv krisåtgärd att öka de statliga
investerings- och underhållsåtgärderna inom
infrastrukturområdet. Ytterligare 1,6 miljarder
kronor satsas på den statliga infrastrukturen
under 2009, 2010 och 2011. De ökade resurserna
ska användas för insatser inom både väg- och
järnvägsområdet i syfte att dämpa sysselsättningsnedgången.
Inom järnvägsområdet skapar tillskotten
förutsättningar för att redan pågående
investeringsobjekt kan byggas snabbare och mer
effektivt. Inom vägnätet finns ett stort behov av
underhåll. De ökade resurserna till vägunderhåll
som föreslås i denna proposition innebär att fler

Efterfrågan i ekonomin och efterfrågan på
arbetskraft stimuleras också genom åtgärder som
syftar till att minska krisens negativa effekter på
hushållens disponibla inkomster. Ett fjärde steg i
jobbskatteavdraget, sänkt skatt för pensionärer,
sänkta egenavgifter för företagare, höjda
bostadstillägg för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning samt höjda studiemedel
höjer hushållens reala disponibla inkomster.
Åtgärderna ökar hushållens köpkraft och skapar
utrymme för en ökad privat konsumtion.
Därmed bidrar åtgärderna till att dämpa fallet i
efterfrågan och sysselsättningen.
1.3.2

Åtgärder för att förhindra att
arbetslösheten biter sig fast

Efterfrågestimulerande åtgärder kan bara dämpa
nedgången i sysselsättningen, men räcker inte till
för att förhindra att arbetslösheten biter sig fast.
Politiken kompletteras därför med andra satsningar som gör att arbetslösheten inte fastnar på
en hög nivå samt främjar en stark och varaktig
sysselsättningsökning i nästa konjunkturuppgång. Detta uppnås bäst genom satsningar som
ökar de arbetslösas anställningsbarhet, gör det
mer lönsamt att stanna kvar i arbetskraften och
ta ett arbete samt förbättrar företagsklimatet.
Jobbskatteavdraget höjer sysselsättningsnivån

Jobbskatteavdraget är en central del i regeringens
politik för att höja sysselsättningen varaktigt.
Regeringen föreslår nu att jobbskatteavdraget
byggs ut med 10 miljarder kronor. Förslaget är
både strukturellt och stabiliseringspolitiskt
motiverat.
En förstärkning av jobbskatteavdraget innebär
att det blir mer lönsamt att ta ett jobb. Det
bidrar därför på sikt till en högre sysselsättning
och ett minskat utanförskap.
Förslaget har också tydliga fördelaktiga
effekter på sysselsättningen på både kort och
medellång sikt. Jobbskatteavdraget bidrar till att
fler personer stannar i arbetskraften under
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lågkonjunkturen samt förbättrar rörligheten på
arbetsmarknaden. En ökad geografisk och
yrkesmässig rörlighet på arbetsmarknaden är
särskilt önskvärd inför nästa konjunkturuppgång
då den ekonomiska krisen har drabbat regioner
och yrken i olika stor utsträckning. Jobbskatteavdraget bidrar också till en högre sökaktivitet
vilket också främjar en starkare sysselsättningsökning i nästa konjunkturuppgång.
Dessutom leder skattesänkningen till högre
disponibla inkomster, också för hushåll med låga
eller genomsnittliga inkomster. Dessa hushåll
kan väntas konsumera en förhållandevis stor del
av ökningen av de disponibla inkomsterna, vilket
bidrar till en högre samlad privat konsumtion
och efterfrågan. Detta dämpar sysselsättningsfallet och påskyndar vändningen uppåt
på arbetsmarknaden.
Regeringens tidigare genomförda och
föreslagna åtgärder, tillsammans med det
föreslagna fjärde steget i jobbskatteavdraget,
bedöms bidra till 150 000 varaktigt fler
sysselsatta. Jobbskatteavdragen bedöms stå för
drygt hälften av denna uppgång.
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Jobbskatteavdraget ökar sysselsättningen
För att göra arbete mer lönsamt har regeringen
infört ett jobbskatteavdrag i tre steg. Ett fjärde
steg föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
Totalt kommer då skatten på arbetsinkomster
inom ramen för de fyra stegen att ha sänkts med
sammantaget ca 71 miljarder kronor mellan 2006
och 2010.
Sänkt skatt på arbete gör det mer lönsamt att arbeta
Jobbskatteavdraget innebär att varje löntagare
och företagare får behålla en större andel av sin
arbetsinkomst. Avdraget gör det mer lönsamt att
arbeta för dem som står utanför arbetsmarknaden, men bidrar också genom sänkt marginalskatt till ett ökat arbetsutbud för många som
redan har ett arbete. En förstärkning av
jobbskatteavdraget är viktig i det nuvarande
konjunkturläget. Den ökar hushållens disponibla
inkomster, vilket stimulerar konsumtionen och
dämpar sysselsättningsfallet. Förstärkningen av
jobbskatteavdraget bidrar till att arbetskraftsdeltagandet upprätthålls, lönebildningen förbättras och att rörligheten på arbetsmarknaden
ökar. Detta främjar en stark sysselsättningsökning i nästa konjunkturuppgång.
Regeringen bedömer att effekten av jobbskatteavdraget blir att närmare 80 000 fler
personer kommer i arbete på lång sikt. Jobbskatteavdraget är därmed den enskilt viktigaste
reformen i regeringens strävan att få fler i arbete
och minska utanförskapet.

Diagram 1.10 Marginalskatt och genomsnittlig skatt för ett
vårdbiträde
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Källa: Egna beräkningar.

En löntagare får över tusen kronor mer i
plånboken per månad
Med de fyra stegen i jobbskatteavdraget har
99 procent av alla heltidsarbetande fått skattesänkningar på över 1 000 kronor per månad och
75 procent sänkningar på över 1 500 kronor per
månad. När individer och familjer får mer kvar i
plånboken efter skatt ökar självständigheten och
möjligheterna att utforma sitt eget liv.
Skattelättnaden blir störst för låg- och
medelinkomsttagare
Jobbskatteavdraget är utformat så att det ger
procentuellt mest till dem som tjänar minst (se
tabell 1.5).
Tabell 1.5 Jobbskatteavdragen för olika löner 2010

Skatterna har varit höga på låga inkomster
Sverige har tidigare beskattat låga inkomster
relativt högt. Jobbskatteavdraget innebär att
skatten har minskat avsevärt för t.ex. ett vårdbiträde (se diagram 1.10).

Yrke

Grundlön
per månad,
kronor

Grundlön plus
normala rörliga
tillägg (månadslön), kronor

Jobbskatt
avdrag,
kr/mån

Sänkt skatt
som andel
av månadslön, %

Vårdbiträde

19 300 kr

21 900

1 480

6,8

Metallarbetare

23 600 kr

25 600

1 681

6,6

Sjuksköterska

25 400 kr

27 200

1 734

6,4

Gymnasielärare

28 600 kr

28 600

1 752

6,1

Läkare

52 800 kr

57 000

1 752

3,1

Anm.: Grundlön per månad 2008 för respektive yrkesgrupp (SSYK) från Statistiska
centralbyråns strukturlönestatistik, framskriven med beräknad löneförändring
inom sektorn.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Ett LO-hushåll får nästan 2 500 kronor kvar i
månaden
Av tabell 1.6 framgår hur regeringens politik
påverkar ekonomin i ett hushåll med två
löntagare med normala inkomster, när hänsyn
även tas till höjd avgift till arbetslöshets45
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försäkringen och borttagen skattereduktion för
fackföreningsavgift och arbetslöshetskassa.7
Jobbskatteavdraget har den största effekten på
den disponibla inkomsten. Nettoeffekten uppgår
till nästan 2 500 kronor varje månad.
Tabell 1.6 Hushåll med två heltidsarbetande. Typfall
Kronor/månad
Vårdbiträde

Metallarbetare

Hushållet

Grundlön per månad

19 300

23 600

42 900

Grundlön plus normala
rörliga tillägg (månadslön)

21 900

25 600

47 500

1 480

1 681

3 161

Höjd arbetslöshetsavgift

-180

-300

-480

Borttagen skattereduktion för
arbetslöshetskassa och
fackmedlemskap

-100

-100

-200

1 200

1 281

2 481

Förändrad inkomst
Sänkt skatt jobbskatt 1–4
Förändrade utgifter

Jobbrelaterade inkomstoch utgiftsförändringar

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Jobbskatteavdraget leder till ökad rättvisa
När det lönar sig bättre att arbeta blir det på sikt
fler i arbete och färre i utanförskap. Då minskar
inkomstspridningen och klyftorna i samhället
(se diagram 1.11).
Diagram 1.11 Effekt av jobbskatteavdraget på justerad
disponibel inkomst för hela befolkningen i olika
inkomstgrupper
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Källa: Egna beräkningar.

7 Under mandatperioden har vissa skatter och avgifter införts som

försämrar hushållets ekonomi, t.ex. en ny avgift inom trafikförsäkringen,
hemdatoravgift samt högre skatt på snus, tobak, öl och drivmedel.
Storleken på dessa är beroende av konsumtionen men har beräknats till
300–400 kronor per månad för den som brukar alla varukategorierna.
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Ökad aktivering inom arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift
under lågkonjunkturen är att förhindra att
människor blir arbetslösa under lång tid. Stödet
till korttidsarbetslösa föreslås därför volymmässigt öka med huvudsakligen samma
inriktning som angavs i propositionen Åtgärder
för jobb och omställning respektive i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Resurserna ska
ytterligare fokuseras på fler praktikplatser och
att sökaktiviteten upprätthålls på en god nivå.
Regeringen uppskattar att de ökade resurserna
bidrar till att antalet platser i arbetspraktik och
praktisk kompetensutveckling 2010 ökar med
4 000 och att 8 000 fler får förstärkt arbetsförmedling i form av intensifierade förmedlingstjänster (coachning). Arbetsmarknadsutbildningen ökar med ca 1 000 platser under 2010. En
ny aktiveringsinsats, Lyft, föreslås inom statliga
och kommunala verksamheter samt ideella
organisationer med viss verksamhet. Regeringen
beräknar att Lyft kommer att omfatta ca 40 000
platser. Aktiveringsinsatsen ska avse verksamhet
inom miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och
skola. Åtgärden syftar till att arbetslösa ska
upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt
som den kan ses som en investering i vår miljö
och omsorg. För att säkerställa implementering
och antalet platser i Lyft avser regeringen att ge
Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsätta en
förhandlingsperson. Denna person, som ska ingå
i Arbetsförmedlingens organisation, kommer att
ha till uppgift att informera och förhandla fram
aktiveringsplatser.
Stödet för långtidsarbetslösa föreslås även
fortsättningsvis inriktas på att erbjuda plats i
jobb- och utvecklingsgarantin, i jobbgarantin för
ungdomar samt omfatta möjligheter till
nystartsjobb och särskilt anställningsstöd. I
jobb- och utvecklingsgarantin kommer fler
deltagare erbjudas aktiverings- och utbildningsinsatser. Hälften av platserna i Lyft och i
arbetsmarknadsutbildning
beräknas
kunna
erbjudas till deltagare i garantierna.
För att kunna bibehålla kvaliteten i
Arbetsförmedlingens verksamhet när arbetslösheten förväntas stiga kraftigt föreslår regeringen
också att Arbetsförmedlingens resurser ökas
med 600 miljoner kronor 2010. Därutöver
tillförs Arbetsförmedlingen 2010 ca 400 miljoner
kronor med anledning av sjukförsäkringsreformen (se nedan).

Förstärkningen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken 2010 är möjlig genom att kostnaderna
för delar av de arbetsmarknadspolitiska insatserna blir lägre 2010 jämfört med vad regeringen
tidigare beräknat. För 2011 och 2012 kvarstår
regeringens tidigare bedömning av resursbehovet
i garantierna. Dessutom innebär satsningen att
utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen minskar
för 2010.
Insatser för ungdomar
Ytterligare insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten presenteras i denna proposition.
Intensifierade förmedlingsinsatser och fler
insatser inom jobbgarantin för unga införs. Nya
insatser inom jobbgarantin inkluderar den nya
aktiveringsåtgärden Lyft, svenska för invandrare
(sfi) och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Dessutom får deltagare i jobbgarantin för
ungdomar del av stöd till start av
näringsverksamhet, vilket innebär att även
personer under 25 år kan få ta del av detta stöd.
Som ett komplement till den utbildning som
erbjuds inom jobbgarantin för ungdomar i dag
föreslås också en extra studiemotiverande insats
för arbetslösa ungdomar som inte avslutat sin
gymnasieutbildning. Insatsen omfattar 1 000
utbildningsplatser inom folkhögskolorna. Deltagare inom jobbgarantin för ungdomar som har
fyllt 20 år ges möjlighet att delta i jobbgarantin
på deltid och att studera inom den kommunala
vuxenutbildningen resterande tid. Deltagare i
jobbgarantin ges också möjlighet att studera
svenska för invandrare (sfi) på deltid samtidigt
som de resterande tid deltar i andra aktiviteter
inom jobbgarantin. Även det utökade antalet
platser inom det reguljära utbildningssystemet
som redovisas nedan syftar till att förbättra
kompetensen och arbetsmarknadssituationen för
unga. Sammantaget ligger dessa åtgärder väl i
linje med den ungdomsstrategi regeringen har
utarbetat och som i det längre perspektivet syftar
till bland annat ett bättre fungerande
utbildningssystem. På sikt är en väl fungerande
skola den bästa åtgärden för att förbättra
arbetsmarknadssituationen för unga.
Utöver dessa arbetsmarknadspolitiska åtgärder avser regeringen att genomföra ett
innovationsprogram för att stimulera ungas
entreprenörskap. Genom de satsningar på
arbetsmarknadspolitiken som regeringen nu
genomför för vuxna och ungdomar, kommer
antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska
47

PROP. 2009/10:1

program att öka kraftigt 2009 och 2010 (se
diagram 1.12).
Snabbare etablering på arbetsmarknaden för
nyanlända invandrare
En potential för att öka arbetskraftsutbudet
finns inom gruppen utrikes födda. En förbättrad
integration på arbetsmarknaden är viktig också
av detta skäl. Regeringen föreslår att ett nytt
system för att uppnå en snabbare etablering på
arbetsmarknaden införs för nyanlända invandrare. Det reformerade systemet innebär
bland annat en ersättning som ger nyanlända
bättre möjligheter att aktivt delta i aktiviteter
och att arbeta vid sidan av etableringsaktiviteter.
Arbetsförmedlingen får en tydligare roll och ett
samordnande ansvar för att påskynda den
nyanländes etablering.
Diagram 1.12 Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
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Källor: Arbetsförmedlingen och egna beräkningar.

Tillfällig utbildningssatsning är en effektiv
krisåtgärd

Sysselsättningen beräknas minska till slutet av
2010 samtidigt som ungdomskullarna ökar. Det
finns därför ett behov av ytterligare temporära
utbildningssatsningar. I detta sammanhang är
det viktigt att framhålla att utbildningsplatser
under en djup lågkonjunktur motverkar att
arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. En
effekt är att de som har utbildat sig får högre
produktivitet och därmed förbättrar sina
möjligheter att få en anställning. Utbildning kan
också vara ett sätt att undvika en stigmatiserande
arbetslöshet. En annan effekt av utbildningssatsningen är att jobbchanserna ökar även för de
arbetslösa som inte utbildar sig. Orsaken är att
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efterfrågan på arbetskraft på kort sikt är given.
När fler människor är under utbildning blir det
färre sökande per ledigt jobb, vilket gynnar
övriga arbetslösa.
Utbildningssatsningarna bör vara tillfälliga,
breda och omfatta utbildningar på olika nivåer,
dvs. utbildning på komvux/yrkesvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola. Ju fler
utbildningsalternativ som erbjuds desto bättre
förutsättningar ges för en god matchning mellan
individ och utbildning. Huvudprincipen för
ytterligare satsningar inom det reguljära
utbildningssystemet bör också vara att de som
utbildar sig finansierar utbildningen med en
kombination av studiebidrag och studielån
eftersom ett sådant system ger de studerande
tydligare ekonomiska incitament att ta vara på
utbildningen. Det är därmed mer sannolikt att
utbildningen leder till högre produktivitet och
anställningsbarhet.
Regeringen föreslår att tillfälligt under 2010
och 2011 öka antalet utbildningsplatser inom
yrkesvux/komvux,
yrkeshögskolan
samt
universitet och högskola. Utgifterna för denna
tillfälliga utbildningssatsning uppgår till ca
2,3 miljarder kronor 2010 och ca 2,2 miljarder
kronor 2011. Satsningen innebär 10 000 fler
platser per år på universitet och högskolor, 3 000
fler platser per år på yrkeshögskolan (från
hösten 2010) samt 10 000 fler platser per år på
yrkesvux/komvux. Kostnaden för studiemedel är
inkluderad för samtliga utbildningsplatser.
Satsningen ska vara temporär eftersom den
samhällsekonomiska kostnaden för utbildning är
låg under den djupa lågkonjunkturen, då
alternativet för en del människor i stället hade
varit arbetslöshet. När arbetskraftsefterfrågan
vänder uppåt igen är det viktigt att människor
inte stannar kvar i olika åtgärder utan söker
arbete för att undvika flaskhalsproblem. Mot
bakgrund av att konjunkturläget väntas bli bättre
2012 föreslås inga ytterligare anslagsfinansierade
utbildningsplatser för detta år. Detta understryker satsningens koppling till den djupa lågkonjunkturen och dess temporära utformning.
Regeringen avser att återkomma med ett
förslag om studieavgifter på högskolan för
studenter utanför EES-området från och med
2011. Ett sådant förslag innebär att det frigörs
ett utrymme inom grundutbildningsanslaget
som kan komma övriga studenter till del i form
av fler platser och ökad kvalitet. På så sätt sker
en avtrappning av den temporära utbildnings-
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satsningen 2012. Totalt omfattar regeringens
satsning 75 500 platser inom arbetsmarknadsoch utbildningspolitiken.
Tabell 1.7 Förstärkning av aktiv arbetsmarknadspolitik och
utbildningssatsning under 2010
Jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition
Volym

Aktiveringsinsats
Arbetspraktik/praktisk kompetensutveckling

4 000

Coachning

8 000

Arbetsmarknadsutbildning

1 000

Ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal
verksamhet – Lyft
Folkhögskola
Totalt

40 000
1 000
54 000

Utbildningspaket, Antal årsstudieplatser
Universitet/högskolor

10 000

Yrkesvux/komvux

10 000

Yrkeshögskolan (från hösten 2010)
Totalt

1 500
21 500

Källa: Egna beräkningar.

Vägen tillbaka till arbete förbättras

Sedan sjukförsäkringsreformen genomfördes har
sjukskrivningsprocessen blivit mer aktiv och
insatser görs tidigare för att människors
arbetsförmåga bättre ska tas till vara. Detta har
gett resultat. Sjukfrånvaron i Sverige har sjunkit
sedan reformen trädde i kraft.
Till följd av sjukförsäkringsreformen kommer
ca 54 000 personer att lämna sjukförsäkringen
under 2010 på grund av att deras dagar med
sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning
tar slut. Många av dessa beräknas då i stället
behöva stöd av arbetsförmedlingen. Regeringen
föreslår därför åtgärder som sammantaget ökar
möjligheterna till en återgång i arbete för dessa
personer. En person vars dagar med sjukpenning
eller tidsbegränsad sjukersättning tagit slut, men
som på grund av sjukdom uppenbarligen inte
kan påbörja eller delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program, ska dock kunna få fler dagar
med ersättning från sjukförsäkringen. Det kan
exempelvis handla om personer som vårdas på
sjukhus eller motsvarande.
För att säkerställa ett särskilt stöd från
Arbetsförmedlingen till personer som lämnar
sjukförsäkringen införs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram. Introduktionen

syftar till att kartlägga den enskildes förutsättningar och behov av insatser. Introduktionen
kan som längst pågå i tre månader. Dessa
personer kommer ges möjlighet till att snabbare
kvalificera sig till jobb- och utvecklingsgarantin
efter introduktionen.
För att bredda vägarna tillbaka till arbete ökas
resurserna till personer som på grund av en
funktionsnedsättning har nedsatt arbetsförmåga.
Regeringen föreslår också ett antal åtgärder för
att det ska bli lättare för personer vars dagar med
sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning
tagit slut att kunna få tillgång till arbetslöshetsersättning. Vidare föreslås att personer som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program som
längst ska kunna vara sjukfrånvarande med
bibehållen ersättning i en månad. Personer som
på grund av sjukdom lämnat introduktionsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin eller
jobbgarantin för ungdomar ska ha möjlighet att
inom 12 månader återinträda i motsvarande
arbetsmarknadspolitiskt program när han eller
hon tillfrisknat.
1.3.3

Åtgärder för att värna välfärden

En viktig utgångspunkt för regeringen är att
medborgarnas förtroende för att det offentliga
klarar sitt huvuduppdrag ska upprätthållas. Det
innebär att även i den nuvarande djupa lågkonjunkturen måste centrala välfärdstjänster
som utbildning, vård, omsorg och rättsväsende
säkerställas.
Regeringens åtgärder riktar in sig på att dels
prioritera kärnverksamheterna inom offentlig
sektor, dels skapa en rättvisare fördelning av den
offentliga sektorns resurser.
Höjda statsbidrag till kommunsektorn bidrar till
att viktiga välfärdstjänster kan upprätthållas

Kommuner och landsting är enligt lag skyldiga
att tillhandahålla grundläggande välfärdstjänster,
så som utbildning, vård och omsorg. Nedskärningar i den kommunala verksamheten till
följd av den nuvarande lågkonjunkturen kan
medföra att kvaliteten och tillgängligheten till
välfärdstjänsterna försämras. Ytterligare höjda
statsbidrag till kommunsektorn bidrar till att
dessa viktiga välfärdstjänster upprätthålls under
lågkonjunkturen och värnar därmed välfärdens
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kärna. Människor ska även under lågkonjunkturen känna förtroende för att det offentliga
klarar sitt huvuduppdrag.
Det är dock av stor vikt att kommuner och
landsting tar tillvara de möjligheter som kan
finnas för att ge bästa möjliga service vid givna
resurser och att kärnverksamheten prioriteras.
Kvalitetssatsningar i utbildningsväsendet

Regeringen går nu vidare med sin utveckling av
skol- och utbildningspolitiken och lägger ett
stort antal förslag för att stärka kvaliteten i
utbildningsväsendet. Bland dessa ingår flera
strukturellt viktiga reformer:
-

En ny skollag.

-

Implementeringsinsatser för att reformera
gymnasieskolan.

-

En ny lärarutbildning.

Den nuvarande skollagen är från 1985 och det
finns ett stort behov av att skapa en ny, modern
och tydlig struktur för skollagstiftningen. Den
nya skollagen beräknas kunna träda i kraft
hösten 2011. Även den reformerade gymnasieskolan beräknas vara på plats hösten 2011. Medel
ges nu för att kommunerna ska kunna förbereda
denna viktiga reform och en del andra
skolsatsningar.
Dagens lärarutbildning har fått mycket kritik
och regeringen föreslår nu att den görs om.
Lärarutbildningen behöver en nystart.
Flera satsningar görs för lärare, däribland en
särskild satsning på yrkeslärare, vilka det riskerar
att bli stor brist på framöver. Regeringen föreslår
också en förlängd satsning på vidareutbildning
för obehöriga lärare. Regeringens satsning på
Skapande skola syftar till att integrera kulturella
och konstnärliga uttryck i skolan. Satsningen,
som regeringen startade 2008 för årskurserna
7–9, byggs nu ut till att även omfatta årskurserna
4–6. Eleverna har genom Skapande skola både
fått möta kultur och getts en ökad möjlighet till
eget skapande. Satsningen har även medfört att
länge efterfrågade strukturer för samverkan
mellan skolan och kultursektorn nu har börjat
etableras.
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Höjda studiemedel

Studiemedlen är den viktigaste finansieringskällan för de flesta studerande på olika utbildningsnivåer. För att ge de studerande en förbättrad ekonomisk situation anser regeringen att
studiemedlens totalbelopp bör öka från den
1 januari 2010. Totalbeloppet föreslås öka med
431 kronor per studiemånad vid heltidsstudier,
varav höjningen för det s.k. generella bidraget
blir 40 kronor och för det s.k. högre bidraget
75 kronor per studiemånad. I denna proposition
föreslår därför regeringen att det avsätts ca
131 miljoner kronor 2010 och ca 148 miljoner
kronor 2011 respektive 2012.
I syfte att ge den studerande ökad möjlighet
till förbättrad ekonomi genom inkomster utöver
studiemedlen föreslår regeringen att det s.k.
fribeloppet höjs med 30 000 kronor per år från
den 1 januari 2011. Därför avsätts 50 miljoner
kronor för 2011 respektive 2012.
Ökade resurser till rättsväsendet

Regeringen har de senaste åren genomfört stora
satsningar på rättsväsendet för att bekämpa
brottsligheten och öka tryggheten. Under
mandatperioden har rättsväsendet hittills tillförts
ca 2,5 miljarder kronor i varaktiga resurstillskott.
I denna budgetproposition föreslår regeringen
ytterligare
medel
om
sammanlagt
ca
2,6 miljarder kronor 2010 för att öka polisens
närvaro, säkerställa en effektiv åklagarverksamhet, värna kvaliteten i den dömande
verksamheten, utveckla innehållet i verkställigheten, skapa fler häktes- och anstaltsplatser samt
stärka brottsofferperspektivet i hela rättskedjan.
Brottsbekämpning förutsätter att det finns
poliser där brott begås och på de tider de begås.
Regeringens mål om att det ska finnas 20 000
poliser 2010 fullföljs. Regeringens utgångspunkt
är att straffen för allvarliga våldsbrott och återfall
i brott ska skärpas.
Vidare anser regeringen att det är viktigt att
rättsväsendets myndigheter vidareutvecklar sina
gemensamma insatser för att väsentligt öka
effektiviteten och kvaliteten i bekämpningen av
mängdbrott. Därutöver är det särskilt viktigt
med tidiga och tydliga insatser gentemot unga
lagöverträdare och unga brottsoffer. Föräldrar
har huvudansvaret för att barn inte begår brott,
men det är samtidigt viktigt att familjer har
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tillgång till de olika former av stöd som de kan
behöva.
Regeringen ställer höga krav på ett effektivare
rättsväsende. Ett omfattande arbete pågår med
att se över effektiviteten inom hela rättskedjan.
Det gäller såväl myndigheternas kostnadseffektivitet och verksamhetsresultat som
kriminalpolitiska och strukturella åtgärder för att
effektivisera verksamheterna. Inom ramen för
detta avser regeringen bland annat att utreda
polisens organisation liksom förutsättningarna
för att samla all polis- och åklagarverksamhet
avseende ekobrott i landet hos Ekobrottsmyndigheten. Regeringen överväger även
åtgärder för att skapa en effektivare brottmålsprocess, bland annat genom en förbättrad
brottsutredningsverksamhet och ändamålsenliga
rättegångsregler samt att effektivisera rättsväsendets informationsförsörjning. Rättssäkerhet och brottsofferperspektiv är viktigt att
beakta i effektiviseringsarbetet.
Med de resursförstärkningar regeringen föreslår ges rättsväsendets myndigheter tydliga
förutsättningar att uppnå ökad effektivitet och
ett förbättrat verksamhetsresultat. Regeringen
förutsätter att så sker och avser att noga följa
utvecklingen och vid behov vidta ytterligare
åtgärder.
Satsningar för en bättre äldreomsorg

Målet för äldrepolitiken är att äldre ska kunna
leva ett aktivt liv, ha inflytande i samhället och
över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt samt
ha tillgång till god vård och omsorg. Regeringens
arbete syftar bland annat till att öka äldres
valfrihet och att utveckla en vård och omsorg av
god kvalitet.
Multisjuka äldre har ett stort behov av en vård
och omsorg präglad av helhetssyn och detta
kräver en flexibel organisation med lösningar
som fungerar över vårdgivar- och huvudmannaskapsgränser.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att
stödja huvudmännen i arbetet med att utveckla
en väl fungerande äldreomsorg. Bland annat har
regeringen presenterat en ny lag om valfrihetssystem samt förtydligat kommunernas ansvar
när det gäller att erbjuda stöd till dem som
vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre
eller som har en funktionsnedsättning.

För att fortsatt stödja kommuner och
landsting i deras arbete att utveckla en modern
och väl fungerande vård och omsorg om äldre
föreslår regeringen att det avsätts ytterligare
60 miljoner kronor 2010 och 2011 samt
110 miljoner kronor 2012.
Satsningen syftar bland annat till att,
tillsammans med tidigare avsatta medel, göra det
möjligt att införa ett prestationsbaserat
statsbidrag för att stödja huvudmännen i deras
arbete att utveckla en säker vård och omsorg för
de mest sjuka äldre. Vidare syftar satsningen till
att möjliggöra en överenskommelse med
Sveriges Kommuner och Landsting om ett
program för en god äldreomsorg, stimulera
byggandet av trygghetsbostäder, stärka ledarskapet inom äldreomsorgen samt utveckla det
psykiatriska stödet till äldre.
Ökad tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i
hälso- och sjukvården

Målet för hälso- och sjukvårdspolitiken är en
god hälsa och en vård på lika villkor för hela
befolkningen. Befolkningen ska erbjudas en
behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av
god kvalitet. Regeringens strategi för att nå
målet bygger på att sätta medborgare och
patienter i fokus. Vården ska organiseras och
utvecklas i enlighet med patienternas behov och
förutsättningar.
Regeringen tar nu ytterligare steg för ökad
tillgänglighet, effektivitet och kvalitet i svensk
hälso- och sjukvård. Därför avsätts 103 miljoner
kronor 2010, 160 miljoner kronor 2011 och
180 miljoner kronor 2012 för att stödja
huvudmännens arbete. Därmed infrias bland
annat två vallöften, inrättandet av en nationell
och oberoende granskningsfunktion samt
införandet av en fast vårdkontakt. Vidare
föreslås åtgärder för att främja en säker
läkemedelsanvändning och för att gallra bort
ineffektiva behandlingsmetoder. I satsningen
ingår också förslag för ökad patientsäkerhet
samt implementering av en nationell cancerstrategi för att landsting och regioner på ett
effektivt sätt ska kunna förebygga insjuknande i
cancer och möta den belastning på vården som
följer av en framtida ökning av antalet cancerfall.
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Åtgärder för att stärka pensionärernas
ekonomiska situation och stabilisera
ålderspensionssystemet

Ett antal reformer har genomförts under senare
år för att förbättra stödet till äldre. Bostadstilläggen har förstärkts och satsningar har gjorts
för att stärka kvaliteten i äldreomsorgen och för
att fler äldre ska få tillgång till ett anpassat
boende. I år har skatten för pensionärer sänkts
genom ett förhöjt grundavdrag.
Ålderspensionssystemet, som utarbetades
under 1990-talet, bygger på en fempartiöverenskommelse. Det är ett autonomt
pensionssystem som är politiskt och finansiellt
stabilt. Pensionsöverenskommelsen är en helhet,
vilket innebär att regeringen inte ensidigt kan
ändra i pensionssystemet utan att bryta
överenskommelsen. För att hantera samrådsfrågor finns Pensionsgruppen med företrädare
för fem partier.
Som en följd av börsnedgången hösten 2008
aktiveras balanseringen i ålderspensionssystemet
2010, vilket medför sänkta pensioner. För att få
en jämnare utveckling av pensionerna har en
fempartiöverenskommelse träffats i Pensionsgruppen om att införa ett 3-års glidande
medelvärde i beräkningen av AP-fonderna. De
nya reglerna innebär att inkomstpensionerna
minskar med 3,0 procent i stället för ca
4,5 procent 2010. På sikt kommer dock
pensionerna att återgå till de nivåer de skulle haft
om balanseringen inte ägt rum. Det sker när den
ekonomiska tillväxten tar fart igen och
balanstalet överstiger ett. Det är också värt att
notera att även utan en balansering hade
inkomstpensionerna sjunkit med 1,2 procent
2010, främst som ett resultat av att
konsumentpriserna föll från juni 2008 till juni
2009.
För att förstärka pensionärernas disponibla
inkomster förslås inkomstskatten sänkas för
personer som är minst 65 år vid årets ingång.
Regeringen föreslår därför i denna proposition
en skattesänkning på 3,5 miljarder kronor per år
från och med 2010.
I tabell 1.8 redovisas exempel på skattelättnader för olika inkomst- och kommunalskattenivåer. Skattelättnaden för en person som
får full garantipension uppgår till mellan 1 034
till 1 223 kronor per år beroende på kommunalskattenivå. Alla får del av skattesänkningen.
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Reformen har gynnsamma fördelningspolitiska
effekter.
Tabell 1.8 Skattelättnad genom det ytterligare förhöjda
grundavdraget för personer som är 65 år eller äldre vid olika
inkomst- och kommunalskattenivåer
Kronor per år
Kommunalskatt
Lägsta

Medel

Högsta

(29,89 %)

(31,52 %)

(34,17 %)

Låg inkomst, 50 000 kr

1 034

1 128

1 223

Garantipensionär
(83 100 – 93 400 kr)1

1 034

1 128

1 223

150 000 kr

1 766

1 927

2 089

200 000 kr

2 260

2 466

2 673

300 000 kr

2 404

2 623

2 844

400 000 kr

2 902

3 058

3 216

Inkomstnivå

1
Inkomsten varierar för garantipensionärer beroende på ålder och civilstatus.
Skattelättnaden blir dock lika stor för samtliga garantipensionärer.
Källa: Egna beräkningar.

Förutom de ovan nämnda åtgärderna övervägs
andra möjligheter att stabilisera pensionernas
utveckling. Pensionsgruppen och Försäkringskassan undersöker bland annat möjligheten att
införa någon form av begränsningsregel som
skulle kunna förhindra alltför stora variationer i
pensionerna. I avvaktan på Pensionsgruppens
fortsatta diskussioner gör regeringen i denna
budgetproposition
ett
beräkningstekniskt
antagande som begränsar pensionsminskningen
2011 och 2012.
AP-fondernas administrationskostnader belastar ålderspensionssystemet och därmed
pensionerna. Pensionsgruppen inleder därför
under hösten 2009 en översyn av AP-fondernas
administration och placeringsregler i syfte att
minska administrationskostnaderna samtidigt
som regeringen noggrant kommer att följa upp
de initiativ Första–Fjärde AP-fonderna förväntas
ta för att effektivisera förvaltningen och sänka
kostnaderna.
Höjt bostadstillägg till personer med sjuk- eller
aktivitetsersättning

För att förbättra förutsättningarna för skälig
bostadsstandard till personer med låg ersättning
föreslår regeringen att bostadstillägget till
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
(BTP) höjs, dels genom att andelen bostadskostnader som ersätts med BTP ökas från 91 till
93 procent, dels genom att den högsta bostadskostnaden som ersätts höjs från 4 500 kronor till
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5 000 kronor per månad för en ogift person. För
en gift person föreslås en höjning från 2 250 kr
till 2 500 kronor. Sjuk- och aktivitetsersättningen skrivs årligen fram med prisbasbeloppets förändring, vilket innebär att ersättningarna beräknas minska 2010. Denna sänkning
drabbar dem med de minsta marginalerna,
framför allt personer med omfattande funktionsnedsättningar. Genom att förbättra BTP skyddas
de sämst ställda när prisbasbeloppet sänks 2010.
Värna välfärdssystemen och förhindra felaktiga
utbetalningar

Välfärdssystemen finansieras solidariskt med
skattemedel. För att upprätthålla legitimiteten
och förtroendet för transfereringssystemen är
det viktigt att utbetalningar sker i tid och enbart
till personer som är berättigade till stöd. Det är
därför fortsatt viktigt att bland annat
myndigheternas arbete med att minska de
felaktiga utbetalningarna från välfärdssystemen
fortskrider samt att arbetet med att bekämpa
svartarbete och annat skattefusk integreras i den
löpande verksamheten. Regeringen arbetar aktivt
vidare med dessa frågor. I avsnitt 12.4 lämnas en
närmare redogörelse för några av dessa åtgärder.
1.3.4

Åtgärder för fler och växande
företag

Insatserna är inriktade på att medverka till fler
och växande företag, ett dynamiskt och
innovativt näringsliv med enklare regler och väl
fungerande marknader. Satsningar på småföretag
prioriteras särskilt. Ett innovativt och dynamiskt
näringsliv, med god anpassningsförmåga, är av
central betydelse för den ekonomiska tillväxten.
Nya företag sätter press på redan etablerade
företag och tvingar dem till förnyelse, ökad
produktivitet och effektivare produktionsmetoder. Därför bör hindren för att starta och
utveckla företag vara så låga som möjligt. Nya
och växande företag är viktiga också för
sysselsättningen. Detta gäller inte minst i
nuvarande konjunkturläge, då åtgärder som
förbättrar företagsklimatet kan bidra till att en
sysselsättningsökning tidigareläggs och förstärks.
Regeringen föreslår därför i denna proposition
en rad åtgärder som stärker incitamenten att

starta, driva och utveckla företag i Sverige.
Åtgärderna ökar tryggheten för företagare, gör
det mindre riskfyllt att starta nya företag och
sänker kostnaden för många företagare.
Nedsatta egenavgifter för företagare

För att förbättra de små företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt bör egenavgifterna för enskilda näringsidkare och
delägare i handelsbolag sättas ned med
5 procentenheter, dock med högst 10 000
kronor per år. För att underlätta hanteringen och
motverka skatteplanering bör nedsättning endast
ske om överskottet av näringsverksamheten
uppgår till minst 40 000 kronor.
Ett stöd genom nedsättning av egenavgifter
riskerar att påverka konkurrensen och kan
därmed komma att anses utgöra statsstöd enligt
Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd
till näringslivet och bör därför konstrueras inom
ramen för kommissionens regelverk för stöd av
mindre betydelse (de minimis).
Personer som inte har fyllt 26 år och personer
som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång
bör inte omfattas av nedsättningen eftersom
egenavgifterna för dessa åldersgrupper redan är
nedsatta med betydligt mer än 5 procentenheter.
Ökad trygghet för företagare

För att stärka tryggheten för företagare föreslår
regeringen ett antal förbättringar inom trygghetssystemen. Syftet är att skapa större tydlighet
och förutsägbarhet i regelverken samt öka
valfriheten för företagarna inom sjuk- och
föräldraförsäkringsområdet samt inom arbetsmarknadsområdet. Det ska bli enklare att växla
mellan att vara företagare och anställd.
Förslagen inom sjuk- och föräldraförsäkringsområdet berör enskilda näringsidkare samt
delägare i handelsbolag. I denna satsning föreslår
regeringen bland annat att egenavgiften sänks för
dessa grupper.
I syfte att förbättra villkoren för enskilda
näringsidkare föreslår regeringen att den som
startar enskild näringsverksamhet eller ett
handelsbolag under ett uppbyggnadsskede under
två år får rätt till sjukpenninggrundade inkomst
motsvarande vad en anställd skulle få. Vidare
föreslås att den regel som i dag begränsar
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enskilda
näringsidkares
förmånsgrundade
inkomst till motsvarande högst vad en anställd
skulle ha haft tas bort. Regeringen föreslår också
en ökad ersättning per dag för tillfällig
föräldrapenning för enskilda näringsidkare.
På
arbetsmarknadsområdet
förtydligas
regelverket och företagarnas skydd i arbetslöshetsförsäkringen
förstärks.
Företagarbegreppet i arbetslöshetsförsäkringen bör
kopplas till inkomstskattelagen. Reglerna vid
tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet liksom
reglerna för sammanläggning av inkomster
från näringsverksamhet och anställning bör
förtydligas.
En företagare som lägger ned företaget
inom 24 månader efter start bör, om det är
mer förmånligt, kunna få sin arbetslöshetsersättning baserad på inkomster av tidigare
anställning. Skyddet bör stärkas för personer
som fortsätter att driva företag även när
lönsamheten försämras, genom att arbetslöshetsersättningen baseras på den senaste
taxeringen eller, om det är mer förmånligt, på
de två år som föregår inkomståret i den senaste
taxeringen.
Den som bedrivit näringsverksamhet vid
sidan om en heltidsanställning eller heltidsföretagande bör kunna få denna sidoverksamhet bedömd som bisyssla, oavsett hur stora
inkomster den genererat. Inkomsterna från
sidoverksamheten som överstiger ett visst
angivet belopp bör däremot, precis som i dag,
avräknas.
Regeringen
föreslår
därutöver
att
Arbetsmiljöverket ges i uppdrag att i samråd
med Försäkringskassan utreda havandeskapspenning för företagare på grund av risker i
arbetsmiljön.
Ovanstående förslag avser företagarnas egna
socialförsäkringsskydd. Utöver detta föreslår
regeringen ett generellt högkostnadsskydd som
omfattar alla arbetsgivare. Det innebär att
arbetsgivare kan få ersättning vid särskilt höga
sjuklönekostnader.
Ökat entreprenörskap inom vård, omsorg m.m.

Ett område där entreprenörskapet traditionellt
varit svagt, och inom vilket inte minst många
kvinnor arbetar och har sin expertis, är vård och
omsorg. Regeringen avser att förstärka insatserna på området för att ytterligare stimulera en
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förnyelse av välfärdssektorn som gynnar både
patienter, brukare och entreprenörer. Detta görs
bland annat genom inrättandet av ett nationellt
välfärdsutvecklingsråd som ska samla aktörer på
marknaden och kontinuerligt ha en dialog om
hur hinder för marknadens utveckling kan
undanröjas.
För att ytterligare stärka kvinnors entreprenörskap och företagande förlängs satsningen
Kvinnors företagande till och med 2010.
Vidare anser regeringen att potentialen för
entreprenörskap och företagande inom de
kulturella och kreativa näringarna kan utvecklas
ytterligare. Det finns ett behov av aktörer som
kan fungera som brobyggare och mellanhänder
för att stimulera kreativa och innovativa
processer i näringslivet likväl som för att öka
entreprenörskap, innovation och företagande
inom kultursektorn. Därför avser regeringen att
genomföra en handlingsplan för kulturella och
kreativa näringar.
Dessutom avser regeringen att genomföra ett
innovationsprogram för unga för att särskilt
stimulera unga företagares entreprenörskap.
För att utveckla turistnäringen och entreprenörskapet samt att ta vara på Sveriges
potential och attraktionskraft som ett
konkurrenskraftigt och hållbart turistland så
föreslår regeringen utökade resurser för
Visit Sweden AB.
Totalt föreslår regeringen att 200 miljoner
kronor avsätts för dessa ändamål 2010.
Minskad risk att starta företag främjar ett ökat
entreprenörskap

Att starta ett företag innebär att ta en risk.
Insolvensförfarandet bestämmer konsekvenserna vid ett misslyckande och blir därför en
faktor som har betydelse för beslutet att starta
företag. Det har visat sig att rädslan för konkurs
är ett av de viktigaste skälen för individer till att
inte starta ett eget företag.
Det är troligt att ett personligt insolvensförfarande som är mer förlåtande för företagare
kommer att medföra att personer blir mer
benägna att engagera sig i entreprenörskap.
För att minska risken med företagande och
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser
regeringen att föreslå två förändringar i skuldsaneringslagen. För det första ska skuldernas
ålder inte vara avgörande för om skuldsanering
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beviljas för personer med skulder huvudsakligen
från näringsverksamhet. Därigenom kommer det
att kunna gå betydligt snabbare än i dag att få
skuldsanering för den som har skulder från
näringsverksamhet. För det andra ska aktiva
näringsidkare kunna få skuldsanering. Genom
att även aktiva näringsidkare omfattas av
skuldsanering får enskilda näringsidkare samma
möjligheter att ta sig ur en ekonomiskt ohållbar
situation som löntagare har i dag.
Reformering av skattereglerna för att förbättra
konkurrenskraften

Riskkapitalverksamhet bedrivs inte sällan i form
av handelsbolag. Regeringen föreslår skattefrihet
för kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar i handelsbolag som ägs av
aktiebolag eller andra juridiska personer.
Aktiebolags och andra juridiska personers
indirekta ägande av näringsbetingade andelar
genom handelsbolag likställs därmed med
direktägande. På så sätt ökar likformigheten
samtidigt som reglerna förenklas och skatteplanering motverkas. Konkurrenskraften för
företag som inte skatteplanerar förbättras.
För att förstärka de gröna näringarnas
konkurrenskraft föreslås flera förändringar,
bland annat slopande av handelsgödselskatten
och sänkning av egenavgifterna.
Utredning om reducerad mervärdesskattesats i
tjänstesektorn

Efter en politisk uppgörelse inom EU under
våren 2009 är det numera möjligt att införa
reducerad mervärdesskattesats för vissa tjänster.
I den svenska miljön skulle detta kunna vara ett
komplement till skattereduktionen för hushållsarbete.
Sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster
kan bidra till ökad sysselsättning genom
reducerat svartarbete samt genom att underlätta
för hushållen att gå från hemarbete till
förvärvsarbete.
Regeringen vill nu undersöka möjligheten att
tillämpa en reducerad mervärdesskattesats på
vissa tjänster. En utredare kommer därför att få i
uppdrag att utreda om en reducerad mervärdesskattesats kan införas i vissa delar av tjänstesektorn från och med den 1 januari 2011.

Utredaren ska närmare analysera lämplig
avgränsning av aktuella tjänster, skattesatsnivån
samt utarbeta ett lagförslag.
Utredning om företagsbeskattning

För att förbättra företagsklimatet är det
angeläget att företagsskattereglerna bidrar till en
hög investeringsnivå och en snabb produktivitetsutveckling. Därmed främjas även den
varaktiga sysselsättningen och BNP. En
företagsskatteutredning tillsätts därför med syfte
att undersöka olika möjligheter att minska
beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och
därmed göra villkoren mera lika för investeringar
som finansieras med eget kapital respektive lånat
kapital.
Ett annat syfte är att värna den svenska
skattebasen i en alltmer globaliserad värld,
samtidigt som Sverige även fortsättningsvis ska
vara ett attraktivt land för investeringar och
lokalisering av företag.
Utredningen ska lägga särskild vikt vid att
olika åtgärder ska vara hållbara och försvarbara i
ett EU-perspektiv.
1.3.5

Värna klimatet

För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål
föreslås ytterligare satsningar på energieffektivisering och internationella klimatinvesteringar.
Det föreslagna programmet för energieffektivisering bidrar till att uppfylla Sveriges
förpliktelser i energitjänstedirektivet och målet
om 20 procents ökad energieffektivitet till 2020.
Programmet innehåller förstärkt regionalt och
lokalt energi- och klimatarbete, insatser för
information, rådgivning, stöd för teknikupphandling
och
marknadsintroduktion,
nätverksaktiviteter samt införande av ett
stödsystem med energikartläggningscheckar.
Programmet uppgår till 300 miljoner kronor per
år under perioden 2010–2014.
Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av
växthusgaser för de verksamheter som inte
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ska
minska med 40 procent till 2020 jämfört med
1990. En tredjedel av klimatmålet ska uppfyllas
med s.k. flexibla mekanismer såsom klimatinvesteringar i utvecklingsländer. Ytterligare
medel för flexibla mekanismer såsom klimat55
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investeringar i andra länder behövs för att nå
målet.
Därutöver presenteras fortsatta förebyggande
åtgärder för att anpassa Sverige till de klimatförändringar som oundvikligen kommer att ske,
bland annat avseende undersökningar av ras- och
skredrisker.
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Regeringens klimat- och energipolitik
En stor majoritet av världens klimatforskare är
eniga om att jordens klimat är på väg att
förändras och att bland annat människan är en
viktig orsak till detta. Utsläppen av växthusgaser
är en global utmaning som kräver globala
insatser. Genom internationellt samarbete kan
de globala insatserna mot klimatförändringar
omfatta mer långtgående åtaganden och genomföras kostnadseffektivt.
Klimat- och energimål
Sveriges nationella klimatpolitik bygger i hög
grad på samarbetet inom EU, som är pådrivande
i det internationella klimatarbetet. EU har enats
om att minska sina utsläpp av växthusgaser med
30 procent till 2020 jämfört med 1990. Detta mål
gäller dock under förutsättning att andra
industriländer gör jämförbara åtaganden och att
adekvata åtgärder görs av snabbt växande
utvecklingsländer. Om detta inte sker ska EU
ändå ensidigt minska sina utsläpp med minst
20 procent till 2020 jämfört med 1990.
Genom Allianspartiernas energi- och klimatöverenskommelse lades grunden för en långsiktig, hållbar och kostnadseffektiv klimat- och
energipolitik. Överenskommelsen bygger på
underlag från Vetenskapliga Rådet, den
parlamentariska Klimatberedningen och den
dialog som regeringen fört med samhälle och
näringsliv kring energi- och klimatfrågorna.
EU:s klimat- och energipaket utgör grunden för
Sveriges politik.
Detta skapar förutsättningar för långsiktiga
spelregler för energimarknadens aktörer.
Samtidigt tydliggörs regeringens högt ställda
ambitioner inom klimatområdet, vilket ger
förutsättningar för ett starkt svenskt ledarskap i
de pågående förhandlingarna om en ny
internationell klimatöverenskommelse.
Sveriges klimatmål innebär att utsläppen av
växthusgaser för de verksamheter som inte
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem ska
minska med 40 procent till 2020 jämfört med
1990. Två tredjedelar av dessa minskningar ska
ske i Sverige och en tredjedel i form av
klimatinvesteringar i andra länder. Andelen
förnybar energi år 2020 ska vara minst
50 procent av den totala energianvändningen.
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska
år 2020 vara minst 10 procent. Ett mål om
20 procent effektivare energianvändning till 2020

har också beslutats. Samtidigt förlängs kärnkraftsparentesen genom att avvecklingslagen
avskaffas och förbudet mot nybyggnad i
kärntekniklagen tas bort.
För de verksamheter som omfattas av EU:s
utsläppshandelssystem bestäms utsläppsminskningen gemensamt på EU-nivå inom ramen för
utsläppshandelssystemet.
Klimat- och energiåtgärder under mandatperioden
Utsläppshandel och koldioxidskatt är kostnadseffektiva och teknikneutrala ekonomiska styrmedel som sätter ett pris på utsläppen och
därmed bidrar till att förorenaren i större
utsträckning betalar för sin miljöpåverkan.
Samtidigt stimuleras energieffektivisering.
Regeringen har därför verkat för en växande
utsläppshandel internationellt samtidigt som
energi- och koldioxidskatterna har höjts i
Sverige. Den 1 januari 2008 höjdes såväl energiskatten på diesel som koldioxidskatten.
Nivån på koldioxidskatten kommer framöver
anpassas så att utsläppen av växthusgaser som en
effekt av denna åtgärd ska kunna minskas med
ytterligare 2 miljoner ton till 2020. Nedsättningen av koldioxidskatten för uppvärmning
inom jord-, skogs- och vattenbruk samt inom
delar av industrin ska minskas. Vidare avser
regeringen att höja energiskatten på diesel i två
steg. För att kompensera den tunga trafiken
kommer fordonsskatten för dieseldrivna
personbilar, tunga lastbilar och tunga bussar att
sänkas. De ekonomiska styrmedlen måste
kompletteras, dels med insatser för teknikutveckling, dels med information och insatser
för att bryta institutionella hinder mot förnyelse.
Ambitionsnivån vad gäller teknikutveckling har
stärkts i flera steg, bland annat genom
regeringens satsning på kommersialisering och
demonstration av ny energiteknik.
För att stimulera ny teknik och öka andelen
förnybar energi har regeringen bland annat satsat
på miljöbilpremier, andra generationens biodrivmedel samt kommersialisering och spridning av
ny energiteknik. Regeringen avser att införa
fordonsskattebefrielse för nya miljöbilar i fem år.
Dessutom avser regeringen höja koldioxidbeloppet i fordonsskatten.
Vidare har regeringen vidtagit åtgärder för
snabbare planprocesser för förnybar elproduktion och ökat anslagen för nätverk för vindbruk
samt hållbart uttag av bioenergi. Regeringen har
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också tagit initiativ till ett program för hållbara
städer.
Regeringen har vidare ökat anslagen för
energieffektivisering. I denna proposition föreslås ett nytt program för energieffektivisering
som bidrar till att uppfylla Sveriges förpliktelser i
energitjänstedirektivet och målet om 20 procents
ökad energieffektivisering till 2020. Tillängliga
anslag för energieffektivisering har mer än
fördubblats för perioden 2010–2012.
Utsläppens effekter är globala och oberoende
av var i världen utsläppen sker. Regeringen
genomför därför omfattande satsningar på s.k.
flexibla mekanismer, såsom klimatinvesteringar i
utvecklingsländer. Klimatinvesteringarna bidrar
till hållbar utveckling och överföring av ny
miljöteknik. Mekanismer som bidrar till en
global koldioxidmarknad förväntas ha en central
roll i ett nytt internationellt klimatavtal.
Förutom insatser för att minska utsläppen av
växthusgaser behövs åtgärder för anpassning till
de klimatförändringar som oundvikligen
kommer att ske. Klimatförändringarna ökar
riskerna för bland annat översvämningar, ras och
skred på grund av mer intensiv nederbörd och
ökande vattenflöden. Regeringen har därför
avsatt medel för att förbättra kunskapsunderlaget, bland annat genom undersökningar
av ras- och skredrisker samt genom utvecklandet
av en ny höjddatabas. Länsstyrelserna har även
fått ett övergripande regionalt samordningsansvar för klimatanpassning.
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Många utvecklingsländer är särskilt utsatta för
klimatförändringarna. Regeringen har därför
avsatt drygt 4 miljarder kronor för stöd avseende
klimatanpassning i utvecklingsländer, exempelvis
för investeringar i hälsa, sanitet och tillgång till
vatten.
I propositionen Ett lyft för forskning och
innovation (prop. 2008/09:50) samt budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1) har
regeringen lämnat förslag på omfattande
satsningar på klimat- och energirelaterad
forskning.
Inför Köpenhamn
Sverige ska visa ledarskap för att möta
klimatutmaningen både internationellt och
genom åtgärder i Sverige. Sverige är ett av de få
länder som kan uppvisa minskade utsläpp
samtidigt som ekonomin växer. Varken Sverige
eller EU, som står för 14 procent av utsläppen i
världen, kan dock ensamt motverka klimatförändringarna. Det är därför viktigt att ett nytt
globalt avtal kommer på plats som tar vid där det
s.k. Kyotoprotokollets första åtagandeperiod
slutar, dvs. efter 2012. Som ordförande i EU är
det Sveriges uppgift att leda EU och tillsammans
med övriga parter verka för att ett nytt
klimatavtal antas i Köpenhamn i december.
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1.4

Offentliga finanser

1.4.1

Fortsatt svag utveckling av
skatteintäkterna

Den kraftiga och snabba försämringen av den
ekonomiska utvecklingen medför att de totala
skatteintäkterna utvecklas svagt framöver (se
tabell 1.9).
Tabell 1.9 Totala skatteintäkter
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

betydligt lägre nivå i jämförelse med den
bedömning som gjordes innan krisen.
I diagram 1.13 redovisas de fyra senaste
prognoserna för den offentliga sektorns
skatteintäkter i jämförelse med prognosen i 2008
års ekonomiska vårproposition. Av diagrammet
framgår att skatteprognoserna reviderades ned
när bedömningen av ekonomins utveckling blev
allt mer negativ samt att prognosen reviderats
upp i denna budgetproposition jämfört med
prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition.

Skatt på arbete

873

910

872

865

885

915

Diagram 1.13 Revideringar av skatteintäkter sedan 2008
års ekonomiska vårproposition

Skatt på kapital

209

174

146

157

171

185

Miljarder kronor

Skatt på konsumtion

400

420

415

418

428

443

50

-1

-4

-8

-5

-4

-4

0

Övriga skatter
Totala skatteintäkter

1 481 1 500 1 424 1 434 1 480 1 539

Källa: Egna beräkningar.

Intäkterna från skatt på arbete minskar under
2009. Det beror på att utbetalda löner, som är
den viktigaste skattebasen för skatt på arbete,
minskar till följd av ett stort fall i antalet
arbetade timmar. Även nästa år utvecklas lönerna
mycket svagt.
Osäkerheten på arbetsmarknaden påverkar
också hushållen, vilka fortsätter att öka sitt
sparande, trots en svag utveckling av de
disponibla inkomsterna. Det bidrar till att
hushållens konsumtion minskar 2009 och till att
intäkterna från skatt på konsumtion utvecklas
svagt både 2009 och 2010. De nu föreslagna
skattesänkningarna ökar hushållens disponibla
inkomster med 15 miljarder kronor och bidrar
till att konsumtionen återhämtar sig 2010.
Lågkonjunkturen, i kombination med den
finansiella krisen, leder dessutom till ett betydande fall i intäkterna från skatt på företagsvinster
och skatt på hushållens kapitalvinster.
Det finns dock tecken på att den svenska
ekonomin håller på att stabiliseras och förbättras
jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition. Utvecklingen av antalet
arbetade timmar bedöms nu bli något mindre
negativ än bedömningen i våras, vilket medför en
något mindre negativ utveckling av intäkterna
från skatt på arbete både 2009 och 2010.
Eftersom ca 60 procent av skatteintäkterna har
en direkt koppling till arbetsmarknaden bidrar
den något stabilare arbetsmarknaden i hög grad
till att förbättra de offentliga finanserna. Trots
den något ljusare bilden, är intäkterna på en

-50
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BP09
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VÅP09
BP10

-200
-250
-300
2007

2008
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Anm.: Prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning.
Källa: Egna beräkningar.

1.4.2

Utgifterna stiger som andel av BNP

Den offentliga sektorns utgifter påverkas i
betydligt mindre grad av lågkonjunkturen än
inkomsterna. Eftersom BNP samtidigt minskar i
löpande priser 2009, stiger utgiftskvoten
förhållandevis kraftigt från 50,2 procent 2008 till
54,1 procent. Nästa år ökar utgiftskvoten till
55,1 procent.
De statliga utgifterna ökar både till följd av de
automatiska stabilisatorerna, främst ökade
utgifter inom arbetsmarknadsområdet, men även
till följd av de satsningar som regeringen föreslår
för att dämpa sysselsättningsnedgången.
Balanseringen i pensionssystemet innebär
dock att utgifterna i ålderspensionssystemet
ökar långsamt. Konjunkturnedgången har medfört stora inkomstminskningar i kommunsektorn. I 2009 års vårtilläggsbudget föreslogs
7 miljarder kronor i ökade statsbidrag till
kommuner och landsting för 2010, att utbetalas i
december 2009. I denna proposition föreslår
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regeringen att resurstillskottet för 2010 ska öka
med ytterligare 10 miljarder kronor, varav
6 miljarder utbetalas i år i form av ett tillfälligt
konjunkturstöd. De ökade tillskotten medför att
kommunsektorns utgifter 2010 ökar både
nominellt och realt.
1.4.3

Underskotten minskar successivt

Den offentliga sektorn som helhet beräknas
uppvisa underskott under samtliga år 2009–2012.
Det finansiella sparandet i den offentliga sektorn
beräknas bli -2,2 procent som andel av BNP i år
och -3,4 procent 2010. Underskottet minskar
successivt 2011 och 2012 (se tabell 1.10).
Tabell 1.10 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser
Miljarder kronor, om annat ej anges

Inkomster

2008

2009

2010

2011

2012

1 664

1 593

1 605

1 657

1 727

Procent av BNP

52,7

51,9

51,7

51,6

51,3

Skatter och avgifter

1 479

1 417

1 428

1 474

1 532

Procent av BNP

46,8

46,2

46,0

45,9

45,5

Övriga inkomster

185

175

176

183

195

1 585

1 660

1 711

1 724

1 763

50,2

54,1

55,1

53,6

52,4

79

-68

-107

-67

-36

Utgifter
Procent av BNP
Finansiellt sparande

2,5

-2,2

-3,4

-2,1

-1,1

Staten

Procent av BNP

45

-63

-109

-68

-32

ÅP-systemet

31

6

3

1

-2

2

-11

0

0

-2

Kommunsektorn
Källa: Egna beräkningar.

Underskotten i det finansiella sparandet ligger
nästan helt i staten. Det beror framför allt på den
svaga utvecklingen av skatteintäkterna och de
ökade utgifterna för arbetsmarknadsrelaterade
utgifter. De relativt låga utgifterna i ålderspensionssystemet leder till ett mindre överskott
för sektorn 2009 t.o.m. 2011. År 2012 uppvisar
ålderspensionssystemet ett negativt finansiellt
sparande.
Kommunsektorn har underskott i både det
finansiella sparandet och resultatet i år. Nästa år
bidrar höjda statsbidrag till att underskottet i det
finansiella sparandet upphör samtidigt som
resultatet för sektorn som helhet väntas bli
positivt.
Jämfört med prognosen i 2009 års
ekonomiska vårproposition beräknas nu den
offentliga sektorns finanser bli starkare.
Förstärkningen sker trots att de nu föreslagna
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reformerna minskar sparandet med 32 miljarder
kronor 2010.
1.4.4

Minskade risker för de offentliga
finanserna

Det har sedan förra hösten rått en betydande
osäkerhet om de offentliga finansernas utveckling i spåren av den kraftiga konjunkturnedgången och finanskrisen. Indikatorer och
utfall tyder nu på en stabilisering och en viss
förbättring av den makroekonomiska utvecklingen. Detta påverkar även de offentliga
finanserna, som nu är starkare jämfört med i
våras. Både intäkts- och utgiftssidan utvecklas
bättre.
Trots att risken för en sämre utveckling än
väntat har minskat måste det finnas en beredskap
för en svagare utveckling av de offentliga
finanserna, om t.ex. den förväntande förbättringen av konjunkturläget inte kommer till
stånd. Till de risker som kan påverka de
offentliga finanserna negativt hör en ännu
svagare utveckling på arbetsmarknaden, en
mindre ökning av den privata konsumtionen, en
varaktig större sysselsättningsnedgång eller
större problem inom finans- och banksektorn
(där utvecklingen i de baltiska länderna är
central).
Men de offentliga finanserna kan även
utvecklas starkare. Såväl snabbheten som styrkan
i upp- och nedgångar underskattas ofta. Bland
intäkterna är underskattningen tydligast för de
intäkter som har de mest volatila skattebaserna,
dvs. skatt på hushållens kapitalvinster och
företagens inkomstskatter. Men även intäkterna
på arbete har ofta underskattats. En genomgång
av regeringens prognoser under konjunkturuppgången från 2004 till 2007 visar att
skatteintäkterna underskattades med i genomsnitt 1,4 procent av BNP per år medan det
finansiella sparandet underskattades med i
genomsnitt 2,0 procent av BNP per år.
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1.5

Avstämning av de
budgetpolitiska målen

1.5.1

Avstämning av överskottsmålet

De indikatorer som regeringen använder för att
följa upp överskottsmålet (genomsnittligt
finansiellt sparande från 2000, den s.k.
sjuårsindikatorn samt det strukturella sparandet)
visar att det finansiella sparandet kommer att
ligga något under överskottsmålet de närmaste
åren, om inte det återigen visar sig att det
offentliga
sparandet
underskattas
när
konjunkturläget förbättras (se tabell 1.11 och
avsnitt 4.2).
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Tabell 1.11 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet
Procent av BNP respektive potentiell BNP

Finansiellt sparande
Genomsnitt från 2000
konjunkturjusterat1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,7

1,7

–1,4

–1,2

0,6

2,0

2,4

3,8

2,5

–2,2

–3,4

–2,1

–1,1

3,7

2,7

1,3

0,7

0,7

0,9

1,1

1,5

1,6

1,2

0,8

0,5

0,4

3,6

2,9

1,5

0,9

0,8

0,8

0,9

1,1

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

7-årsindikatorn
konjunkturjusterat1
Strukturellt sparande
BNP-gap
Genomsnitt från 2000
7-årssnitt

0,9

1,0

1,1

1,0

0,6

0,3

–0,1

0,7

0,6

0,6

0,9

1,1

1,2

1,2

2,1

2,1

–1,0

–0,5

-0,3

0,6

0,5

1,6

2,3

1,4

0,2

0,7

0,6

0,4

–0,9

–0,4

–0,7

1,0

1,3

2,5

2,6

0,0

–6,4

–6,5

–5,0

–3,0

0,4

–0,3

–0,3

–0,4

–0,1

0,1

0,5

0,7

0,6

–0,1

–0,6

–1,0

–1,2

0,5

0,8

0,9

0,1

–0,8

–1,6

–2,2

1

Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet adderas med BNP-gapet under motsvarande period multiplicerat med elasticiteten 0,55.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Ur ett konjunktur- och arbetsmarknadsperspektiv är det dock befogat att temporärt
tillåta mindre och begränsade underskridanden
av överskottsmålet för att ge utrymme för de
åtgärder mot den ekonomiska krisen som
föreslås i denna budgetproposition.
Svårt att uppskatta det offentligfinansiella läget vid
stora konjunktursvängningar
Det är mycket svårt att göra prognoser för den
offentliga sektorns finanser vid stora förändringar i den ekonomiska aktiviteten. Det
beror framförallt på att kapitalskatteinkomsterna
varierar mycket vid stora konjunktursvängningar.
Kraften i försämringen och förbättringen av
det offentliga sparandet under konjunkturnedgångar respektive konjunkturuppgångar
underskattas ofta. Därför är det svårt att uppskatta hur stort det offentligfinansiella sparandet
skulle vara vid ett normalt konjunkturläge. På
samma sätt som det strukturella sparandet
reviderats ned på kort tid, till följd av att
potentiell BNP har reviderats ned, kan det
strukturella sparandet komma att revideras upp
när konjunkturläget förbättras. Det finns dock
ingen garanti för att det offentliga sparandet per
automatik återgår till målsatt nivå när
konjunkturläget normaliseras. Det strukturella
sparandet kan bli sämre än nu, enligt nuvarande
beräkningar, om bland annat arbetslösheten biter
sig fast på en hög nivå.
Viktigt att temporära krisåtgärder förblir
temporära
Överskottsmålet riskerar, enligt nuvarande
bedömningar, att underskridas något under
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samtliga år 2009–2012. Det är därför viktigt att
en stor del av de krisåtgärder som föreslås i
denna budgetproposition (t.ex. höjda statsbidrag
till kommuner och landsting, kommunstödet, de
extra utbildningsplatserna och de ökade
resurserna till arbetsmarknadspolitiska åtgärder)
är temporära och att dessa satsningar upphör när
konjunkturläget förbättras. I annat fall hotas
trovärdigheten för de offentliga finanserna och
utrymmet att låta de automatiska stabilisatorerna
verka fullt ut i nästa lågkonjunktur minskar.
Stora utgiftsökningar, som av olika skäl har visat
sig vara svåra att återta, bör undvikas.
Permanenta höjningar av utgiftsnivån riskerar att
på sikt bidra till ett höjt totalt skatteuttag.
Det fjärde steget i jobbskatteavdraget kan, om
det skulle behövas, finansieras genom höjningar
av andra mindre skadliga skatter. En höjning av
det totala skatteuttaget undviks därmed och
skatteuttagets sammansättning kan sammantaget
bli mer effektivt.
Krisåtgärderna förutsätter en stram utgiftspolitik de
närmaste åren
Det finns en överhängande risk för att det kan
behövas budgetförstärkningar när konjunkturläget förbättras om det inte visar sig att de
offentliga finanserna utvecklar sig bättre än vad
som nu kan bedömas. Sådana förstärkningar bör
ges en samhällsekonomiskt effektiv utformning
och säkerställa att den offentliga välfärdens kärna
fortsatt värnas. Om budgetförstärkningar blir
nödvändiga bör de bland annat ta sikte på
skattejusteringar som bidrar till en bättre miljö
och hälsa utan att minska incitamenten till
arbete. Även utgiftsminskningar kan bli aktuella.
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Långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna
är centralt. Det offentligfinansiella läget kräver
en mycket stram utgiftspolitik de närmaste åren.
För att markera detta föreslås att utgiftstaket för
2012, exklusive teknisk justering, sätts
10 miljarder kronor lägre än den bedömning som
gjordes i 2009 års ekonomiska vårproposition (se
vidare avsnitt 1.5.2. nedan).
Sverige kan bli föremål för ett
underskottsförfarande
Enligt de fördragsfästa kriterierna i stabilitetsoch tillväxtpakten i EU får underskottet i ett
lands offentliga finanser inte vara större än
3 procent av BNP. Ett underskottsförfarande
(Excessive Deficit Procedure, EDP) är en
process i flera steg för att se till att det berörda
medlemslandet vidtar åtgärder för att komma
tillrätta med underskottet. Till att börja med
undersöker EU-kommissionen om de undantag
som nämns i fördraget kan tillämpas. EUkommissionen ska därvid granska om överskridandet av referensvärdet är exceptionellt och
tillfälligt och om underskottet ligger nära
3 procent av BNP. Alla tre villkoren måste vara
uppfyllda för att ett land inte ska bli föremål för
EDP.
För två år sedan var det endast två av EU:s 27
medlemsländer som inte uppfyllde underskottsgränsen. Enligt en prognos från kommissionen
kommer nästan samtliga medlemsländer att ha
ett underskott som är större än 3 procent av
BNP både 2009 och 2010. Prognosen för det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn
2010 indikerar att även Sverige kan bli föremål
för ett underskottsförfarande inom ramen för
EU:s stabilitets- och tillväxtpakt.
De kraftigt försämrade offentliga finanserna i
många EU-länder ställer krav på ett trovärdigt
återställande. Det finns annars en stor risk att
länderna inte klarar framtida offentliga
åtaganden och att de dessutom går in i nästa
lågkonjunktur med betydligt sämre offentliga
finanser än vad som var fallet när dagens
nedgång inleddes. De underskott som uppstår
till följd av den djupa långkonjunkturen måste
vara tillfälliga och hanterbara för att förtroendet
för de europeiska ekonomierna ska kunna
upprätthållas.

1.5.2

Avstämning av utgiftstaket fram till
och med 2011

De fleråriga utgiftstaken för staten är ett viktigt
budgetpolitiskt åtagande för riksdagen och
regeringen. De främjar trovärdigheten i den
ekonomiska politiken (se även rutan Det
budgetpolitiska ramverket i avsnitt 4.1).
De senaste åren har den årliga ökningen av det
ursprungliga utgiftstaket uppgått till mellan
30 och 42 miljarder kronor. Utgiftstaken har
under fler år ökat i takt med eller långsammare
än BNP i löpande priser, dvs. utgiftstaken har
minskat, eller varit konstanta, som andel av BNP
(se diagram 1.14). Den ekonomiska krisen, med
en svag eller fallande utveckling av BNP i
löpande priser, medför dock att utgiftstaket som
andel av BNP är högre vart och ett av åren 2009–
2011 jämfört med 2007, trots att den nominella
årliga ökningstakten är i linje med eller något
lägre än under den föregående femårsperioden.
Utgiftstaket har klarats samtliga år sedan
systemet med utgiftstak infördes 1997. Budgeteringsmarginalerna, dvs. skillnaden mellan
utgiftstaket och utfallet för de takbegränsade
utgifterna, har varierat kraftigt mellan åren.
Flertalet år har budgeteringsmarginalerna varit
mycket små.
Diagram 1.14 Tekniskt justerade utgiftstak och
takbegränsade utgifter som andel av BNP 1997–2012
Procent
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Källa: Egna beräkningar och Statistiska centralbyrån.

Budgeteringsmarginalen är i första hand avsedd
att fungera som en buffert för att utgifterna på
grund av konjunkturen eller strukturella
förändringar (t.ex. ett ändrat sjukskrivningsmönster) kan utvecklas på ett annat sätt än vad
som prognostiserats. Den riktlinje som
regeringen
använder
för
att
bedöma
budgeteringsmarginalens storlek är att den för
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innevarande år bör vara minst 1 procent av de
takbegränsade
utgifterna
(2009),
minst
1,5 procent för budgetåret (2010) och minst
2 procent för året efter budgetåret (2011). Den
stegvis ökande säkerhetsmarginalen motiveras av
att osäkerheten om utgiftsutvecklingen är större
på längre sikt. Budgeteringsmarginalerna 2009–
2011 bedöms vara tillräckligt stora.
1.5.3

Förslag till utgiftstak för 2012

Regeringen gör i den ekonomiska vårpropositionen en bedömning av en lämplig nivå
på utgiftstaket för det sista året i en aktuell
budgetperiod. Nivån på utgiftstaket för ett nytt
år tar sin utgångspunkt i en samlad bedömning
av den finanspolitiska inriktningen givet de
budgetpolitiska målen och prognosen för de
offentliga finanserna.
Regeringen anser att det finns starka skäl för
att nivån på utgiftstaket 2012 ska sänkas jämfört
med den bedömning som gjordes i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Därigenom värnas
de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet
och en återgång till ett sparande i offentlig sektor
i linje med överskottsmålet. Nuvarande
underskott i de offentliga finanserna manar till
försiktighet angående utgiftsutvecklingen. Ett
stramare utgiftstak understödjer en sådan
inriktning och snabbar på återgången mot ett
positivt finansiellt sparande.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att
utgiftstaket för 2012, exklusive tekniska
justeringar, fastställs på en nivå som ligger
10 miljarder kronor lägre än den bedömda nivån
i 2009 års ekonomiska vårproposition. Till följd
av förslag i denna proposition, inklusive tekniska
justeringar av utgiftstaket, blir utgiftstaket
1 074 miljarder kronor 2012. Därmed skulle
utgiftstaket fastställas på en nivå som motsvarar
ca 32 procent av BNP.
1.5.4

Hållbara offentliga finanser kan
uppnås trots lågkonjunkturen

Enligt de indikatorer som regeringen använder
för att bedöma de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet (främst den s.k. S2–indikatorn)
förefaller finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
vara relativt god. Denna bedömning grundar sig
på egna hållbarhetsberäkningar, som redovisas i
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avsnitt 10, och bedömningar som gjorts av ett
antal internationella organisationer.
Enligt beräkningarna i basscenariot behövs en
permanent budgetförstärkning på 0,6 procent av
BNP för att finanspolitiken ska vara långsiktigt
hållbar i strikt mening. En relativt stram
finanspolitik bör föras under de kommande åren
för att säkra finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Den ekonomiska krisen bedöms för närvarande inte utgöra något allvarligt hot mot
hållbarheten i de offentliga finanserna. En viktig
förutsättning är dock att nedgången i sysselsättningen 2009 och 2010 inte omvandlas till en
varaktigt lägre sysselsättningsnivå. En annan
viktig förutsättning för att upprätthålla hållbara
offentliga finanser är att de temporära krisåtgärder, som föreslås i denna budgetproposition, upphör när konjunkturläget förbättras.
Översyn av det finanspolitiska ramverket
När andelen i arbetsför ålder sjunker och
andelen äldre ökar markant kan det längre fram
vara motiverat att justera nuvarande mål om att
överskottet i de offentliga finanserna ska uppgå
till 1 procent av BNP i genomsnitt över en
konjunkturcykel. Det finanspolitiska ramverket
är centralt för en god och stabil utveckling i
Sverige och har varit en hörnsten i
uppbyggnaden av förtroende för ekonomin.
Regeringen vill därför betona att finanspolitiken
även fortsättningsvis ska omgärdas av tydliga
mål och regler. Regeringen avser även framöver
att låta finanspolitiken vägledas av ett mål för det
finansiella sparandet även om nivån kan komma
att justeras något jämfört med nuvarande
1 procent av BNP.
Regeringen arbetar för närvarande med en
översyn av det finanspolitiska ramverket, där
frågan om överskottsmålets nivå ingår.
Översynen ska avrapporteras innan mandatperiodens slut.
I propositionen Obligatoriskt utgiftstak
(prop. 2009/10:5) föreslår regeringen att utgiftstaket görs obligatoriskt och att det ska omfatta
de kommande tre kalenderåren.
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1.6

Fördelningspolitisk redogörelse

Mellan 1995 och 2007 ökade hushållens reala
disponibla inkomster med i genomsnitt
3,1 procent per år.8 Enbart mellan 2006 och 2007
förbättrades den ekonomiska standarden med
över 7 procent.
Inkomstskillnaderna har ökat från 1991 till
2007. Det är framför allt variationer i kapitalvinsternas omfattning som orsakar varierande
inkomstskillnader. När stora värdeökningar
realiseras ökar kapitalvinsternas betydelse för
hushållens uppmätta inkomster. Den svaga
börsutvecklingen från andra halvåret 2007 fram
till våren 2009 medför sänkta tillgångsvärden och
därmed lägre kapitalvinster. Utvecklingen
bedöms komma att bidra till minskade inkomstskillnader 2008 och 2009.
Den politik som regeringen fört sedan
mandatperiodens början är inriktad mot att öka
sysselsättningen och minska utanförskapet. Flera
reformer som förbättrar arbetsmarknadens
funktionssätt och stärker incitamenten till arbete
har genomförts. I denna budgetproposition
föreslås bland annat en förstärkning av jobbskatteavdraget.
Åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta
kan initialt leda till ökade inkomstskillnader.
Åtgärderna har dock oftast ganska små
omedelbara effekter på inkomstfördelningen
jämfört med normala förändringar i marknadsinkomster m.m.
På sikt, när fler kommer in på arbetsmarknaden och färre försörjs med bidrag, bidrar
reformer som gör det mer lönsamt att arbeta till
minskade inkomstskillnader. Denna effekt ökar
över tiden då produktiviteten hos dem som
börjar arbeta successivt stärks och deras
inkomstmöjligheter därigenom förbättras.
I diagram 1.15 redovisas effekten av de
åtgärder som föreslås i denna proposition.
Redovisningen avser såväl ett direkt (statiskt)
som ett långsiktigt (dynamiskt) perspektiv.

8 Den disponibla inkomsten som används här kommer från inkomst-

Diagram 1.15 Effekter av förslagen i denna budgetproposition på justerad disponibel inkomst för olika
inkomstgrupper
Procent
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Anm.: Justerad disponibel inkomst är hushållets sammanlagda nettoinkomst
justerad för antalet medlemmar i hushållet.
Källa: Egna beräkningar.

Redovisningen omfattar effekterna av det fjärde
steget i jobbskatteavdraget, det höjda grundavdraget för ålderspensionärer, de höjda
bostadstilläggen för personer med sjuk- och
aktivitetsersättning samt de höjda studiemedlen.
Sammantaget medför dessa åtgärder en viss
utjämning av inkomstskillnaderna.
På sikt beräknas den ekonomiska standarden
öka mest för de med de allra lägsta inkomsterna.
Detta beror främst på jobbskatteavdraget som
gör arbete mer lönsamt. Det innebär att det
framför allt är de personer som i dag står utanför
arbetsmarknaden som ökar sitt arbetsutbud.
Därmed ökar sysselsättningen och arbetsinkomsterna procentuellt sett mest för dessa
grupper.
Då såväl de direkta som de långsiktiga
effekterna verkar utjämnande på inkomstfördelningen är den totala effekten av förslagen
därför tydligt inkomstutjämnande.
Förslagen minskar även inkomstskillnaderna
mellan kvinnor och män. Inkomstsammansättningen är olika för kvinnor och män. Män
har i genomsnitt högre löneinkomster än
kvinnor och arbetar i större utsträckning heltid.
Den direkta effekten på de disponibla
inkomsterna av jobbskatteavdraget blir därför
något större för män än för kvinnor. Den
samlade effekten av de föreslagna åtgärderna är
dock något större för kvinnor än för män
(diagram 1.16). Dessa skillnader växer med tiden
då jobbskatteavdraget på sikt ökar den

statistiken och avviker från nationalräkenskapernas definition.
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disponibla inkomsten mer för kvinnor än för
män.
Diagram 1.16 Effekter av förslagen i denna budgetproposition på individuell disponibel inkomst för kvinnor
och män
Procent
1.5
Direkt effekt

Långsiktig effekt

1

1.7.1

0.5

0
Män

Kvinnor

Källa: Egna beräkningar.

1.7

Fortsatt arbete för att klara
långsiktiga utmaningar

Den finansiella krisen och den därefter följande
djupa lågkonjunkturen har hamnat i fokus för
den ekonomiska politikens utformning under
det senaste året. Samtidigt är det viktigt att den
dramatiska utvecklingen under det senaste året
inte gör att de långsiktiga utmaningar som
Sverige, liksom många andra länder, står inför
glöms bort. Tvärtom understryker krisen
behovet av en långsiktigt inriktad ekonomisk
politik.
Långtidsutredningen 2008 lyfte i sitt huvudbetänkande (SOU 2008:105) fram den förändrade befolkningssammansättningen och en
fortsatt internationalisering som trender som
kommer ha betydelse för hur ekonomin
utvecklas framöver och därmed för hur politiken
bör utformas. Ytterligare en fråga, som
behandlades av Långtidsutredningen, är behovet
av effektiva, globala strategier för att hantera den
pågående klimatförändringen.9
De långsiktiga utmaningarna som Långtidsutredningen analyserar, understryker behovet av

9 En

redogörelse

för

resultaten

i

Långtidsutredningen

2008,

remissinstansernas synpunkter och regeringens politik för att möta de
långsiktiga utmaningarna finns i bilaga 6 till denna budgetproposition.
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fortsatta åtgärder för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och stärka produktiviteten, bland annat genom ett bättre företagsklimat, och som stödjer en högre sysselsättningsnivå på lång sikt. Genom sådana
åtgärder förbättras också de offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet samtidigt som
ekonomins motståndskraft för kommande kriser
stärks. Bara med en sådan inriktning på politiken
kommer det att vara möjligt att möta de
långsiktiga utmaningarna.
Ökad efterfrågan på välfärdstjänster
kräver långsiktigt hållbara finanser

En växande andel äldre och en närmast
stagnerande befolkning i arbetsför ålder kommer
att påverka både arbetsutbudet, tillväxten och de
offentliga välfärdssystemen framöver. Även om
de äldre successivt får en bättre hälsa förväntas
den stigande andelen äldre leda till att behoven
av vård och omsorg ökar. Det sätter i sin tur
press på de offentliga finanserna. Enligt
Långtidsutredningens scenarier är det möjligt att
möta den ökade efterfrågan på fler välfärdstjänster som kommer av att befolkningssammansättningen förändras utan att de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet
äventyras. Långtidsutredningens slutsats i detta
avseende överensstämmer därför i stort med
hållbarhetsberäkningarna i avsnitt 10 och de
bedömningar som gjorts av ett antal internationella organisationer. Det förutsätter dock
att de nuvarande underskotten i de offentliga
finanserna är tillfälliga och hanterbara samt att
det förs en stram finanspolitik när konjunkturen
väl vänder upp. Att värna ordning och reda i de
offentliga finanserna är därför centralt för att
omfattningen av den skattefinansierade utbildningen, vården och omsorgen på sikt ska kunna
bibehållas på dagens nivå.
Hög sysselsättning grunden för välfärdens
finansiering
Ansvar för de offentliga finanserna måste
kombineras med en politik som bidrar till att öka
den långsiktiga sysselsättningsnivån. En hög
sysselsättningsnivå är en grundläggande
förutsättning för att på lång sikt kunna finansiera
ett väl utbyggt och offentligt finansierat
välfärdssystem som omfattar alla. Fler arbetade
timmar ökar skatteintäkterna, samtidigt som
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kostnaderna för t.ex. arbetslöshetsersättningen
minskar.
Grunden för regeringens politik är att värna
arbetslinjen och bekämpa människors utanförskap. Regeringen har genomfört ett stort antal
insatser för att öka sysselsättningen och för att
förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en
hög nivå. Förutom att bidra till tillväxt är dessa
åtgärder centrala för att den gemensamma
välfärden ska kunna tryggas framöver. De
scenarier över de offentliga finansernas långsiktiga utveckling som presenteras i avsnitt 10,
visar på betydelsen av en hög sysselsättning för
möjligheterna att i framtiden upprätthålla dagens
nivå på välfärdstjänsterna.
Utformningen av välfärdssystemen spelar stor roll
Efterfrågan på välfärdstjänster kan förväntas öka
utöver det som följer av att befolkningen åldras.
I takt med att levnadsstandarden förbättras ökar
också förväntningarna på välfärdstjänsternas
tillgänglighet och kvalitet. Utvecklingen under
de senaste decennierna visar att efterfrågan på
vård, omsorg och utbildning ökat i snabbare takt
än vad som kan förklaras av att befolkningssammansättningen förändrats. Människors
önskningar om ökade valmöjligheter och
förbättrad tillänglighet till välfärdstjänster är en
förklaring till den ökade efterfrågan.
En ökad efterfrågan på välfärdstjänster, utöver
de behov som följer av att befolkningens
sammansättning ändras, kan komma att utsätta
de offentliga finanserna för stora påfrestningar.
En central utmaning för politiken är därför att
hitta sätt att förena en ökad efterfrågan på
välfärdstjänster med kravet på hållbara offentliga
finanser.
De offentliga välfärdssystemen behöver också
utformas så att de blir stabila och trovärdiga
inför framtiden. Ett flertal reformer har
genomförts på sjukförsäkringsområdet för att
värna hållbarheten i trygghetssystemen.
Regeringen avser även att tillsätta en
parlamentarisk utredning om långsiktigt hållbara
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Ett omfattande arbete pågår i syfte att minska
överutnyttjandet av trygghetssystemen (se
vidare avsnitt 1.3.3 och 12.4). Regeringen arbetar
även aktivt för att bekämpa svartarbete och
annat skattefusk.

1.7.2

Klimatfrågan kräver globalt
samarbete

Hotet om kraftiga klimatförändringar är en av de
största utmaningarna som mänskligheten står
inför. Det är samtidigt ett globalt problem som
måste hanteras på ett internationellt plan. Att
reducera utsläppen av koldioxid och andra s.k.
växthusgaser är också något som är kostsamt.
Beräkningar visar dock att det går att
åstadkomma globala utsläppsminskningar till
förhållandevis låga kostnader. 10 Det kräver att
klimatåtgärderna är internationellt koordinerade
genom t.ex. ett system för internationell
utsläppshandel. Även Långtidsutredningen framhåller betydelsen av att klimatpolitiken är
internationellt samordnad.
Om EU och Sverige skulle driva en klimatpolitik som enbart fokuserar på utsläppsminskningar inom unionen och nationellt, utan
internationell samordning, skulle det resultera i
betydande merkostnader för att uppnå en given
effekt på klimatet. Det kan i sin tur äventyra
möjligheten för utsläppsbegränsningarna att alls
komma till stånd.
Den stora utmaningen framöver är att få till
stånd en överenskommelse kring klimatfrågan
som inte bara omfattar de industrialiserade
länderna, utan även utvecklingsländerna och i
synnerhet de snabbväxande utvecklingsekonomierna. En sådan överenskommelse måste
också leva upp till kraven om en rättvis och
hållbar global utveckling. EU:s medlemsländer
har enats om en ambitiös klimatpolitik när det
gäller de egna minskningarna av koldioxidutsläppen. Det är en förutsättning för att EU ska
kunna vara en trovärdig part och pådrivande i de
fortsatta internationella klimatförhandlingarna.
Inriktningen för FN:s klimatmöte i Köpenhamn
den 7–18 december 2009 är att ett nytt
internationellt klimatavtal ska kunna slutas som
tar vid där det s.k. Kyoto-protokollets första
åtagandeperiod slutar, dvs. efter 2012.11 En av

10 Dessa beräkningar bygger emellertid på antaganden om att

klimatpolitiken är kostnadseffektiv. Se t.ex. Stern, N. (2007), The
Economics of Climate Change: The Stern Review, Cambridge, UK,
Cambridge University Press.
11 Genom Kyotoprotokollet skapades ett internationellt ramverk för hur

klimatproblemet ska hanteras. Där preciserades också hur stora
minskningar av växthusgaser som ett antal industriländer ska genomföra
under perioden 2008–2012.

67

PROP. 2009/10:1

Sveriges huvuduppgifter som ordförande i EU:s
ministerråd hösten 2009 är att leda unionen så
att EU på bästa sätt kan agera för att nå en global
klimatöverenskommelse.
På hemmaplan har regeringen höjt ambitionerna i klimatpolitiken i och med Allianspartiernas energi- och klimatöverenskommelse,
som presenterades i februari 2009. I klimatpropositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik (prop. 2008/09:162), som lämnats
våren 2009, föreslog regeringen att utsläppen av
växthusgaser för de verksamheter som inte
omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter ska minska med 40 procent fram
till 2020 i förhållande till 1990 års nivå. Vidare
presenterades handlingsplaner för att utveckla en
fordonsflotta oberoende av fossila bränslen,
energieffektivisering
i bebyggelser
samt
satsningar på förnybar energi. Regeringen
presenterade också en långsiktig vision om att
Sverige 2050 inte ska ha några nettoutsläpp av
växthusgaser i atmosfären. I denna proposition
föreslås ytterligare åtgärder för att Sverige ska
uppfylla sina åtaganden inom klimatområdet (se
avsnitt 1.3.5). Genom Allianspartiernas energioch klimatöverenskommelse förlängs kärnkraftsparentesen genom att avvecklingslagen
avskaffas och förbudet mot nybyggnad i
kärntekniklagen tas bort.
1.7.3

Internationaliseringen innebär
utmaningar och möjligheter

Sverige är en liten öppen ekonomi och därmed i
hög grad beroende av utvecklingen i omvärlden.
Eftersom exporten utgör en så stor del av vår
BNP har den kraftigt minskade omvärldsefterfrågan i spåren av den finansiella krisen
påverkat svensk ekonomi negativt. Under åren
närmast före krisen, då världsekonomin
uppvisade historiskt höga tillväxttal, gynnades
emellertid svensk ekonomi av en stark
efterfrågan på varor och tjänster där svenska
företag är framträdande.
Även om det stora exportberoendet gör
produktion och sysselsättning i Sverige känsliga
för svängningar i omvärldsefterfrågan, är
öppenhet och handel av avgörande betydelse för
vårt välstånd. Handel och direktinvesteringar ger
företag möjlighet att bredda den egna
marknaden. Den tekniska utvecklingen och
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öppnare gränser har bidragit till att det går att ta
tillvara olika länders komparativa fördelar.
Som ordförande i EU:s ministerråd kommer
Sverige arbeta för öppna marknader och framsteg i frihandelsförhandlingar.
Regeringen tillsatte även i början av mandatperioden ett globaliseringsråd med uppdraget att
ta fram idéer och förslag på hur Sverige kan stå
starkare i globaliseringens tid. I maj 2009
lämnade Globaliseringsrådet sin slutrapport
(Ds 2009:21).
God omställningsförmåga krävs
Den konjunkturnedgång som följt i spåren av
finanskrisen visar inte bara på sårbarheten för en
exportinriktad ekonomi som den svenska, utan
även på behovet av en god anpassningsförmåga i
ekonomin. Goda villkor för företagande och en
välutbildad arbetskraft främjar en god
anpassningsförmåga. Regeringen har bland annat
genomfört åtgärder för att förbättra villkoren för
företagande och entreprenörskap, stärkt
kunskapsinnehållet i utbildningen samt förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt. Med
dessa förändringar står nu Sverige bättre rustat
för att möta såväl kortsiktiga som långsikta
utmaningar.
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Appendix
Regeringens jobb- och företagspolitik
Jobbpolitiken

Åtgärder för att göra det mer lönsamt att arbeta
-

Ett första jobbskatteavdrag infördes den
1 januari 2007, ett andra steg infördes den
1 januari 2008, och ett tredje steg infördes
den 1 januari 2009. Ett fjärde steg av
jobbskatteavdraget föreslås i budgetpropositionen för 2010. Skattesänkningarna
uppgår sammantaget till 71 miljarder
kronor.

-

Sänkt uttag av statlig inkomstskatt.

-

En rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen har genomförts som avser villkor,
ersättningsperiodens längd och ersättningsnivå. Graden av egenfinansiering i
arbetslöshetsförsäkringen har ökat och
medlemsavgifterna till varje arbetslöshetskassa differentierats.

attraktivt för företagen att behålla och
nyanställa äldre medarbetare.
Åtgärder som förhindrar att arbetslösheten biter sig
fast
-

Enklare att tillfälligt anställa personer upp
till 24 månader och möjligheten till
säsongsanställning har återinförts.

-

Bättre matchning och en effektivare arbetsmarknadspolitik och utbildningspolitik.

-

Ökade resurser till aktivering inom arbetsmarknadspolitiken. Resurserna fokuseras
på fler praktikplatser och att sökaktiviteten
upprätthålls på en god nivå.

-

Temporär ökning av antalet utbildningsplatser. Regeringen föreslår att under 2010
och 2011 tillfälligt öka antalet utbildningsplatser inom yrkesvux/komvux, yrkeshögskolan samt universitet och högskola.

-

Förstärkta insatser till personer som lämnar
sjukförsäkringen. Till följd av sjukförsäkringsreformen kommer ca 54 000
individer att lämna sjukförsäkringen under
2010 på grund av att deras dagar med
sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar
slut. Regeringen föreslår därför åtgärder
som sammantaget ökar möjligheterna till en
återgång i arbete för dessa personer.

-

Ökade resurser till utbildningsväsendet.
Regeringen går nu vidare med sin
utveckling av skol- och utbildningspolitiken och lägger en mängd förslag för
att stärka kvaliteten i utbildningsväsendet.
Dessa innefattar flera strukturellt viktiga
reformer, bland annat en ny skollag,
implementeringsinsatser för att reformera
gymnasieskolan och en ny lärarutbildning.

-

Höjda studiemedel. För att ge de studerande en förbättrad ekonomisk situation
föreslår regeringen att studiemedlens
totalbelopp ökas från den 1 januari 2010.
Totalbeloppet ökas med 431 kronor per
studiemånad vid heltidsstudier, varav
höjningen av det s.k. generella bidraget blir
40 kronor och det s.k. högre bidraget
75 kronor per studiemånad.

-

Jobb- och utvecklingsgarantin infördes
2007. Den omfattar individuellt utformade
åtgärder och är indelad i tre faser.
Inledningsvis fokuseras på kartläggning och
intensifierade jobbsökaraktiviteter med

Åtgärder som gör det billigare att anställa
-

-

Skattereduktion för hushållstjänster infördes 2007 och 2008 infördes skattereduktion
för reparation, underhåll samt om- och
tillbyggnad (ROT-arbeten). Under 2009
har dessa två system för skattereduktion
samordnats.
Nystartsjobben infördes i januari 2007 för
dem som inte arbetat under en längre tid.
Från och med 1 januari 2009 förstärktes
nystartsjobben och innebär numera en
kompensation motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften för personer som under mer
än ett år varit arbetslösa, deltagit i
arbetsmarknadspolitiska program, haft
skyddat arbete på Samhall eller erhållit
sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning.

-

Nystartsjobb omfattade under 2008 också
arbetsgivare som anställer deltidsarbetslösa
som under minst två år varit inskrivna på
arbetsförmedlingen, under förutsättning att
nystartsjobbet innebär heltidsanställning.

-

Socialavgifterna har från och med den
1 januari 2009 sänkts med en procentenhet.

-

Sedan 1 januari 2008 är den särskilda
löneskatten avskaffad för personer som
fyllt 65 år. Detta för att göra det mer
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coachning. I den andra fasen får deltagarna
tillgång till ett bredare utbud av
arbetsmarknadspolitiska program som
inkluderar arbetsträning, arbetspraktik,
subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. Den tredje och sista
fasen innebär att alla deltagare, som efter
450 ersättningsdagar i jobb- och utvecklingsgarantin inte funnit något arbete, ges
en varaktig samhällsnyttig sysselsättning
motsvarande hela den arbetslöses arbetsutbud.
-

För att få fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i arbete, har regeringen under
mandatperioden kraftigt ökat resurserna till
lönebidrag och Samhall AB.

-

Arbetsförmedlingen är sedan den 1 januari
2008 en sammanhållen myndighet.

-

Arbetsförmedlingen har sedan 2007 haft
regeringens uppdrag att använda kompletterande aktörer som en del av förmedlingens
tjänsteutbud i syfte att förbättra matchningen och ge en bättre service till
arbetslösa.

-

Kraftigt ökade resurser för arbetsmarknadspolitiken under 2009–2011. Satsningen inbegriper bland annat förstärkt
förmedlingsverksamhet i form av coachning, arbetspraktik, praktisk kompetensutveckling samt utbildning.

-

För att underlätta mottagandet av
flyktingar i kommuner i regioner med god
arbetsmarknad och skapa tydliga ekonomiska drivkrafter som påskyndar etableringen
av flyktingar på arbetsmarknaden, får kommunerna en extra ersättning som delvis är
prestationsbaserad.

-

Försöksverksamhet med etableringssamtal
pågår under 2009 och 2010. Syftet med
dessa är att påskynda nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden. Genom att
tidigt efter beviljat uppehållstillstånd ge
information om var i landet det finns
efterfrågan på den kompetens som den
nyanlände har eller tänker skaffa sig, kan
den få ökad betydelse inför beslut om
bosättning.

-

Arbetsförmedlingen erbjuder sedan januari
2009 tjänster från kompletterande aktörer.
En nyanländ invandrare kan under längst
sex månader på detta sätt få stöd för att
finna ett jobb eller påbörja en utbildning.
Insatserna sker parallellt med kommunernas introduktionsinsatser och kan vid
behov erbjudas på personens modersmål.

-

En ny diskrimineringslag och en ny lag om
Diskrimineringsombudsmannen trädde i
kraft den 1 januari 2009. Regeringen har
genom detta skapat förutsättningar för att
diskrimineringen i samhället ska bekämpas
mer effektivt. I den nya diskrimineringslagen har bland annat en rätt till
diskrimineringsersättning införts.

-

En samlad integrationsstrategi har genomförts som bland annat innebär att
Arbetsförmedlingen inleder försöksverksamhet med s.k. etableringssamtal med
nyanlända invandrare, fortsatt validering av
utländsk yrkeskompetens, förstärkning av
möjligheten för personer med utländska
examina att komplettera sina högskoleutbildningar,
medel
för
nationell
koordinering av länsstyrelsernas arbete med
flyktingmottagning samt underlättande av
frivillig vidareflyttning för nyanlända
invandrare.

-

Försöksverksamhet med sfi-bonus för att
stimulera nyanlända invandrare att snabbare
lära sig svenska. Försöket syftar till att
undersöka om ökade ekonomiska incitament kan leda till att fler elever klarar sina
sfi-studier snabbare.

Åtgärder för att öka integrationen
-

Från och med 2007 har asylsökande som
har beviljats uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare möjlighet att
få nystartsjobb de tre första åren efter att
uppehållstillstånd beviljats.

-

Regeringen har för avsikt att inom kort
återkomma med förslag om att införa
lotssystem för att påskynda nyanlända
invandrares etablering på arbetsmarknaden.

-

Instegsjobb infördes 2007 och är riktade till
asylsökande som har fått uppehållstillstånd,
kvotflyktingar
och
anhöriginvandrare
under de första 36 månaderna efter
uppehållstillstånd. Instegsjobb är en
subventionerad anställning som är kopplad
till undervisning i svenska för invandrare
och har tydliga handledande inslag.
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-

Försöksverksamhet med nystartskontor i
syfte att erbjuda individuellt anpassad
vägledning och stöd för dem som vill starta
och driva företag.

-

Nedsatta egenavgifter för företagare. För
att förbättra de små företagens förutsättningar för utveckling och tillväxt sätts
egenavgifterna för enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag ned med
5 procentenheter, dock med högst
10 000 kronor per år.

-

Förmögenhetsskatten slopades 2007.

-

80 miljoner kronor årligen har tillförts Almi
Företagspartner AB för lånefinansiering,
rådgivning och kontaktförmedling. Genom
förstärkta möjligheter för Almi att ge små
krediter till små och medelstora företag
utan krav på medfinansiering har lånemöjligheterna för små företag förbättrats.

-

100 miljoner kronor årligen har avsatts till
ett särskilt program initierat för att främja
företagande hos kvinnor.

-

20 miljoner kronor årligen har avsatts för
att främja invandrares företagande.

-

Reglerna för företagshypotek och förmånsrätt har ändrats för att göra det lättare för
företag att låna pengar.

-

Skattereduktion för hushållstjänster infördes 2007 och 2008 infördes skattereduktion för reparation, underhåll samt
om- och tillbyggnad (ROT-arbeten).
Under 2009 har dessa två system för
skattereduktion samordnats.

-

Minskade administrativa bördor, däribland
minskat uppgiftslämnande om periodiseringsfonder, slopat krav på bankgaranti
vid företagsförsäljningar, ändringar i den
s.k. avräkningslagen samt slopat krav på
återkommande teknisk kontroll av kassaregister.

-

Möjligheten till säsongsanställning har återinförts.

-

Allmän visstidsanställning
24 månader har införts.

-

För att öka tillgången på riskvilligt kapital i
tidiga skeden får Innovationsbron AB
50 miljoner kronor årligen.

-

Anstånd med inbetalning av anställdas
preliminära skatt och arbetsgivaravgifter
infördes tillfälligt under 2009.

-

40 miljoner kronor årligen avsätts för att
genomföra en handlingsplan för kulturella
och kreativa näringar samt ett innovations-

Åtgärder för att minska arbetslösheten bland
ungdomar
-

Den 1 juli 2007 infördes lägre socialavgifter
för unga.

-

Jobbgaranti för unga trädde i kraft den
1 december 2007. Syftet med jobbgarantin
är att ge stöd och ökade drivkrafter för
arbetslösa ungdomar att få ett arbete eller
att vidareutbilda sig inom det reguljära
utbildningssystemet.

-

En försöksverksamhet med lärlingsutbildning pågår sedan 2008 och har även byggts
ut sedan starten. Den innebär bland annat
att viss ersättning samt handledarutbildning
kan ges till arbetsgivare som tar emot elever
inom gymnasieskolan.

-

Nystartsjobb infördes 1 januari 2007 för
unga som varit arbetslösa i mer än
6 månader.

Åtgärder för att förbättra de äldres arbetsmarknad
-

Sänkt skatt för personer som fyllt 65 år.
För att förstärka pensionärernas disponibla
inkomster sänks inkomstskatten för
personer som är minst 65 år vid årets
ingång. Totalt sänks skatten med
5,5 miljarder
kronor
2010
varav
3,5 miljarder kronor föreslås i denna
budgetproposition.

-

Förhöjt jobbskatteavdrag för personer 65 år
och äldre.

-

Sedan den 1 januari 2008 är den särskilda
löneskatten avskaffad för personer som
fyllt 65 år. Detta för att göra det mer
attraktivt för företagen att behålla och
nyanställa äldre medarbetare.

Företagspolitik
Enklare att starta och driva företag
-

För att minska risken med företagande och
därmed främja ett ökat entreprenörskap
avser regeringen att föreslå förändringar i
skuldsaneringslagen.

i

upp

till

71

PROP. 2009/10:1

program för att
entreprenörskap.

underlätta

Mer lönsamt att driva och utveckla företag
-

Bolagsskatten har sänkts från 28 till
26,3 procent.

-

Expansionsfondsskatten
för
enskilda
näringsidkare har sänkts från 28 till
26,3 procent.

-

Socialavgifterna
procentenhet.

-

Kostnaderna för anställning
grupper har sänkts.

-

Medfinansieringen i sjukförsäkringen har
slopats.

-

3:12-reglerna för fåmansföretag har förändrats så att utrymmet för kapitalbeskattad inkomst som baseras på lönesumman utvidgats och det s.k. schablonbeloppet har höjts.

har

sänkts

med
av

en

Redovisningsperioden för momsinbetalningar för små företag förlängs.

-

Vinnova tillförs årligen 100 miljoner kronor
för forskning och utveckling hos mindre
företag.

-

En särskild satsning på miljöteknik motsvarande 150 miljoner kronor årligen under
mandatperioden har initierats.

-

Slopande av den särskilda löneskatten på
förvärvsinkomster.

-

Avskrivningsreglerna för inventarier av
mindre värde har gjorts mer generösa.

-

På fastighetsområdet har det genomförts en
skattelättnad inom mervärdesskattens ram
genom att den lönegräns som styr när
tjänster ska uttagsbeskattas höjts.

-

-
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-

För att stärka det svenska jordbruket och
anslutande näringar aviserades i 2008 års
budgetproposition att jordbruksnäringen
tillförs 235 miljoner kronor per år inom
ramen för ett konkurrenskraftpaket. Detta
uppnås bl.a. genom att ta bort ett antal
register- och kontrollavgifter.

-

10 miljoner kronor per år under fem år
tillförs för att marknadsföra Sverige som
det nya matlandet och till insatser för
maten i den offentliga sektorn.

-

Handelsgödselskatten avskaffas 1 januari
2010. Avskaffandet väntas bidra till att
stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

vissa

-

-

omsorgen, bland annat införs ett Nationellt
Välfärdsutvecklingsråd.

ungas

För att underlätta forskning och utveckling
i främst små och medelstora företag har
anslagen till industriforskningsinstituten
ökat med 200 miljoner kronor årligen från
och med 2010.
En handlingsplan för kulturella och kreativa
näringar genomförs.
50 miljoner kronor satsas årligen på att
marknadsföra Sverige som turistland, vilket
inte minst gynnar de många småföretag.
10 miljoner kronor avsätts årligen för att
främja entreprenörskap i vården och

Bättre ramvillkor för företagande
-

För att stärka tryggheten för företagare
föreslår regeringen ett antal förbättringar
inom trygghetssystemen. Syftet är att skapa
större tydlighet och förutsägbarhet i
regelverken samt öka valfriheten för
företagarna inom sjuk- och föräldraförsäkringsområdet samt inom arbetsmarknadsområdet.

-

Ny, skärpt konkurrenslag har införts.

-

Konkurrensverket har erhållit ökade medel
för insatser för att förbättra möjligheterna
hos små företag att få tillgång till offentlig
upphandling samt säkra verkets arbete med
konkurrensfrågor.

-

Reglerna för offentlig upphandling har
förbättrats och åtgärder för att främja en
bättre upphandling har genomförts.

-

Insatser har vidtagits för att öka mångfalden inom vård- och omsorgssektorerna.
Vidare har en lag om valfrihet införts
liksom vårdval inom primärvården.

-

Apoteksmarknaden reformeras och möjligheter för flera aktörer att driva apotek
öppnas.

-

Järnvägstrafiken öppnas för konkurrens.

-

En översyn genomförs av den samlade
konkurslagstiftningen.

-

De administrativa bördorna från statligt
regelverk ska minska med 25 procent under
mandatperioden.
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-

Satsning på entreprenörskapsutbildning
inom högskolan.

Infrastruktur
-

Den nationella planen för transportinfrastruktur och definitiva regionala planer för
transportinfrastruktur ska fastställas. Det
årliga resurstillskottet för infrastrukturåtgärder uppgår till knappt 4 miljarder
kronor per år.

-

Ett nytt Trafikverk och en Trafikanalysmyndighet ska bildas. Vägverket, Banverket
och SIKA avvecklas.

-

Verksamheten vid Vägverket Produktion
har överförts till Svevia AB och verksamheterna vid Vägverket Konsult och
Banverket Projektering till Vectura
Consulting AB. Banverket Produktions
verksamhet ska överföras till ett eller flera
av
staten
helägda
bolag.

Forskning
-

Regeringens forsknings- och innovationsproposition omfattar perioden 2009–2012
och innebär en nivåökning om 5 miljarder
för anslagen 2012. Anslagen till universitet
och högskolor, till forskningsråden
(Vetenskapsrådet, Formas, FAS) och till
Vinnova ökas. Strategiska satsningar görs
för forskning inom ett antal viktiga
områden. Den största delen tillförs
universitet och högskolor. Satsningar görs
på forskningens infrastruktur. Industriforskningsinstituten stärks och kommersialiseringen av forskningsresultat ökas. Den
s.k. högskolemomsen slopas.
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2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
vad gäller den ekonomiska politiken och förslag till
statsbudget för 2010
1.

godkänner de riktlinjer för den ekonomiska
politiken och budgetpolitiken som regeringen föreslår (avsnitt 1),

2.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 989 miljarder kronor för 2009,
1 024 miljarder kronor för 2010 och 1 054
miljarder kronor för 2011 (avsnitt 4.6),

3.

fastställer utgiftstaket för staten inklusive
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till 1 074 miljarder kronor för
2012 (avsnitt 4.6),

4.

godkänner beräkningen av statsbudgetens
inkomster för 2010 (avsnitt 7.3.1 och bilaga
1 avsnitt 2),

5.

beslutar om fördelning av utgifter på
utgiftsområden för 2010 i enlighet med vad
regeringen föreslår (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2),

6.

godkänner beräkningen av förändringen av
anslagsbehållningar för 2010 (avsnitt 8.1.1
tabell 8.2),

7.

godkänner beräkningen av utgifterna för
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2010 (avsnitt 8.1.1 tabell 8.2),

8.

godkänner den preliminära fördelningen av
utgifter på utgiftsområden för 2011 och
2012 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 8.1.2 tabell 8.3),

9.

godkänner beräkningen av taket för den
offentliga sektorns utgifter för 2010, 2011
och 2012 (avsnitt 8.5),

10. bemyndigar regeringen att under 2010 ta
upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens
upplåning och skuldförvaltning (avsnitt
9.1),
11. godkänner beräkningen av myndigheters
m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret
för 2010 (avsnitt 9.1 tabell 9.1),
12. godkänner beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2010 (avsnitt 9.1
tabell 9.1),
13. bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i
statens verksamhet intill ett belopp av
32 500 000 000 kronor (avsnitt 11.1.1),
14. bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp
av 19 800 000 000 kronor (avsnitt 11.1.2),
15. bemyndigar regeringen att för 2010 för
Sjunde AP-fondens verksamhet dels besluta
om
lån
i
Riksgäldskontoret
för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten intill ett belopp av
5 000 000 kronor, dels besluta om kredit på
räntekonto i Riksgäldskontoret intill ett
belopp av 185 000 000 kronor (avsnitt
11.1.3),
16. bemyndigar regeringen att under 2010, med
de begränsningar som följer av 6 § andra
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stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten, besluta att ett ramanslag, med
undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett
riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget
inte hinner inväntas samt om överskridandet ryms inom utgiftstaket för
staten (avsnitt 11.4),
vad gäller skattefrågor
17. antar regeringens förslag till lag om ändring
i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
(avsnitt 3.1 och 7.2.2.3),
18. antar regeringens förslag till lag om ändring
i socialavgiftslagen (2000:980) (avsnitt 3.2
och 7.2.2.3).
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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift ska ha
följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 §1
Allmän löneavgift tas ut med 7,49
Allmän löneavgift tas ut med 6,03
procent av underlaget och tillfaller
procent av underlaget och tillfaller
staten.
staten.
För dem som vid årets ingång inte har fyllt 26 år tas löneavgiften ut med en
fjärdedel av procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler
faller bort.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 §
som betalas ut efter den 31 december 2009.
3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som
efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av
beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den 31 december
2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som
infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

1 Senaste lydelse 2008:1267.
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3.2

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 § socialavgiftslagen
(2000:980) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
2 kap.
26 §1
Arbetsgivaravgifterna är 23,93 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
6,71 %
1. sjukförsäkringsavgift
2,20 %
2. föräldraförsäkringsavgift
10,21 %
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
2,43 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,68 %
6. arbetsskadeavgift
Föreslagen lydelse
26 §
Arbetsgivaravgifterna är 25,39 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
5,95 %
1. sjukförsäkringsavgift
2,20 %
2. föräldraförsäkringsavgift
10,21 %
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
4,65 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,68 %
6. arbetsskadeavgift
Nuvarande lydelse
3 kap.
13 §2
Egenavgifterna är 22,22 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
6,93 %
1. sjukförsäkringsavgift
2,20 %
2. föräldraförsäkringsavgift
10,21 %
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
0,50 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,68 %
6. arbetsskadeavgift

1 Senaste lydelse 2008:1269.
2 Senaste lydelse 2008:1269.
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Föreslagen lydelse
13 §
Egenavgifterna är 23,68 procent av avgiftsunderlaget och utgörs av
6,78 %
1. sjukförsäkringsavgift
2,20 %
2. föräldraförsäkringsavgift
10,21 %
3. ålderspensionsavgift
4. efterlevandepensionsavgift 1,70 %
2,11 %
5. arbetsmarknadsavgift
0,68 %
6. arbetsskadeavgift
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 26 § i sin nya lydelse tillämpas på ersättning som
betalas ut efter den 31 december 2009.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas på inkomst som
uppbärs efter den 31 december 2009. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
som efter ikraftträdandet ska, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor
del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter den
31 december 2009 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.
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4 Budgetpolitiska mål, reformutrymme
och förslag till utgiftstak

Sammanfattning
•
•

•

•

•

•

Utgiftstaket för staten har klarats samtliga år
sedan det infördes 1997.
En sammantagen bedömning av de tre
indikatorer regeringen använder för att
utvärdera överskottsmålet visar att det
finansiella sparandet i den offentliga sektorn
var något högre än målsatt under åren 2000
till och med 2008.
Det finansiella sparandet bedöms ligga under
överskottsmålet de närmaste åren, om det
inte återigen visar sig att det finansiella
sparandet underskattas när konjunkturen
vänder upp. Ett temporärt underskridande är
dock
motiverat
med
hänsyn
till
konjunkturläget.
När konjunkturen förbättras finns ett behov
av en stramare finanspolitik, om inte det
offentliga sparandet utvecklas starkare än
väntat.
Utgiftstaket för 2012 föreslås uppgå till
1 074 miljarder kronor, vilket med hänsyn
taget till tekniska justeringar är 10 miljarder
kronor lägre än den bedömda nivån i 2009
års ekonomiska vårproposition.
Även om resultatet för kommunsektorn som
helhet var positivt under 2008 så torde kravet
på god ekonomisk hushållning inte ha
uppfyllts. År 2009 förväntas kommunernas
finanser försvagas ytterligare för att därefter
åter stärkas något.

I detta avsnitt görs en uppföljning av finanspolitikens inriktning och en analys av utrymmet för
reformer eller behovet av besparingar. Den förda
finanspolitiken ska ligga i linje med de kriterier
som fastställdes i 2008 års ekonomiska vårproposition för vad som är en väl avvägd finanspolitik. Vidare görs en uppföljning av utgiftstaket
för staten och ett förslag till utgiftstak lämnas
för 2012. Avsnittet avslutas med en uppföljning
av det kommunala balanskravet och kravet på
god ekonomisk hushållning i kommunsektorn.

4.1

Kriterier för en väl avvägd
finanspolitik

Målet för den ekonomiska politiken är att bidra
till en så hög välfärd som möjligt samtidigt som
välfärden ska komma alla till del. Finanspolitiken
ska bidra till stabilitet, ett effektivt resursutnyttjande och till en rättvis fördelning av välfärden.
Finanspolitiken bidrar till stabilitet genom att
vara långsiktigt hållbar. Offentliga åtaganden
måste kunna finansieras på lång sikt utan att den
offentliga skulden ökar på ett ohållbart sätt, även
när hänsyn tas till den demografiska utvecklingen, trender på arbetsmarknaden, globalisering, m.m. Ett ifrågasättande av finanspolitikens
hållbarhet är förknippat med allvarliga risker och
betydande kostnader för en liten öppen ekonomi
som Sverige. En finanspolitik som inte är långsiktigt hållbar leder till en offentlig skulduppbyggnad och ökar risken för att fokus måste
flyttas från åtgärder som bidrar till tillväxt, välfärd och sysselsättning till skuldsanering. De
87

PROP. 2009/10:1

svenska erfarenheterna från början av 1990-talet
är ett tydligt exempel på en framtvingad skuldsanering. En ogynnsam makroekonomisk utveckling till följd av en svag finanspolitik drabbar
främst svaga grupper i samhället, vilket strider
mot regeringens fördelningspolitiska ambitioner.
Finanspolitiken bidrar även till stabilitet när
den utformas på ett sådant sätt att den inte förstärker konjunktursvängningarna. Stora konjunktursvängningar kan påverka arbetskraftsutbudet och kapitalstocken på ett negativt sätt
under lång tid, vilket är mycket kostsamt för
samhällsekonomin. Erfarenheten visar däremot
att finanspolitiken inte bör användas för att finjustera efterfrågan i ekonomin vid normala konjunkturvariationer. Riksbanken har huvudansvaret för stabiliseringspolitiken. Finanspolitiken
ska dock tillåta att skatteinkomster och utgifter
varierar över konjunkturen (de så kallade automatiska stabilisatorerna). Därutöver bör det
finnas ett finanspolitiskt handlingsutrymme för
att i krislägen stötta penningpolitiken.

en tillräckligt stor kvarvarande budgeteringsmarginal under utgiftstaket. I bedömningen av
reformutrymmet eller besparingsbehovet ska
vidare det ekonomiska läget beaktas. Finanspolitiken ska vara väl avvägd givet konjunkturläget
och inte försvåra Riksbankens arbete med att
värna prisstabilitet. Det är således förenligt med
ramverkets syfte att det offentliga sparandet
temporärt sjunker under överskottsmålet vid
kraftiga konjunkturavmattningar som den nu
rådande.
Utrymmet för finanspolitiska åtgärder beror
därtill på åtgärdens utformning. Strukturellt riktiga reformer som förbättrar ekonomins funktionssätt och ökar produktionskapaciteten gör
att reformutrymmet blir större. Slutligen bör en
ansvarsfullt utformad finanspolitik och bedömning av reformutrymmet eller besparingsbehovet
ta hänsyn till riskbilden i den ekonomiska utvecklingen och osäkerheten i såväl prognoser
som i bedömningen av de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet.

Det finanspolitiska ramverket är en grund för en
ansvarsfull finanspolitik

Principer för avstämning mot överskottsmålet

Erfarenheten visar att ett trovärdigt finanspolitiskt ramverk med tydliga mål och restriktioner
starkt bidrar till en väl utformad finanspolitik.
En stramare budgetprocess, införandet av ett
överskottsmål för den offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten och ett kommunalt balanskrav
har varit avgörande för att öka trovärdigheten
för den ekonomiska politiken i Sverige. Det finanspolitiska ramverket syftar både till långsiktig
hållbarhet och till att finanspolitiken inte ska
utformas så att den riskerar att bli kortsiktigt destabiliserande. Ramverket syftar också till att
Sverige som EU-medlem ska efterleva Stabilitets- och tillväxtpaktens regler.15
Ramverket för finanspolitiken är fundamentet
för att fastställa storleken på ett reformutrymme
eller besparingsbehov. Med utgångspunkt i ramverket stäms reformutrymmet eller besparingsbehovet av mot ett antal hållpunkter. En väl avvägd finanspolitik ska säkerställa att överskottsmålet klaras och att utgiftstaket för staten inte
överskrids. Hänsyn ska även tas till behovet av

15 Se avsnitt 4 i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1) för en

mer utförlig beskrivning av det finanspolitiska ramverket.
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Det är viktigt att det finns klara principer för hur
överskottsmålet följs upp. Överskottsmålet är
preciserat som att den offentliga sektorns finansiella sparande ska motsvara 1 procent av BNP i
genomsnitt över en konjunkturcykel. Att målet
är formulerat som ett genomsnitt i stället för ett
årligt krav på 1 procent av BNP är motiverat av
stabiliseringspolitiska skäl. Om målet om 1 procents sparande skulle gälla för varje enskilt år
skulle finanspolitiken behöva stramas åt när
konjunkturen försvagas för att säkerställa att det
årliga målet uppnås. Politiken skulle därmed bli
procyklisk. Den skulle förstärka konjunktursvängningarna och de automatiska stabilisatorerna skulle inte tillåtas verka fritt. Det finns således goda skäl att formulera ett överskottsmål
för det finansiella sparandet som ett genomsnitt
över en konjunkturcykel.
Genomsnittsformuleringen gör det samtidigt
svårare att löpande följa upp att finanspolitiken
ligger i linje med målet. Eftersom det inte med
säkerhet går att fastställa vare sig längden på en
konjunkturcykel eller resursutnyttjandet (mätt
med BNP-gapet) följs överskottsmålet upp med
tre olika indikatorer som kompletterar varandra.
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Arbetet med översynen av det finanspolitiska
ramverket

När regeringen tillträdde aviserade den en översyn av det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2007. I 2007 års ekonomiska
vårproposition bedömde regeringen att det
finanspolitiska ramverket hade tjänat Sveriges
ekonomi väl, men att det fanns skäl som talade
för att det borde förstärkas i olika avseenden för
att säkerställa långsiktigt hållbara offentliga
finanser. I samma proposition redovisade regeringen sin syn på vilka principiella överväganden
som skulle ligga till grund för denna översyn.
Ledstjärnor skulle vara ökad transparens (öppenhet och tydlighet) och förbättrad möjlighet
till extern uppföljning och utvärdering. Regeringen bedömde att det särskilt fanns skäl att
klargöra motiven bakom överskottsmålet och
hur det följs upp. När det gäller utgiftstaket bedömde regeringen att det är viktigt att ett utgiftstak alltid fastställs för det tredje tillkommande budgetåret och att principerna för hur
utgiftstaket fastställs tydliggörs.
Som ett led i arbetet med att öka transparensen i finanspolitiken och förbättra möjligheten
till extern uppföljning och utvärdering inrättade
regeringen 2007 Finanspolitiska rådet. Rådet har
fått i uppgift att utvärdera om de finanspolitiska
målen uppnås, och lämnar sina synpunkter i en
årlig rapport. I nära anslutning till att rapporten
presenteras anordnas en offentlig utfrågning i
finansutskottet där finansministern kommenterar rådets synpunkter och svarar på frågor från
utskottets ledamöter.
För att ytterligare förbättra transparensen och
möjligheten till uppföljning och utvärdering har
regeringen arbetat med att gradvis förbättra

Då målet är formulerat i termer av faktiskt finansiellt sparande är en naturlig utgångspunkt att
finanspolitiken stäms av mot det faktiska finansiella sparandet. En nackdel med detta tillvägagångssätt är att konjunkturläget inte beaktas.
Om exempelvis resursutnyttjandet är högt
kommer det faktiska finansiella sparandet att
överskatta reformutrymmet eftersom det finansiella sparandet skulle vara lägre vid ett normalt
resursutnyttjande. Det går med andra ord inte
att använda temporärt höga överskott

redovisningen av finanspolitiken. I 2008 års ekonomiska vårproposition förtydligade regeringen
hur ett reformutrymme eller besparingsbehov
fastställs med utgångspunkt från det finanspolitiska ramverket. I samma proposition förtydligade regeringen även sin syn på stabiliseringspolitikens rollfördelning. Regeringen har därtill
stegvis förbättrat redovisningen av effektberäkningar av nya reformer och redovisningen av hur
bedömningen av finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet görs. Detta arbete fortgår.
Som ett led i arbetet med att förstärka det finanspolitiska ramverket har en intern arbetsgrupp tillsatts på Finansdepartementet som har
fått i uppgift att se över överskottsmålet och utgiftstaket. En första avrapportering har skett i
departementspromemorian Stärkt finanspolitiskt
ramverk – översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10). Förslagen i
promemorian har legat till grund för regeringens
proposition Obligatoriskt utgiftstak (prop.
2009/10:5) som lämnas i anslutning till budgetpropositionen för 2010. I propositionen om obligatoriskt utgiftstak föreslår regeringen bland
annat att användningen av utgiftstak för staten
görs obligatoriskt genom en ändring i lagen
(1996:1059) om statsbudgeten (se vidare fördjupningsrutan i avsnitt 4.3). Regeringen har
även mot bakgrund av bland annat det pågående
arbetet med en reformerad regeringsform tillsatt
en utredning om översyn av lagen om statsbudgeten (dir. 2009:55). Utredningen inledde sitt
arbete i juni 2009 och uppdraget ska redovisas
senast i mars 2010 (se även avsnitt 4.3).
Resultatet av den ovannämnda översynen av
överskottsmålet och utgiftstaket avses att presenteras före utgången av denna mandatperiod.

under ekonomiskt goda år för att finansiera permanent högre utgifter eller sänkta skatter. På
samma sätt skulle det genomsnittliga sparandet
bli för högt om den målsatta nivån för sparandet
uppnås även under utpräglade lågkonjunkturår.
Det betyder att konjunkturläget måste beaktas
när överskottsmålet utvärderas och storleken på
ett reformutrymme eller besparingsbehov bedöms.
De tre olika indikatorer regeringen använder
för att följa upp överskottsmålet är: 1) det genomsnittliga finansiella sparandet från 2000 (det
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år då överskottsmålet infördes), 2) ett 7-årigt
centrerat glidande medelvärde och 3) strukturellt
sparande. Det genomsnittliga sparandet från
2000 är det genomsnittliga finansiella sparandet
från och med 2000 till och med det år indikatorn
beräknas för. År 2010 omfattar denna indikator
således det genomsnittliga sparandet under åren
2000–2010. Det 7-åriga glidande medelvärdet för
ett visst angivet år omfattar det finansiella sparandet (justerat för större engångseffekter) det
angivna året, de tre utfallsåren före det angivna
året, samt de tre åren efter det angivna året. Det
7-åriga glidande medelvärdet för 2008 omfattar
följaktligen sparandet under åren 2005–2011. Indikatorn för 2009 omfattar perioden 2006–2012,
och så vidare. Att regeringen har valt att använda
ett genomsnitt för just 7 år beror på att indikatorn beräknad för innevarande budgetår då omfattar de tre prognosåren i budgeten och även
det sista år för vilket ett utgiftstak fastställts.
Valet av antalet år i genomsnittsberäkningen är
således inte bestämt utifrån längden på en konjunkturcykel, eftersom längden på konjunkturcykler varierar.
En fördel med det genomsnittliga sparandet
från 2000 och 7-årsindikatorn är att de är enkla
att beräkna och att de är transparenta. De beaktar även i viss utsträckning konjunkturläget eftersom de är beräknade utifrån sparandet under
flera år. I synnerhet för 7-års indikatorn finns
det dock en risk att beräkningen kommer att
omfatta fler högkonjunkturår eller lågkonjunkturår vilket innebär att indikatorn felbedömer
reformutrymmet eller besparingsbehovet. För
att värdera genomsnittindikatorerna på ett korrekt sätt bör således hänsyn tas till konjunkturläget även i bedömningen av dessa. Om det 7åriga glidande medelvärdet för det finansiella
sparandet ligger nära ett, samtidigt som det 7åriga glidande medelvärdet för BNP-gapet ligger
nära noll, ligger finanspolitiken normalt i linje
med överskottsmålet.
Ett problem vid bedömningen av hur konjunkturen påverkar sparandet i den offentliga
sektorn är möjligheten att konjunkturcyklerna
inte är symmetriska. Den nuvarande globala
konjunkturavmattningen leder exempelvis till
negativa BNP-gap som är mycket stora i historisk jämförelse (se tabell 4.1). Det är mycket
osannolikt att dessa kraftigt negativa gap kommer att motsvaras av lika stora positiva gap när
konjunkturen åter vänder uppåt. Om BNPgapen inte är noll i genomsnitt över en kon-

junkturcykel kan genomsnittsindikatorerna inte
justeras för BNP-gapen fullt ut. Vid bedömningen av det potentiella reformutrymmets eller
besparingsbehovets storlek bör således vikt även
läggas vid de ojusterade indikatorvärdena.
Erfarenheten från de första åren efter millennieskiftet visar att de offentliga finanserna kan
försämras snabbt när tillväxten försvagas. Från
2000 till 2002 minskade det finansiella sparandet
från 3,7 till -1,4 procent av BNP (se tabell 4.1).
Samtidigt visar en utvärdering av regeringens
prognoser att det genomsnittliga absoluta felet i
prognosen för det finansiella sparandet under
nästkommande år uppgick till nästan 2 procent
av BNP under åren 2000 till 2006.16 Detta gör
bedömningen av reformutrymmet eller besparingsbehovet osäker. Det bör därför betonas att
det genomsnittliga sparandet för budgetåret
mätt med 7-årsindikatorn är osäkert eftersom
indikatorn innefattar tre prognosår. Detta gäller,
om än i något mindre utsträckning, även beräkningar av det genomsnittliga sparandet från 2000
som innefattar prognosår.
Regeringen beräknar också det så kallade
strukturella sparandet, vilket direkt justerar det
finansiella sparandet för konjunkturläget, men
även för större engångseffekter och extraordinära nivåer på hushållens kapitalvinster. Det
strukturella sparandet syftar till att visa hur stort
det finansiella sparandet skulle vara vid ett normalt konjunkturläge. Exempelvis visar ett positivt strukturellt sparande att det finns ett underliggande överskott i de offentliga finanserna,
även om ett underskott tillfälligt uppstått till
följd av ett svagt konjunkturläge.
Det finns flera olika metoder för att beräkna
det strukturella sparandet. Regeringens metod
bygger på att en uppskattning av resursutnyttjandet (BNP-gapet) används för att justera det
finansiella sparandet utifrån en bedömning av
hur känsliga de offentliga finanserna är för förändringar i resursutnyttjandet. Regeringen använder för närvarande en elasticitet på -0,55, vilket ligger i linje med OECD:s senaste beräkningar. Elasticiteten säger att om exempelvis det
faktiska
finansiella
sparandet
är
-2 procent av BNP, och BNP-gapet bedöms vara
-5 procent av potentiell BNP, uppgår det struk-

16 Se Riksrevisionen revisionsrapport 2007:5 och Konjunkturinstitutets

specialstudie 19, 2009 för en utförligare diskussion om prognososäkerhet.
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turella sparandet till 0,75 procent av BNP
(-2 + -0,55*-5 = 0,75).
Beräkningen av det strukturella sparandet är
förknippad med mycket stor osäkerhet vid sidan
av den osäkerhet som berör prognosen för det
finansiella sparandet. För potentiell BNP redovisas aldrig något utfall, utan varje bedömare gör
sin egen uppskattning av dess historiska och
framtida värden. Ofta revideras synen på BNPgapet såväl bakåt som framåt i tiden, vilket inte
bara beror på en förändrad syn på konjunkturläget utan också på revideringar av utfallsstatistik.17
Även bedömningen av det offentliga sparandets konjunkturkänslighet är osäker. Bedömningen bygger oftast på en empirisk skattning av
ett genomsnittligt förhållande under en längre
tidsperiod, medan varje enskild konjunkturförändring har egenheter som gör att den avviker
från den genomsnittliga historiska utvecklingen.
En exportledd efterfrågeökning i ekonomin ger
exempelvis en mindre ökning av skatteintäkterna
än en lika stor efterfrågeökning som beror på
ökad inhemsk privat konsumtion. Sammantaget
innebär detta att olika bedömares bild av det
strukturella sparandet vid en och samma tidpunkt kan variera relativt mycket både för historiska och framtida år.
Det finns således ett antal problem med de indikatorer som används för att följa upp överskottsmålet. Eftersom målet är formulerat som
ett genomsnitt över en konjunkturcykel måste
en utvärdering med nödvändighet ändå ta hänsyn till konjunkturläget, trots de svårigheter
detta innebär. Av detta skäl används inte en enskild indikator för att fastställa storleken på ett
reformutrymme eller besparingsbehov. I stället
görs en samlad bedömning av alla tre indikatorer
tillsammans med de övriga faktorer som beskrivits ovan.
Principer för avstämning mot utgiftstaket

Utgiftstaket för staten för ett enskilt budgetår
fastställs tre år i förväg. Nivån på utgiftstaket
sätter en övre gräns för de takbegränsade utgifterna och hur stor del av ett eventuellt reformutrymme som kan användas på budgetens utgifts-

sida. Skillnaden mellan utgiftstaket och prognosen för de takbegränsade utgifterna utgörs av
budgeteringsmarginalen. Denna är i första hand
avsedd att fungera som en buffert om utgifterna
skulle utvecklas på ett annat sätt än
prognostiserat på grund av konjunkturen eller
strukturella förändringar (t.ex. ett ändrat sjukskrivningsmönster). Den riktlinje regeringen använder är att budgeteringsmarginalen bör vara
minst 1 procent av de takbegränsade utgifterna
för innevarande år (2009), minst 1,5 procent för
år t+1 (2010) och minst 2 procent för år t+2
(2011). Den nödvändiga bufferten för t+3
(2012) bedöms till minst 3 procent av de takbegränsade utgifterna.18 Det stegvis ökande säkerhetsmarginalen motiveras av att osäkerheten om
utgiftsutvecklingen är större på längre sikt.
De takbegränsade utgifterna utgör närmare
två tredjedelar av den offentliga sektorns sammanlagda utgifter, och påverkar därmed i hög
grad det offentliga sparandet. Av detta skäl
måste utgiftstaket sättas så att det är förenligt
med överskottsmålet, givet den bedömning av
den offentliga sektorns inkomster och de icketakbegränsade utgifterna som görs vid beslutstillfället.

4.2

Uppföljning av överskottsmålet

Det genomsnittliga sparandet från 2000

Det genomsnittliga sparandet från 2000 var
1,6 procent av BNP 2008 (se tabell 4.1). Under
samma period var det genomsnittliga resursutnyttjandet något starkare än normalt mätt med
BNP-gapet. Om hänsyn tas till det genomsnittligt starka konjunkturläget låg det finansiella sparandet i genomsnitt 0,2 procentenheter av BNP
över överskottsmålet under dessa år, värderat
med denna indikator. Konjunkturjusteringen beräknas som det genomsnittliga BNP-gapet under
perioden multiplicerat med en elasticitet som beskriver hur känsliga de offentliga

18 Dessa riktlinjer för budgeteringsmarginalens storlek ligger i linje med
17 Se fördjupningsruta i avsnitt 6 för en mer utförlig redogörelse om

osäkerheten i bedömningen av resursutnyttjandet.

bedömningar som gjordes i betänkandet Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen (SOU 2000:61) och Stabiliseringspolitik i
valutaunionen, ”STEMU-utredningen” (SOU 2002:16).
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Tabell 4.1 Finansiellt sparande i offentlig sektor samt indikatorer för avstämning mot överskottsmålet
Procent av BNP respektive potentiell BNP

Finansiellt sparande
Genomsnitt från 2000
konjunkturjusterat1

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,7

1,7

–1,4

–1,2

0,6

2,0

2,4

3,8

2,5

–2,2

–3,4

–2,1

–1,1

3,7

2,7

1,3

0,7

0,7

0,9

1,1

1,5

1,6

1,2

0,8

0,5

0,4

3,6

2,9

1,5

0,9

0,8

0,8

0,9

1,1

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

7-årsindikatorn
konjunkturjusterat1
Strukturellt sparande
BNP-gap
Genomsnitt från 2000
7-årssnitt

0,9

1,0

1,1

1,0

0,6

0,3

–0,1

0,7

0,6

0,6

0,9

1,1

1,2

1,2

2,1

2,1

–1,0

–0,5

-0,3

0,6

0,5

1,6

2,3

1,4

0,2

0,7

0,6

0,4

–0,9

–0,4

–0,7

1,0

1,3

2,5

2,6

0,0

–6,4

–6,5

–5,0

–3,0

0,4

–0,3

–0,3

–0,4

–0,1

0,1

0,5

0,7

0,6

–0,1

–0,6

–1,0

–1,2

0,5

0,8

0,9

0,1

–0,8

–1,6

–2,2

1

Konjunkturjusteringen görs genom att indikatorvärdet adderas med BNP-gapet under motsvarande period multiplicerat med elasticiteten -0,55.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

finanserna är för konjunkturvariationer. 19
Underskotten i de offentliga finanserna under
2009 och de därpå följande åren får till följd att
det genomsnittliga sparandet sjunker snabbt.
Det genomsnittliga sparandet från 2000 väntas
uppgå till endast 0,4 procent av BNP 2012, vilket
dock är något högre än bedömningen i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Att prognosen för
det offentliga sparandet revideras upp beror både
på att de offentliga inkomsterna förväntas bli
högre samtidigt som utgifterna blir lägre, justerat
för de åtgärder som presenteras i denna proposition (se vidare avsnitt 9).
Försämringen av det offentliga sparandet i år
och nästa år och den gradvisa förbättring som
förväntas 2011 och 2012 beror till stor del på
konjunkturutvecklingen. Detta blir tydligt om
hänsyn tas till bedömningen av BNP-gapen under den aktuella perioden. I 2009 års ekonomiska
vårproposition uppskattades BNP-gapet i genomsnitt till -2,3 procent av potentiell BNP under 2000–2012, medan det nu uppskattas till i
genomsnitt -1,2 procent under samma period (se
tabell 4.1). Om det faktum att det genomsnittliga BNP-gapet under åren 2000–2012 är negativt beaktas i bedömningen av det genomsnittliga
sparandet försvagas det underliggande genomsnittliga sparandet i mindre utsträckning under
prognosåren. Detta framgår av raden konjunkturjusterat sparande i tabell 4.1. Justerat på detta
sätt ligger det genomsnittliga sparandet från

19 Det konjunkturjusterade sparandet från 2000 ska inte förväxlas med

det strukturella sparandet som även justeras för engångseffekter och
extraordinära kapitalvinster.
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2000 de närmaste åren något över eller i linje
med överskottsmålet.
Som nämnts ovan måste dock hänsyn tas till
att de negativa BNP-gap som uppkommer de
närmaste åren med stor sannolikhet inte kommer att motsvaras av lika stora positiva gap när
konjunkturen förbättras efter 2012. Detta talar
för att det genomsnittliga sparandet från 2000
inte med automatik kommer att nå upp till målsatt nivå när konjunkturläget normaliseras. Det
är således sannolikt att en stramare finanspolitik
kommer att krävas för att överskottsmålet ska
nås enligt denna indikator när konjunkturen
vänder upp.
7-årsindikatorn

Tabell 4.1 visar även hur det finansiella sparandet
och BNP-gapet utvecklas mätta som sjuåriga
centrerade glidande medelvärden. För 2003, 2004
och 2005 visar tabellen att det finansiella sparandet för perioderna 2000–2006, 2001–2007 respektive 2002–2008, ligger nära 1 procent av
BNP. Eftersom motsvarande sjuåriga medelvärden för BNP-gapet samtidigt ligger över noll
är slutsatsen att sparandet är något lägre än målsatt under dessa perioder, värderat med denna
indikator.
7-årsindikatorn ligger i linje med överskottsmålet 2006, ett år då sjuårssnittet för resursutnyttjandet bedöms vara endast marginellt starkare än normalt, men minskar sedan snabbt. År
2009, då indikatorn beräknas på sparandet under
2006–2012, motsvarar indikatorn -0,1 procent av
BNP. Detta kan tolkas som att finanspolitiken
kommer att ge upphov till ett för lågt sparande i
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förhållande till målet. Om resursutnyttjandet
under samma sjuårsperiod beaktas pekar indikatorn emellertid på ett sparande som ligger över
målet. Under samma period är nämligen det sjuåriga glidande medelvärdet för BNP-gapet kraftigt negativt.
Även vid denna bedömning måste dock hänsyn tas till att de negativa BNP-gapen med stor
sannolikhet inte kommer att motsvaras av lika
stora positiva gap under åren efter prognosperioden. Slutsatsen blir då att sparandet förefaller
vara något svagare än vad överskottsmålet motiverar enligt denna indikator.
Det strukturella sparandet

I genomsnitt uppgick det strukturella sparandet
till 0,8 procent av BNP under åren 2000–2008.
Tidigare beslutade reformer och de åtgärder som
föreslås i denna proposition bidrar till att det
strukturella sparandet försämras med 2,1 procent av BNP mellan 2008 och 2010. Detta kan
jämföras med försämringen av det faktiska sparandet samma period som motsvarar 5,9 procent
av BNP. Om förändringen av det strukturella
sparandet tolkas som ett mått på finanspolitikens inriktning (se vidare avsnitt 4.4) pekar detta
på att närmare två tredjedelar av sparandeförsämringen beror på konjunkturutvecklingen och
att de automatiska stabilisatorerna tillåts verka
fritt. Nedgången i det strukturella sparandet i
kombination med de automatiska stabilisatorerna bidrar till att efterfrågan hålls uppe under
den mycket djupa lågkonjunkturen.
Det strukturella sparandet sjunker till som
lägst 0,2 procent av BNP 2010 för att sedan åter
stärkas (se tabell 4.1). Detta är en svagare utveckling än den som förutsågs i 2009 års ekonomiska vårproposition. Denna indikator visar
därmed på ett sparande som framför allt under
2010 ligger klart under 1 procent av BNP, men
som ökar något under åren därefter. Avvikelsen
från målsatt nivå beror på de åtgärder som vidtas
för att stabilisera resursutnyttjandet och sysselsättningen. Även denna indikator pekar således
på att en stramare finanspolitik kommer att bli
nödvändig när konjunkturläget förbättras.

4.3

Uppföljning av utgiftstaket för
staten

Utgiftstaket har klarats samtliga år sedan det
infördes 1997. De fleråriga utgiftstaken för staten är ett viktigt budgetpolitiskt åtagande för
riksdagen och regeringen. Det främjar trovärdigheten i den ekonomiska politiken. Det har dock
inte varit obligatoriskt för regeringen att föreslå
och använda sig av ett utgiftstak. Regeringen avser nu att föreslå en ändring på detta område.
Som en del i regeringens översyn av det finanspolitiska ramverket lämnar regeringen i anslutning till denna proposition, propositionen Obligatoriskt utgiftstak (prop. 2009/10:5), se även
fördjupningsruta i detta avsnitt
Statsbudgetens utgifter redovisas på 27 utgiftsområden. De utgifter som omfattas av utgiftstaket är utgiftsområde 1–25 och utgiftsområde 27, samt utgifterna för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. ingår inte i de
takbegränsade utgifterna, eftersom riksdagen
och regeringen endast i begränsad omfattning
kan påverka dessa utgifter på kort sikt. De takbegränsade utgifterna utgörs av faktiskt förbrukade anslagsmedel. Detta innebär att även myndigheternas utnyttjande av ingående anslagssparande och anslagskredit ingår.
Skillnaden mellan det fastställda utgiftstaket
och de takbegränsade utgifterna utgörs av den
s.k. budgeteringsmarginalen. Om budgeteringsmarginalen tas i anspråk innebär det i regel att de
offentliga finanserna försämras.
I tabell 4.2 redovisas ursprungligt fastställda
utgiftstak, slutligt fastställda tak, samt utfall och
prognos för budgeteringsmarginalen för perioden 2000–2012.
Utfallet för budgeteringsmarginalen visar betydande variation. Om det finns risk för att utgiftstaket kommer att överskridas är regeringen
enligt budgetlagen skyldig att vidta åtgärder. År
2008 blev budgeteringsmarginalen 13,6 miljarder
kronor.
Under
2009–2012
bedöms
budgeteringsmarginalen vara tillräckligt stor
givet den osäkerhetsmarginal som bedöms nödvändig på tre års sikt. Innevarande år uppgår
budgeteringsmarginalen enligt nuvarande prognos till 13,7 miljarder kronor eller 1,4 procent
av de takbegränsade utgifterna. Under 2010 och
2011 ökar budgeteringsmarginalen till 17,3 respektive 37,2 miljarder kronor. Regeringens bedömning är att budgeteringsmarginalen under
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Tabell 4.2 Ursprungliga och faktiska utgiftstak 2000–2012
Miljarder kronor
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9

26

24

30

33

38

37

42

33

32

30

30

20

744

767

810

847

877

894

931

949

971

989

1018

1050

10743

Teknisk justering4

212

24

2

-25

-19

-24

-24

-112

-14

0

6

4

0

Slutligt fastställda
utgiftstak

765

791

812

822

858

870

907

938

957

989

1024

1054

10743

760,0

786,3

811,6

819,1

855,6

864,3

895,2

910,1

943,4

975,3

1006,7

1016,8

1025,3

5,0

4,7

0,4

2,9

2,4

5,7

11,8

27,9

13,6

13,7

17,3

37,2

48,7

Ursprunglig årlig
nominell förändring
av utgiftstaket1
Ursprungligt
beslutade
utgiftstak

Takbegränsade
utgifter
Budgeteringsmarginal
1

Ursprunglig nominell förändring av utgiftstaket jämfört med föregående år när ett utgiftstak för det aktuella året fastställdes för första gången. Beloppen i första raden
i tabellen avviker från förändringen mellan åren för de ursprungligt beslutade utgiftstaken (rad 2) eftersom fastställda utgiftstak regelbundet justeras tekniskt.
Exempelvis så var utgiftstaket för 2006 tekniskt justerat till 907 miljarder kronor när utgiftstaket för 2007 först fastställdes till 949 miljarder kronor, dvs. en ursprunglig
ökning med 42 miljarder kronor.
2
2000 sänktes utgiftstaket med 2 miljarder kronor på grund av fastighetsskattereform. 2007 sänktes utgiftstaket med 11 miljarder kronor. Dessa justeringar är inte
tekniska justeringar, utan faktiska sänkningar av utgiftstaket. Dessa belopp ingår dock i tabellen, rad Tekniska justeringar.
3
Regeringens förslag till utgiftstak för 2012 i denna proposition
4
Ett ursprungligt beslutat utgiftstak justeras ofta flera gånger. De tekniska justeringarna som redovisas här är de ackumulerade tekniska justeringar för varje år.
Anm.: För 1997–1999 se 2009 års ekonomiska vårproposition.

redan fastlagda utgiftstak för perioden 2009–
2011 ligger på en nivå som är tillräcklig med
avseende på osäkerheten i utgiftsutvecklingen
(se avsnitt 4.1 för en mer utförlig beskrivning av
behovet av budgeteringsmarginal).
Som framgår av tabell 4.2 har den nominella
ökningen av det ursprungligt fastlagda utgiftstaken varierat. De senaste åren har den årliga ökningen av det ursprungliga utgiftstaket uppgått
till mellan 30 och 42 miljarder kronor.
Utgiftstaket har vid ett flertal tillfällen blivit
föremål för tekniska justeringar (se avsnitt 4.6
för en beskrivning av tekniska justeringar av utgiftstaket). För att få en jämförbarhet över tiden
krävs därför att det faktiska utgiftstaket justeras
för dessa tekniska förändringar.
Diagram 4.1 visar utgiftstaket för staten justerat för tekniska förändringar av den ursprungligt
fastställda nivån.20 Det tekniskt justerade
utgiftstaket låg mellan 2000 och 2005 på en relativt stabil nivå runt 31 procent av BNP.

20 Den tekniska justeringen i diagram 4.1 är gjord i aktuell

utgiftsstruktur. Utgångspunkten är den föreslagna nivån för utgiftstaket
2012. De tekniskt justerade utgiftstaken för åren före 2012 räknas ut
genom att ge utgiftstaken för samtliga år samma årliga ökning som
utgiftstaken ursprungligen hade när de först fastställdes. Tekniskt
justerade takbegränsade utgifter beräknas genom att från de uträknade
tekniskt justerade utgiftstaken dra bort den faktiska eller prognostiserade
budgeteringsmarginalen.
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Diagram 4.1 Utgiftstak för staten och takbegränsade utgifter justerade för tekniska förändringar 1997–2012
Procent av BNP
37
Tekniskt justerade utgiftstak
35
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Källa: Egna beräkningar.
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Därefter, mellan 2005 och 2008, föll det tekniskt
justerade utgiftstaket med sammanlagt 0,6 procent av BNP. Den relativt kraftiga ökningen på
nära 2 procent av BNP 2009 kan framför allt
förklaras av en svag BNP-utveckling. Mot slutet
av prognosperioden väntas åter det tekniskt justerade utgiftstaket falla till 32 procent av BNP
2012. Att de takbegränsade utgifterna som andel
av BNP varierar år från år visar att utgifterna bidrar till att stabilisera efterfrågan i ekonomin
som en del av de automatiska stabilisatorerna.
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En proposition om obligatoriskt utgiftstak och en
översyn av lagen (1996:1059) om statsbudgeten
Proposition om obligatoriskt utgiftstak

När systemet med ett utgiftstak för staten infördes rådde det fortfarande en viss oklarhet om
hur utgiftstaket skulle konstrueras och tillämpas.
Konstitutionsutskottet ansåg att ordningen med
utgiftstak och ramar borde ha använts några
gånger innan riksdagen tog ställning till om det
ska vara obligatoriskt för regeringen att föreslå
utgiftsramar och utgiftstak för statsbudgeten
(bet. 1996/97:KU3).
Regeringen och riksdagen har nu i mer än i tio
år valt att använda ett system med tak för statens
utgifter. De budgetmässiga resultaten är goda
och praktiska erfarenheter finns nu av hur systemet tekniskt ska hanteras. Systemet har vidare
vunnit en bred politisk acceptans och utgör numera ett viktigt element i den budgetpolitiska
diskussionen. Dessutom utgör systemet en
symbol för att regeringen och riksdagen avser att
använda en budgetprocess som utgår från budgetpolitikens mål och restriktioner. Dessa omständigheter talar starkt för att göra användningen av systemet med ett utgiftstak för staten
obligatoriskt. I regeringens proposition Obligatoriskt utgiftstak (prop. 2009/10:5) som lämnas i
anslutning till budgetpropositionen för 2010 föreslår regeringen att användningen av systemet
med utgiftstak för staten görs obligatoriskt.

Utgiftstakets förhållande till överskottsmålet

Den prognos för det offentliga sparandet som
sammanfattas i tabell 4.1 bygger på den utveckling av de takbegränsade utgifterna som presenteras i tabell 4.2. Av den senare tabellen framgår
att budgeteringsmarginalerna för 2011 och 2012
ligger över de minimikrav som normalt gäller.
Budgeteringsmarginalens främsta syfte är att utgöra en buffert för den osäkerhet om utgiftsutvecklingen som beror på den makroekonomiska
utvecklingen eller konsekvenserna av fattade beslut. Om budgeteringsmarginalen tas i anspråk
av utgiftsökningar till följd av makroekonomiska
risker är detta ofta inte ett problem i förhållande
till överskottsmålet. Det sätt på vilket
överskottsmålet är formulerat innebär att de utgiftsökningar som följer av en konjunkturell

I propositionen föreslår regeringen att det i lagen
(1996:1059) om statsbudgeten tas in en bestämmelse om att regeringen i budgetpropositionen ska lämna ett förslag till utgiftstak för det
tredje tillkommande budgetåret. Det treåriga
perspektivet är ett viktigt element i den reformerade budgetprocessen eftersom det säkerställer
budgetprocessens långsiktiga karaktär. I propositionen redovisar regeringen även vissa bedömningar av hur stor den s.k. budgeteringsmarginalen bör vara, när marginalen bör kunna
användas, och i vilka fall det kan vara befogat att
föreslå en teknisk justering av ett beslutat utgiftstak.
Översyn av lagen (1996:1059) om statsbudgeten

Regeringen har tillsatt en utredning om översyn
av lagen (1996:1059) om statsbudgeten (dir.
2009:55). Översynen görs bl.a. mot bakgrund av
det pågående arbetet med en reformerad regeringsform. Utredaren ska vidare se över tillämpningen av de grundläggande principerna om fullständighet
och
bruttoredovisning
på
statsbudgeten, pröva om det finns skäl att kodifiera den praxis som utvecklats vid tillämpningen
av lagen samt pröva behovet av reglering av annan praxis som utvecklats på finansmaktens område. Utredningen inledde sitt arbete i juni 2009
och uppdraget ska redovisas senast i mars 2010.

uppgång av arbetslösheten och andra automatiska stabilisatorer normalt bör tillåtas försvaga
den offentliga sektorns finansiella sparande.
Därigenom ges de automatiska stabilisatorerna
fritt spelrum. De takbegränsade utgifterna är
också i hög grad beroende av pris- och löneutvecklingen i ekonomin som helhet. Förändringar
av de takbegränsade utgifterna till följd av oväntat höga priser och löner kan normalt tillåtas absorberas av budgeteringsmarginalen, utan att
detta leder till en konflikt med överskottsmålet.
Det beror på att generella förändringar av prisoch lönenivån normalt har små effekter på det
finansiella sparandet, då den offentliga sektorns
inkomster och utgifter, sett över ett par år, tenderar att påverkas i ungefär samma utsträckning
av sådana förändringar.
Strukturella förändringar av de takbegränsade
utgifternas reala nivå tenderar dock att påverka
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indikatorerna för överskottsmålet. Eftersom
dessa indikatorer för närvarande pekar på att det
finansiella sparandet ligger något under målsatt
nivå, saknas i princip enligt nuvarande bedömning ett utrymme för ofinansierade strukturella
ökningar av de takbegränsade utgifterna sett till
överskottsmålet. Regeringen avser därför föra en
stram utgiftspolitik under de närmaste åren så att
underskotten i de offentliga finanserna blir tillfälliga och hanterbara. Även utgiftsminskningar
kan bli aktuella.

4.4

Finanspolitikens inriktning med
hänsyn till konjunkturläget

I 2009 års ekonomiska vårproposition gjordes en
avvägning av behovet av ytterligare stimulerande
finanspolitiska åtgärder mot risken för ett sämre
offentligfinansiellt utfall till följd av en fortsatt
konjunkturförsvagning och oro på de finansiella
marknaderna. Mot bakgrund av bland annat risken för att de garantiutfästelser som gjorts för
att stabilisera den finansiella sektorn skulle behöva utnyttjas bedömde regeringen att utrymmet för ytterligare stabiliseringspolitiska åtgärder, utöver de som föreslogs i vårpropositionen,
var mycket begränsat.
Jämfört med bedömningen i vårpropositionen
finns det nu allt fler tecken på att såväl den globala som den svenska konjunkturen håller på att
stabiliseras. Risken för ytterligare nedrevideringar av prognosen för skatteinkomsterna bedöms ha minskat påtagligt och läget på de finansiella marknaderna har förbättrats snabbt. Denna
utveckling, i kombination med att sysselsättningen och arbetslösheten förväntas utvecklas
sämre under 2010 än vad som bedömdes i vårpropositionen, gör att regeringen i denna
proposition föreslår ytterligare finanspolitiska
insatser för att möta krisen.
Effekterna på efterfrågan i ekonomin av förändringar i de offentliga finanserna är svårbedömda av flera skäl. Skatteförändringar som
riktar sig till hushåll har sannolikt en annan effekt än skatteförändringar som riktar sig till företag. På samma sätt kan hushåll med olika konsumtionsbenägenhet reagera olika på finanspolitiska åtgärder. Offentlig konsumtion och
offentliga investeringar har direkta effekter på
efterfrågan. Förändringar i det finansiella sparandet till följd av förändringar i utlandstransfe96

reringar, som biståndet och EU-avgiften, påverkar däremot efterfrågan i den svenska ekonomin
mycket lite eller inte alls. Av avgörande betydelse för att finanspolitiken ska få önskad effekt
är att den uppfattas som långsiktigt trovärdig. I
annat fall riskerar en försvagning av det offentliga sparandet att mötas av en förstärkning av det
privata sparandet.
Förändringen i det faktiska finansiella sparandet är ett mått på den offentliga sektorns totala
impuls på efterfrågan.21 Förändringen kan delas
in i tre bakomliggande faktorer: automatiska
stabilisatorer, diskretionär finanspolitik och
övriga saldopåverkande faktorer.
Vid en konjunkturnedgång sjunker skatteinkomsterna medan utgifterna för exempelvis arbetslöshetsunderstöd ökar. Detta innebär att de
offentliga finanserna försvagas, samtidigt som
efterfrågan i ekonomin hålls uppe. Det omvända
gäller vid en konjunkturförstärkning. Anpassningarna sker utan att några särskilda beslut behöver fattas. Det innebär att finanspolitiken via
de s.k. automatiska stabilisatorerna bidrar till att
dämpa konjunktursvängningarna.
Med diskretionär finanspolitik menas den direkta effekt nya förslag har på det finansiella sparandet. Det fjärde steget i jobbskatteavdraget är
ett exempel på ett förslag som direkt påverkar
det finansiella sparandet. Effekten på det finansiella sparandet redovisas det år åtgärden träder i
kraft.
De offentliga finanserna påverkas av en rad
andra faktorer utöver de automatiska stabilisatorerna och den diskretionära finanspolitiken. Exempel på sådana faktorer är BNP-tillväxtens
sammansättning, förändringar i kapitalinkomster
och ränteutgifter till följd av förändringar av den
offentliga sektorns tillgångar och skulder, ränteläget, transfereringsutgifternas utveckling på
grund av den demografiska utvecklingen och
beteendeförändringar. Slutligen påverkas de offentliga finanserna av beslut inom den kommunala sektorn.
Förändringen i det strukturella sparandet brukar användas som en indikator på finanspolitikens inriktning. Denna indikator omfattar, som
framgår av tabell 4.3, inte bara diskretionär finanspolitik utan även andra saldopåverkande

21

Användningen av ordet impuls (efter engelskans ’impulse’)
understryker att förändringen av det finansiella sparandet endast är ett
grovt mått på effekten på efterfrågan.
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faktorer. Det kan gälla förändringar i kommunsektorns sparande, t.ex. på grund av förändrad
kommunal utdebitering, och förändringar i det
offentliga sparandet som beror på strukturella
förändringar i ekonomin. Om förändringen i det
strukturella sparandet är noll, indikerar det att
finanspolitiken har en neutral effekt på resursutnyttjandet i ekonomin. Om det strukturella sparandet i stället ökar eller minskar indikerar det
att finanspolitiken har en åtstramande respektive
expansiv effekt på resursutnyttjandet.
Tabell 4.3 visar förändringen av det finansiella
sparandet nedbrutet på olika faktorer, samt finanspolitikens inriktning mätt med förändringen
av det strukturella sparandet. De föreslagna åtgärderna i denna proposition på cirka 32 miljarder kronor för 2010 bidrar till att det strukturella
sparandet sjunker med 1,2 procent av BNP.
Detta motverkar en varaktig nedgång i sysselsättningen samtidigt som efterfrågan hålls uppe i
den djupa lågkonjunkturen. De nu föreslagna
åtgärderna är därför förenliga med en ansvarsfull
finanspolitik.
Tabell 4.3 Indikatorer för impuls till efterfrågan
Årlig förändring, procent av BNP

Finansiellt sparande

2008

2009

2010

2011

2012

-1,3

-4,7

-1,2

1,4

1,0

-1,4

-3,5

-0,1

0,8

1,1

0,3

-0,2

-0,1

0,0

0,0

varav
Automatiska stabilisatorer
Engångseffekter
Extraordinära
kapitalvinster
Strukturellt sparande

-0,9

-0,1

0,1

0,1

0,0

0,7

-0,9

-1,2

0,5

-0,1

0,0

-1,8

-1,0

0,6

0,2

varav
Diskretionär finanspolitik 1
Kapitalkostnader, netto
Kommunsektorns finanser
Övrigt
BNP-gap,
förändring i procentenheter

0,2

0,2

-0,1

0,0

-0,2

-0,2

-0,4

0,3

0,0

-0,1

0,7

1,1

-0,4

-0,1

-0,1

-2,6

-6,4

-0,1

1,5

2,0

1

Avser utgifts- och inkomstförändringar 2008-2012 i förhållande till tidigare år
av beslutade och aviserade samt nu föreslagna och aviserade reformer (se tabell
9.4).
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

4.5

Sammantagen bedömning

en ansvarfullt utformad finanspolitik är de offentliga underskotten i Sverige trots detta små i
internationell jämförelse, även om de offentliga
finanserna försvagas påtagligt. En sammantagen
tolkning av de tre indikatorer regeringen använder för att utvärdera överskottsmålet visar att det
finansiella sparandet låg i linje med eller något
över målet under perioden 2000–2008. Det genomsnittliga sparandet från 2000 och 7-årsindikatorn faller därefter snabbt, samtidigt som de
negativa BNP-gapens storlek ökar i absoluta
termer. I slutet av prognosperioden ligger båda
dessa indikatorer klart under målets nivå. Även
det strukturella sparandet ligger under målet.
Om hänsyn tas till de stora negativa BNP-gapen i bedömningen av de båda genomsnittsindikatorerna visar dessa på ett sparande som ligger
mer i linje med målet. Det finns dock en fara i att
fullt ut beakta det låga resursutnyttjandet i tolkningen av indikatorerna. Eftersom den nuvarande lågkonjunkturen sannolikt inte kommer
att följas av år med ett motsvarande högre resursutnyttjande, kan man inte förvänta sig att
sparandet med automatik ska återgå till målsatt
nivå när konjunkturläget förbättras.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att
överskottsmålet kommer att underskridas under
de närmaste åren. Detta enskilt talar för att
finanspolitiken behöver läggas om i en mer åtstramande riktning. Samtidigt förväntas resursutnyttjandet bli mycket lågt de närmaste åren
och arbetslösheten förväntas stiga till näst intill
1990-tals höga nivåer. Mot bakgrund av den
djupa lågkonjunkturen är det viktigt att finanspolitiken, utöver de automatiska stabilisatorerna,
också aktivt bidrar till att dämpa fallet i sysselsättningen och förhindrar att arbetslösheten
biter sig fast. Det är därför befogat att acceptera
ett tillfälligt och begränsat underskridande av
överskottsmålet.
Regeringens bedömning är dock att budgetförstärkningar kan komma att behöva genomföras när konjunkturläget förbättras, såvida inte
det offentliga sparandet utvecklas mer gynnsamt
än väntat. På samma sätt som sparandet ofta
sjunker mer än väntat i lågkonjunkturer är det
möjligt att förbättringen av det offentliga sparandet underskattas när konjunkturen vänder
uppåt.

Sveriges starkt exportberoende ekonomi har till
följd av oron på de internationella finansiella
marknaderna och den globala konjunkturnedgången träffats av en oväntad chock. Tack vare
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Sverige kan bli föremål för ett
underskottsförfarande

Det låga finansiella sparandet 2010 indikerar att
Sverige under nästa år kan bli föremål för ett
underskottsförfarande inom ramen för EU:s
Stabilitets- och tillväxtpakt. Enligt de fördragsfästa kriterierna i stabilitets- och tillväxtpakten
får underskott i den offentliga sektorns finansiella sparande inte vara större än 3 procent av
BNP. Ett underskottsförfarande sker i flera steg
för att se till att det berörda medlemslandet vidtar åtgärder för att komma tillrätta med för stora
underskott. Till att börja med undersöker kommissionen om de undantag som nämns i fördraget kan tillämpas. EU-kommissionen ska därvid
granska om överskridandet av referensvärdet är
exceptionellt, tillfälligt och om underskottet ligger nära 3 procent av BNP. Alla tre villkoren
måste vara uppfyllda för att ett land inte ska bli
föremål för ett underskottsförfarande.
För två år sedan var det endast två av EU:s 27
medlemsländer som inte uppfyllde kraven i Stabilitets- och tillväxtpakten. Enligt en prognos
från kommissionen kommer nästan samtliga
medlemsländer att ha underskott som är större
än 3 procent av BNP både 2009 och 2010. De
kraftigt försämrade offentliga finanserna i många
EU-länder ställer krav på ett trovärdigt återställande. Det finns annars en stor risk att länderna
inte klarar framtida offentliga åtaganden och att
de dessutom går in i nästa lågkonjunktur med
betydligt sämre offentliga finanser än vad som
var fallet när dagens nedgång inleddes. De underskott som uppstår till följd av den djupa långkonjunkturen måste vara tillfälliga och hanterbara för att förtroendet för de europeiska
ekonomierna ska kunna upprätthållas.

4.6

Tekniska justeringar av
utgiftstaken för staten 2009–
2011 samt förslag till utgiftstak
för staten 2012

Tekniska justeringar av utgiftstaket

Sedan utgiftstaket infördes 1997 har beslutade
utgiftstak justerats tekniskt vid ett flertal tillfällen. För att föranleda en teknisk justering av utgiftstaket ska den förändring som föranleder justeringen inte ha någon direkt nettoeffekt på den
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konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller
det offentliga finansiella sparandet, men ändå påverka storleken på de takbegränsade utgifterna.
Tekniska justeringar syftar till att utgiftstaket
ska utgöra en lika stram begränsning för de offentliga utgifterna efter justeringen som före de
förändringar som föranleder justeringen. Om
inte utgiftstaket justeras tekniskt kan utrymme
skapas under utgiftstaket genom att t.ex. utgifter
flyttas till inkomstsidan genom krediteringar på
skattekonton. En genomgång av principerna för
tekniska justeringar ingår i regeringens översyn
av det finanspolitiska ramverket.
Vissa reformer och förändringar som redovisas i denna proposition föranleder teknisk justering av utgiftstaket (se tabell 4.4). Flertalet av
dessa är reformer eller andra förändringar som
föranleder en justering av statsbidragen till
kommuner och landsting. De tekniska justeringarna omfattar redan fastlagda utgiftstak för
2009–2011. Regeringen gjorde i 2009 års ekonomiska vårproposition en bedömning av nivån
för utgiftstaket 2012. Regeringens förslag till utgiftstak för 2012 som lämnas i denna proposition
tar hänsyn till de i denna proposition föreslagna
tekniska justeringarna.
Regeringen föreslår i denna proposition att
det särskilda grundavdraget för pensionärer höjs.
Detta minskar kommunernas och landstingens
skatteintäkter med totalt 3,5 miljarder kronor.
För att kommunernas och landstingens inkomster inte ska försämras föreslår regeringen
därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25 ökas med det
belopp som motsvarar skattebortfallet.
Skattebasen för kommunal fastighetsavgift
breddas vilket beräknas öka kommunernas intäkter med 0,13 miljarder kronor. Denna intäktsökning för kommunerna föranleder en
sänkning av anslaget 1.1 Kommunalekonomisk
utjämning under utgiftsområde 25 med motsvarande belopp.
Nettoomslutningen inom utjämningsordningen för pendlare mellan Sverige och Danmark
stiger med 0,28 miljarder kronor från och med
2010 jämfört med 2009. Systemet innebär att
staten erhåller en ersättning från Danmark som
förs till inkomsttitel. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning under utgiftsområde 25
ökas med motsvarande belopp.
Beräkningen av omslutningen i det kommunala kostnadsutjämningssystemet för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service
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till vissa funktionshindrade (LSS) är drygt
0,5 miljarder kronor högre än motsvarande
beräkning i budgetpropositionen för 2008.
Ökningen av anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader under utgiftsområde 25
och de takbegränsade utgifterna motsvaras av en
prognostiserad ökning av kommunernas avgifter
till staten. Därmed påverkas inte den offentliga
sektorns finansiella sparande. Förändringen
motiverar en höjning av utgiftstaken.
Motsvarande tekniska justeringar har gjorts
tidigare år i samband med att omslutningen i
utjämningssystemet förändrats.
Tabell 4.4 Tekniska justeringar av utgiftstaket för staten
2009–2012
Miljarder kronor
2009

2010

2011

2012

991

1 020

1 050

1 0801

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga.
höjt särskilt grundavdrag
till pensionärer

3,50

3,50

3,50

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga.
breddad bas kommunal
fastighetsavgift

-0,13

-0,13

-0,13

Reglering kommunalekonomisk utjämning pga.
höjt utjämningsbelopp
Sverige-Danmark

0,28

0,28

0,28

0,53

0,55

0,55

0,76

0,76

0,76

Utgiftstak för staten i
VÅP09

Nivåhöjning statligt
utjämningsbidrag till
kommuner för LSSkostnader

0,55

Bruttobudgetering
stöd till idrotten
Sänkning av takbegränsade
utgifter till följd av
kostnadsmässig
budgetering

-2,24

-1,23

-0,82

-0,52

Summa tekniska
justeringar

-1,69

3,72

4,15

4,44

-2

4

4

4

Summa tekniska
justeringar (avrundat)
Sänkt bedömning av
utgiftstaket 2012
Förslag till utgiftstak för
staten

-102
989

1024

1054

nansiella sparande och budgetsaldo då Svenska
spels inlevererade överskott bedöms öka i motsvarande grad. Budgetlagens grundprincip är att
utgifter och inkomster ska redovisas brutto.
Förändringen innebär en ökad bruttoredovisning. För att en ökad bruttoredovisning ska föranleda en teknisk justering bör utgiftstaket ha
justerats ner i motsvarande grad när stödet infördes. Eftersom detta stöd har redovisats netto
före utgiftstakets införande och bedömningen är
att förändringen är neutral för finansiellt
sparande anser regeringen att en teknisk justering av utgiftstaket är motiverad.
Från och med 2009 avräknas myndigheternas
förvaltningsutgifter kostnadsmässigt. Förändringen av avräkningsgrunden minskar under en
övergångsperiod de takbegränsade utgifterna och
ökar de icke-takbegränsade utgifterna. För att
denna förändring inte ska skapa ett utrymme
under utgiftstaket justeras utgiftstaket ner lika
mycket som anslag under utgiftstaket dragits
ner. Budgeteringsmarginalen påverkas då inte
direkt av förändringen.
I enlighet med tillämpad praxis avrundas de
årsvisa tekniska justeringarna till hela miljarder
kronor. Sammantaget motiverar dessa förändringar att det tidigare fastställda utgiftstaket för
2009 föreslås sänkas med 2 miljarder kronor.
Utgiftstaken för 2010 och 2011 föreslås höjas
med 4 miljarder kronor båda åren. Även den i
2009 års ekonomiska vårproposition bedömda
nivån på utgiftstaket för 2012 föreslås höjas med
4 miljarder kronor. 22
Regeringen lämnar i denna proposition ett
förslag till utgiftstak för 2012 som exklusive tekniska justeringar ligger 10 miljarder kronor lägre
än den nivå som bedömdes i 2009 års ekonomiska vårproposition, se nedan.
I tabell 4.5 redovisas av riksdagen fastställda
utgiftstak för perioden 2009–2011, samt det utgiftstak som regeringen i denna proposition föreslår för 2012. Dessutom redovisas budgeteringsmarginalen, som är skillnaden mellan
utgiftstaket och de takbegränsade utgifterna.

1074

1

Bedömd nivå för utgiftstaket 2012 i 2009 års ekonomiska vårproposition.
2
Se avsnitt ’Utgiftstak för staten 2012’ nedan.

En del av stödet till idrotten som tidigare finansierats som en del av Svenska spels vinst föreslås
i denna proposition i stället finansieras via anslag.
Reformen är neutral för offentliga sektorns fi-

22 Regeringens ambition är att den bedömda nivån på utgiftstaket för ett

nytt år ska ligga till grund för det tak som föreslås. Därför justeras även
den i vårpropositionen bedömda nivån för det tillkommande året (i denna
proposition 2012) tekniskt, även om det faktiskt inte finns något
fastställt utgiftstak för 2012 att justera.
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Tabell 4.5 Utgiftstak för staten 2009–2012
Miljarder kronor om inget annan anges

1

2009

2010

2011

2012

Av riksdagen beslutade
utgiftstak

991

1 020

1 050

1 0801

Regeringens förslag till
utgiftstak

989

1 024

1 054

1 074

Utgiftstak,
procent av BNP

32,2

33,0

32,8

31,9

Utgiftstak, procent av
potentiell BNP

30,2

30,9

31,2

31,0

Takbegränsade utgifter

975,3

1 006,7

1 016,8

1 025,3

Takbegränsade utgifter,
procent av BNP

31,8

32,4

31,6

30,5

Budgeteringsmarginal

13,7

17,3

37,2

48,7

Bedömd nivå för utgiftstaket för staten i 2009 års ekonomiska vårproposition.

Regeringens förslag: För 2009, 2010 och 2011

fastställs utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten till
989, 1 024 respektive 1 054 miljarder kronor.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen föreslår i denna proposition förändringar som motiverar tekniska justeringar av utgiftstaken för
2009–2011. Regeringen föreslår därför att det
tidigare fastställda utgiftstaket för 2009 ska
minskas med 2 miljarder kronor och fastställas
till 989 miljarder kronor. För 2010 och 2011 föreslår regeringen att utgiftstaken höjs med
4 miljarder kronor båda åren till 1024 respektive
1 054 miljarder kronor.
Utgiftstak för staten 2012
Regeringens förslag: För 2012 fastställs utgifts-

taket för staten inklusive ålderspensionssystemet
vid sidan av statsbudgeten till 1 074 miljarder
kronor.

Skälen för regeringens förslag: I 2009 års ekonomiska vårproposition presenterade regeringen
en bedömning av utgiftstaket för 2012. De takbegränsade utgifterna omfattar utgiftsområde 125, 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten. Regeringens ambition är att den i
vårpropositionen bedömda nivån på utgiftstaket
ska ligga till grund för det förslag till utgiftstak
som presenteras i budgetpropositionen. Ut100

giftstaket för ett nytt år tar sin utgångspunkt i en
samlad bedömning av det finanspolitiska regelverket och prognosen för de offentliga finanserna, samt att utgiftstaket ska fastställas på en
nivå som är förenlig med överskottsmålet och en
långsiktigt hållbar finanspolitik.
Den realekonomiska och offentligfinansiella
utvecklingen gör att regeringen anser att det
finns starka skäl att förslaget till utgiftstak 2012
som lämnas i denna proposition sätts lägre än
den i 2009 års ekonomiska vårproposition bedömda nivån, för att värna de offentliga finanserna och främja en återgång till överskott i de
offentliga finanserna. Prognosen för den offentliga sektorns finansiella sparande visar på underskott under hela perioden fram till och med
2012, både i faktiska och strukturella termer.
Underskotten manar till försiktighet i utgiftsutvecklingen. Ett stramare utgiftstak understödjer
en stram finanspolitik, vilket understödjer återgången mot ett överskott i den offentliga sektorns finansiella sparande som ligger i linje med
överskottsmålet.
Regeringen föreslår därför att utgiftstaket för
2012 fastställs på en nivå som, exklusive tekniska
justeringar, ligger 10 miljarder kronor lägre än
den bedömda nivån i 2009 års ekonomiska vårproposition. Inklusive de tekniska justeringar av
utgiftstaket som föreslås innebär det ett utgiftstak 2012 på 1 074 miljarder kronor. Det innebär
att utgiftstaket ökar med 20 miljarder kronor
mellan 2011 och 2012, vilket är en historiskt sett
låg nominell ökning, se tabell 4.2.
Regeringen anser att utgiftstaket trendmässigt
ska falla svagt som andel av BNP. Den svaga
konjunkturutvecklingen, med fallande nominell
BNP 2009, gör att utgiftstaket som andel av
BNP väntas stiga i år och nästa år. Regeringens
ambition är att utgiftstaket som andel av BNP
åter ska minska. Enligt prognosen faller utgiftstaket med i genomsnitt 0,5 procent av BNP 2011
och 2012. Samtidigt anser regeringen att
överskottsmålet på 1 procent av BNP ska ligga
fast så länge som det behövs.
Budgeteringsmarginalen för 2012 bedöms,
utifrån föreslagen nivå på utgiftstaket för 2012,
vara tillräcklig för att vid givna regler täcka prognososäkerhet och tillfälliga variationer i utgiftsutvecklingen på tre års sikt (se avsnitt 4.1 för en
mer utförlig beskrivning av behovet av en buffert
för osäkerhet i utgiftsutvecklingen). Om konjunkturen utvecklas sämre än prognostiserat,
t.ex. om återhämtningen i ekonomin dröjer eller
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om utgifterna för transfereringssystemen inte
utvecklas enligt nuvarande bedömning, kan utgiftsläget snabbt försämras. Utvecklingen det
senaste året och vid tidigare kraftiga konjunkturförändringar har visat att försämringar kan ske
snabbt och att prognosmetoderna ofta inte
fångar upp större konjunkturella eller strukturella förändringar i utgiftsutvecklingen.

4.7

Uppföljning av god ekonomisk
hushållning och det kommunala
balanskravet

De olika redovisningsprinciperna medför dock
att det förekommer skillnader som uppgår till
flera miljarder kronor enskilda år. Om till exempel investeringsutgifterna ökar kraftigt mellan
två år får detta omedelbart genomslag på det finansiella sparandet, medan resultatet endast påverkas med avskrivningskostnaderna. Investeringsutgifterna i den kommunala redovisningen
fördelas således på flera år eller årtionden.
Diagram 4.2 Kommunsektorns resultat och finansiella
sparande 2000–2012
Utfall för 2000–2008, prognos för 2009–2012, miljarder kronor
20
15

Överskottsmålet för de offentliga finanserna,
som även inkluderar kommunsektorn, dvs.
kommuner och landsting, är uttryckt i termer av
finansiellt sparande såsom det definieras i nationalräkenskaperna. Den kommunala redovisningen bygger i stället på samma utgångspunkter
som redovisning inom näringslivet. För kommuner och landsting är därför resultatet och inte
det finansiella sparandet avgörande för huruvida
de uppfyller kommunallagens (1991:900) krav på
en balanserad budget. Detta krav är en restriktion som anger den lägsta godtagbara resultatnivån på kort sikt. Enligt kommunallagen ska
kommuner och landsting även ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Från och
med 2005 ska kommuner och landsting fastställa
bland annat de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Ett negativt resultat ska, om inte synnerliga skäl föreligger, återställas inom tre år. Kommunernas och
landstingens årsredovisning ska innehålla en redovisning av huruvida balanskravet har uppfyllts.
Dessutom ska den innehålla en utvärdering av
om målen i god ekonomisk hushållning har uppnåtts.
Resultatutvecklingen i kommunsektorn 2000–
2012

Av diagram 4.2 framgår att det finansiella sparandet och det ekonomiska resultatet före extraordinära poster i kommunsektorn i huvudsak
utvecklats i samma riktning under 2000–2008.23

23 Ett exempel på extraordinära eller s.k. jämförelsestörande poster är

försäljning av anläggningstillgångar.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den resultatförbättring som skett till och med
2007 beror främst på att antalet arbetade timmar
har ökat i den svenska ekonomin, vilket innebär
att det kommunala skatteunderlaget har stärkts.
Därmed har resultatet kunnat förbättras samtidigt som det också har funnits utrymme att
öka den kommunala konsumtionsvolymen.
Resultatet före extraordinära poster uppgick
2008 till ca 8 miljarder kronor för kommunsektorn som helhet (se diagram 4.2). Jämfört med
2007 försämrades resultatet med ca 6 miljarder
kronor. Efter extraordinära poster uppgick resultatet 2008 till ca 7 miljarder kronor för
sektorn.
Resultatet för kommunsektorn 2008, som andel av intäkterna från skatter och generella statsbidrag, uppgick till 1,3 procent. Resultatet understiger det mål om god ekonomisk hushållning
om 2 procent, som vanligen lyfts fram som riktlinje. Under perioden 2004–2008 har resultatet
varierat mellan 0,5 procent och 2,8 procent av
intäkterna från skatter och statsbidrag.
För 2009 beräknas resultatet ytterligare försämras till följd av den svagare utvecklingen av
skatteunderlaget. Dessutom antas att kommuner
och landsting anpassar antalet sysselsatta 2009
till de nya förutsättningar som ges av de ökade
statsbidragen 2010. Kommunsektorn bedöms
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redovisa ett resultat för 2009 som ligger betydligt under balanskravet och kravet på god ekonomisk hushållning.
För 2010 medför statsbidragen att kommuner
och landsting väntas redovisa ett överskott trots
ökade konsumtionsutgifter. Prognosen för 2011
och 2012 baseras på att kommuner och landsting
ska klara balanskravet, vilket innebär att kostnaderna antas anpassas till intäkterna. Givet den
information som fanns tillgänglig när prognosen
för konsumtionsutgifterna i kommuner och
landsting fastställdes förutsågs kommunsektorns
inkomster falla. Sammantaget innebär detta att
konsumtionsutgifterna väntas minska mellan
2010 och 2011.

102

Kommunsektorns inkomster har reviderats upp i
ett sent skede i arbetet med denna proposition
till följd av nya åtgärder samt en reviderad prognos för den makroekonomiska utvecklingen.
Denna förbättrade inkomstutveckling har dock
inte kunnat beaktats i prognosen över konsumtionsutgifterna för kommunsektorn 2011–2012,
utan hela inkomstförstärkningen har påverkat
resultatet, vilket är förklaringen till att kommunsektorn redovisar positiva resultat 2011 och
2012. Det finns således en stor sannolikhet att
prognosen som presenteras i denna proposition
överskattar konsumtions- och sysselsättningsneddragningen i kommunsektorn 2011–2012.

5
Uppföljning av
sysselsättningspolitiken
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5 Uppföljning av sysselsättningspolitiken

Sammanfattning

•

Sysselsättningspolitikens viktigaste uppgift
är att öka den sysselsättningsnivå som är
förenlig med stabil inflation och ekonomisk
balans i övrigt, dvs. det är den varaktiga
sysselsättningen som ska öka.

•

Läget på arbetsmarknaden är allvarligt men
den ekonomiska krisen har ännu inte slagit
igenom på arbetsmarknaden med full kraft.
Under 2009 och 2010 bedöms sysselsättningen falla kraftigt och stabiliseras inte
förrän vid årsskiftet 2010/2011. År 2011
förväntas knappt 300 000 färre vara sysselsatta än 2008. Under perioden bedöms också
arbetslösheten stiga kraftigt.

•

Den viktigaste uppgiften för sysselsättningspolitiken i rådande konjunkturläge är att
motverka att krisen får långvariga effekter på
arbetsmarknaden. Erfarenheterna från andra
länder och från 1990-talskrisen i Sverige är
att det kan ta lång tid för arbetslösheten att
falla tillbaka efter en uppgång (s.k. persistens) och att människor slås ut från
arbetsmarknaden till följd av krisen.

•

Regeringen bedömer att den hittills förda
politiken är ändamålsenlig och politikens
inriktning ligger därmed fast.

•

I
rådande
konjunkturläge
bedömer
regeringen att den långsiktiga sysselsättningspolitiken behöver kompletteras
med åtgärder som stimulerar efterfrågan,
dämpar fallet i sysselsättningen och som
motverkar persistens i arbetslöshet.

5.1

Högre sysselsättning leder till
ökad välfärd

Den ekonomiska politiken ska bidra till en så
hög välfärd som möjligt samtidigt som välfärden
ska komma alla till del. Sysselsättningspolitiken
är en del av den ekonomiska politiken. Den bidrar till högre välfärd genom åtgärder som leder
till att människors kunskaper, kompetens och
vilja att arbeta tas tillvara på bästa sätt.
Sysselsättningspolitikens viktigaste uppgift är
att öka den sysselsättningsnivå som är förenlig
med stabil inflation och ekonomisk balans i övrigt, dvs. det är den varaktiga sysselsättningen
som ska öka. Något förenklat finns det två övergripande skäl till varför sysselsättningspolitiken
kan bidra till högre välfärd för alla: den underlättar finansieringen av den offentliga sektorn
och den minskar utanförskapet.
Den offentliga sektorns finansiering kräver en hög
sysselsättningsnivå
En generös och offentligt finansierad välfärd
kräver att en stor andel av befolkningen arbetar,
eftersom förvärvsarbete är den viktigaste skattebasen i ekonomin.24 När fler arbetar frigörs dessutom resurser i den offentliga sektorn eftersom
utgifterna för bl.a. arbetslöshetsersättning och
ekonomiskt bistånd (socialbidrag) minskar.
Detta skapar i sin tur utrymme för att förbättra
kvaliteten i exempelvis skolan eller äldreomsor-

24 Mer precist , det är det totala antalet arbetade timmar som är av

betydelse för finansieringen av den offentliga sektorn. Det totala antalet
timmar kan öka dels genom att fler personer arbetar, dels genom att de
som redan har ett jobb arbetar fler timmar.

105

PROP. 2009/10:1

gen och/eller bidrar till att skatteuttaget kan
minskas.
Eftersom alla i samhället drar nytta av de
tjänster som den offentliga sektorn tillhandahåller, såsom rättsväsende, infrastruktur, barnomsorg, utbildning samt olika försäkringar vid
inkomstbortfall, är det viktigt att så många som
möjligt arbetar och därmed bidrar till finansieringen av dessa tjänster. När fler bidrar till försörjningen upprätthålls också viljan hos medborgarna att bidra till den gemensamma sektorns
finansiering.
Argumentet att många ska bidra till finansieringen av den offentliga välfärden ska inte tolkas
som att andra aktiviteter än arbete är utan värde
för individen eller samhället i stort. Två uppenbara exempel är utbildning och att ta hand om
barn. Även om de allra flesta människor värderar
offentlig välfärd positivt, värderar de också möjligheterna att kunna anpassa hur mycket de vill
arbeta beroende på vilken fas i livet de befinner
sig. Men ju större omfattning på den offentliga
välfärden som efterfrågas, desto större blir också
kraven på deltagande i arbetslivet.
Dessutom kommer den demografiska utvecklingen med en större andel äldre att medföra en
ökad belastning på de offentliga finanserna, bl.a.
genom att kostnader för äldreomsorg och sjukvård ökar. För att nivån på den offentligt finansierade välfärden ska kunna upprätthållas utan
ökad skatt på arbetsinkomster (eller andra skatter) är det därför nödvändigt att fler arbetar. 25
Utanförskapet är det andra viktiga skälet
Det omfattande utanförskapet illustrerar att betydligt fler än de som räknas som arbetslösa kan
ha arbetsmarknadsrelaterade problem. Utanförskapet är kostsamt för samhället, eftersom värdefull produktion och skatteintäkter går förlorade när arbetskraften inte tas i anspråk. För de
individer som drabbas tillkommer kostnader i
termer av risk för ohälsa, brist på gemenskap
samt den stress som kan vara förknippad med att
sakna ett arbete. Att försörja sig själv skapar
också ökade möjligheter för enskilda och
familjer att bestämma över den egna vardagen.
En varaktigt högre sysselsättning genom ett

minskat utanförskap leder därför till ökad välfärd.
Ett ramverk för sysselsättningspolitiken
Det finns många vägar att gå för att varaktigt öka
sysselsättningen. För att bedöma vilka åtgärder
som kan vara prioriterade eller rimliga att vidta är
det viktigt med ett väl underbyggt beslutsunderlag. Regeringen måste ha kunskap om vilka
de väsentliga problemen på arbetsmarknaden är
som håller nere den varaktiga sysselsättningen.
Dessutom behövs information om vilka åtgärder
som kan antas lösa problemen på bästa sätt.
Därtill behövs information om huruvida de åtgärder som genomförts är framgångsrika eller
om politikens inriktning behöver läggas om.
Det kan tyckas självklart att prioriteringarna
inom sysselsättningspolitiken måste bygga på en
grundlig analys av dessa frågeställningar. Så har
dock inte varit fallet. Därför har regeringen utvecklat ett ramverk för sysselsättningspolitiken
som syftar till att politiken på ett så effektivt sätt
som möjligt ska bidra till varaktigt högre sysselsättning och därmed till högre välfärd. Centrala
delar i arbetet med ramverket är att diskutera
målen för sysselsättningspolitiken och att skapa
indikatorer som tidigt identifierar väsentliga
problem på arbetsmarknaden och som kan användas för att följa upp om politiken har avsedd
effekt.26
Regeringens prioriteringar
Regeringens slutsats är att en politik för en varaktigt högre sysselsättning kräver ett brett åtgärdsprogram som minskar såväl arbetslösheten
som sjukfrånvaron och ökar arbetskraftsdeltagandet. Det är också nödvändigt med åtgärder
som ökar sysselsättningen i grupper med relativt
svag förankring på arbetsmarknaden, t.ex. unga,
äldre, utrikes födda och personer med kort utbildning.
Fokus i regeringens långsiktiga politik är på
åtgärder som stärker utbudet av arbetskraft.
Erfarenheterna visar att det är utbudet av arbetskraft som på sikt bestämmer sysselsättningen.
Men det är också viktigt att komplettera åtgärder
som stärker utbudet med åtgärder som ökar

26 Detta arbete beskrevs ingående i Budgetpropositionen för 2009 (prop.
25 Sambandet mellan utvecklingen på arbetsmarknaden och hållbarheten i

2008/09:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 1.4) samt i

de offentliga finanserna diskuteras närmare i avsnitt 10.

2008 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100 s. 67).
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efterfrågan på personer med en svag förankring
på arbetsmarknaden.
Regeringens krisstrategi är att värna jobben
genom åtgärder som både dämpar fallet i sysselsättning och motverkar att arbetslösheten biter
sig fast på höga nivåer under lång tid.
En uppföljning av sysselsättningspolitiken
I detta avsnitt tillämpas ramverket för att följa
upp regeringens sysselsättningspolitik. I avsnitt
5.2 redogörs för utvecklingen på arbetsmarknaden. I avsnitt 5.3 beskrivs regeringens långsiktiga
strategi för att öka den varaktiga sysselsättningen samt den strategi som regeringen valt för
att motverka den ekonomiska krisens negativa
effekter på den varaktiga sysselsättningen. Avsnitt 5.4 presenterar indikatorer på huruvida de
åtgärder regeringen hittills vidtagit faktiskt bidrar till varaktigt högre sysselsättning. Avsnitt
5.5 redogör för de åtgärder regeringen föreslår i
denna proposition. I avsnitt 5.6 redogörs för hur
arbetet med att öka den varaktiga sysselsättningen kan gå vidare. I appendix till detta avsnitt
redovisas de slutsatser som regeringen hittills
dragit kring målen för sysselsättningspolitiken
samt de satsningar på arbetsmarknadsstatistiken
som regeringen gjort.

krisen slår mot grupper med en svag förankring
på arbetsmarknaden. I avsnitt 5.2.3 analyseras
frågan om det finns jobb att söka trots
lågkonjunkturen.
5.2.1

Krisen fick arbetsmarknaden att
tvärvända med allvarliga
konsekvenser som följd

Mellan 2006 och fram till och med andra kvartalet 2008 utvecklades arbetsmarknaden mycket
bra.28 Arbetskraftsdeltagandet ökade samtidigt
som sysselsättningen och antalet personer i
arbete som andel av befolkningen steg kraftigt
(se diagram 5.1).
Diagram 5.1 Arbetskraft, sysselsättning samt i arbete, 16–
64 år
Procent av befolkningen
85
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Andel i arbetskraften
Sysselsättningsgrad
Andel i arbete
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5.2

Utvecklingen på
arbetsmarknaden

Detta avsnitt fokuserar på utvecklingen på
arbetsmarknaden det senaste året.27 Eftersom
den
ekonomiska
krisen
inneburit
att
arbetskraftsefterfrågan fallit kraftigt diskuteras
särskilt vilka konsekvenser det kan få för hur väl
arbetskraften tas tillvara både på kort och lång
sikt. Avsnitt 5.2.1 inleder med en analys av de
konsekvenser den ekonomiska krisen hittills haft
på aggregerad nivå. Tre frågor diskuteras; För
det första: är det de höga varseltalen som driver
upp arbetslösheten? För det andra: vilka är de
allvarligaste konsekvenserna av hög arbetslöshet?
För det tredje: hur slår krisen i olika regioner
och yrkesgrupper och vilka konsekvenser får
detta? Därefter analyseras i avsnitt 5.2.2 hur
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Anm.: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.

Ökningen av personer i arbete berodde till stor
del på att sjukfrånvaron minskade kraftigt (se
diagram 5.2). Även arbetslösheten minskade från
7,1 procent 2006 till 6,2 procent 2008 (se diagram 5.4). Den gynnsamma utvecklingen berodde till en del på det goda konjunkturläget och
till en del på regeringens politik.

28 Om inget annat anges avser statistiken från Statistiska centralbyråns
27 I Budgetpropositionen för 2009 redogjordes för de långsiktiga

arbetskraftsundersökningar åldersgruppen 15–74 år enligt internationell

problem som regeringen såg vid regeringsskiftet. En kort sammanfattning

definition. Anledningen till att åldersgruppen 16–64 år används i vissa

av denna redogörelse finns i avsnitt 5.3.

diagram är att det ännu saknas längre tidserier för åldersgruppen 15–74 år.
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Diagram 5.2 Sjukfrånvarande, 16–64 år

Diagram 5.3 Varsel och arbetslöshet, 16–64 år
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Anm.: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet.

Under hösten 2008 medförde den internationella
finansiella krisen att arbetsmarknadsläget ändrades drastiskt. Den negativa utvecklingen har
fortsatt under 2009 med minskad sysselsättning,
färre personer i arbete och stigande arbetslöshet
som följd. Det kraftigt minskade antalet personer i arbete (se diagram 5.1) under sommarmånaderna berode till stor del på ett exceptionellt
högt semesteruttag.
Antalet varsel om uppsägning ökade också
snabbt under hösten 2008 och det totala antalet
varsel under 2008 blev nästan lika högt som i
början på 1990-talet. Inledningsvis varslades flest
inom industrin men utvecklingen under den senaste tiden visar att varslen inom privat och offentlig tjänstesektor ökar. Samma branschvisa
utveckling av varslen noterades under 1990talskrisen. Antalet varsel har legat på en fortsatt
hög nivå under första halvåret 2009 men ökningstakten har avtagit de senaste månaderna.

0
76

79

82

85

88

91

94

97

00

03

06

09

Anm.: Arbetslöshet (enl. tidigare svensk def. 16–64 år) som andel av arbetskraften.
Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde. Brott i jämförbarheten mars
1993 vad gäller arbetslöshet.
Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

Diagram 5.3 visar att ett kraftigt stigande antal
varsel förebådar en högre arbetslöshet. Erfarenheterna från tidigare lågkonjunkturer visar att
arbetslösheten kulminerar i genomsnitt ungefär
två år efter att varseltalen kulminerat.
Utvecklingen under andra halvåret 2008 och
första halvåret 2009 bekräftar samvariationen
mellan varsel och arbetslöshet. Under första
halvåret 2009 har arbetslösheten stigit samtidigt
som sysselsättningen minskat. Andra kvartalet
2009 var 116 000 fler arbetslösa jämfört med
samma period föregående år och 99 000 färre
personer var sysselsatta.
De närmaste åren bedöms arbetsmarknadsläget att försämras ytterligare (se vidare avsnitt 6).
Sysselsättningen beräknas falla fram till årsskiftet
2010/2011. År 2011 förväntas ungefär 300 000
färre personer vara sysselsatta jämfört med 2008
till följd av krisen. Arbetslösheten bedöms kulminera med 11,6 procent under 2011 och väntas
därmed nå de nivåer som rådde under 1990talskrisen.
Jämfört med den bedömning för 2011 som
gjordes i 2009 års ekonomiska vårproposition
bedöms läget dock bli något bättre. Minskningen i sysselsättningen blir inte lika stor och
arbetslösheten ökar inte lika kraftigt som då antogs.
Inte alla varslade blir arbetslösa

Trots att antalet varsel om uppsägning förutsäger arbetslöshetens utveckling relativt väl, är antalet individer som blir arbetslösa till följd av varsel relativt litet jämfört med det totala antalet
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personer som blir arbetslösa. Exempelvis visar
Konjunkturinstitutet att i genomsnitt omfattades 36 000 personer per år av uppsägning till
följd av varsel under perioden 2002–2007, vilket
kan jämföras med att totalt 250 000 personer per
år gick från sysselsättning till arbetslöshet. 29
Att varsel inte alltid leder till arbetslöshet beror dels på att en del varsel dras tillbaka, dels på
att många personer som blir uppsagda finner ett
nytt arbete innan uppsägningstiden löpt ut. Andelen uppsagda av dem som varslades under
2008 (62 procent) har inte ökat jämfört med
åren 2002–2007, då andelen låg på mellan ca 60
och 70 procent. Däremot har andelen personer
som någon gång varit inskrivna som arbetslösa
vid Arbetsförmedlingen inom 6 månader efter
varseltillfället ökat, från omkring 20 procent under åren 2005–2007 till drygt 30 procent 2008.
Ökningen var särskilt markant under hösten
2008.
Slutsatsen är att det är betydligt mer träffsäkert och kostnadseffektivt att rikta de arbetsmarknadspolitiska resurserna till personer som
blir arbetslösa än att rikta åtgärderna till dem
som varslas om uppsägning. Omkring två miljoner arbetstagare omfattas av omställningsavtal
som träder in vid varsel och uppsägning. Avtalen
innehåller en rad åtgärder såsom ekonomiskt
stöd, coachning och utbildning.
Arbetslösheten riskerar att bita sig fast på höga
nivåer under lång tid

En viktigt erfarenhet från andra länder samt från
1990-talets djupa ekonomiska kris i Sverige är att
det kan ta lång tid för arbetslösheten att falla tillbaka efter en uppgång. Diagram 5.4 visar att arbetslösheten inte återgått till de nivåer som
gällde före krisen på 1990-talet. Hög arbetslöshet riskerar således att bita sig fast på höga nivåer
under lång tid, s.k. persistens.

Diagram 5.4 Arbetslöshet, 15–74 år
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Anm.: Säsongrensade data 15–74 år. Fram till 2005 används OECD:s tillbakaskrivna
dataserier då SCB inte publicerar länkad statistik.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Det var först i slutet av 1990-talet som arbetsmarknaden började att återhämta sig efter krisen
i början av decenniet (se diagram 5.4). En bidragande orsak till att arbetslösheten sjönk var
dock att många personer som upplevde sig själva
som arbetslösa deltog i arbetsmarknadspolitiska
program eller utbildningssatsningar och därmed
inte alltid räknades som arbetslösa.30 Dessutom
ökade sjukskrivningarna i slutet av 1990-talet till
historiskt höga nivåer samtidigt som den successiva ökningen av antal personer med sjuk- och
aktivitetsersättning fortsatte. Detta höll också
tillbaka arbetslösheten.
Ytterligare en erfarenhet från 1990-talskrisen
är att inskrivningstiderna, dvs. den sammanhängande tiden som en person är arbetslös eller i
program vid Arbetsförmedlingen, kontinuerligt
blev allt längre. Runt 2000 var den genomsnittliga tiden drygt två år. Den höga arbetslösheten
under 1990-talskrisen fick således konsekvensen
att många människor tappade kontakten med
arbetsmarknaden.
I lågkonjunkturer ökar inflödet till arbetslöshet samtidigt som utflödet från arbetslöshet
minskar. Sammantaget leder detta till att arbetslöshetstiderna förlängs. Diagram 5.5 visar att
antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen ökade kraftigt under slutet av 2008

30

Huruvida

deltagare

heltidsstuderande

räknas

i

arbetsmarknadspolitiska
som

arbetslösa

program

beror

i

eller
SCB:s

arbetskraftsundersökningar (AKU) på om de sökt arbete eller ej.
Eftersom sökaktiviteten ofta minskar under den tid personerna deltar i
program eller i en utbildning är risken stor att de inte räknas som
arbetslösa i AKU. Detta trots att dessa personer i många fall upplever sig
själva som arbetslösa och gärna skulle vilja ha ett jobb. Forskningen visar
29 Konjunkturläget december 2008.

på relativt stora inlåsningseffekter i program under 1990-talet.
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och början av 2009, dock från en låg nivå. Trots
krisen har antalet nyinskrivna arbetslösa ännu
inte nått upp till nivåerna före 2005.
Diagram 5.5 Nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
per månad
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Anm.: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Diagram 5.6 visar utflödet till osubventionerat
arbete fördelat på inskrivningstid i arbetslöshet
och program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen.31 Av diagram 5.6 framgår att skillnaderna i utflöde till arbete, eller de s.k. jobbchanserna, är stora mellan grupper med olika
inskrivningstider. Fram till den senaste högkonjunkturen var jobbchanserna för personer med
relativt korta inskrivningstider (1–419 dagar)32
ungefär dubbelt så höga som för dem med medellånga (420–730 dagar) inskrivningstider och
närmare fyra gånger så höga som för personer
som varit inskrivna i mer än 2 år (mer än 730 dagar). Skillnaden mellan grupperna förstärktes
något under den senaste högkonjunkturen även
om jobbchanserna ökade för samtliga grupper.
Under 2008 och första halvåret 2009 har jobbchanserna minskat kraftigt, främst för personer
med medellånga och långa inskrivningstider.
Skillnaderna i jobbchanser kan bl.a. förklaras
av att de som skrivs in vid Arbetsförmedlingen
har olika förutsättningar att få ett jobberbjudande och att det är de med små möjligheter att
få ett arbete som kommer att utgöra kärnan i de
grupper som har relativt långa inskrivningstider.

En annan förklaring är att möjligheterna att få
ett arbete minskar med tiden som arbetslös, bl.a.
till följd av att individen förlorar sin motivation
att söka arbete, sin kompetens eller sitt yrkeskunnande. Det kan också vara så att arbetsgivare
tror att personer som varit arbetslösa länge, trots
i övrigt likvärdig kompetens, är mindre kompetenta än personer med kortare arbetslöshetstider.
Krisen kan mot denna bakgrund väntas leda
till att arbetslöshetstiderna kommer att öka och
att personer med relativt långa arbetslöshetstider
får särskilt svårt att få ett arbete. En viktig uppgift för politiken de närmaste åren är därför att
motverka en sådan utveckling. Risken är annars
stor att arbetslösheten fastnar på en hög nivå och
att den varaktiga sysselsättningen blir lägre under lång tid, och inte bara under krisens akuta
skede. Det gäller således att (1) motverka inflödet till arbetslöshet genom att dämpa fallet i sysselsättning och (2) motverka att arbetslösheten
biter sig fast på höga nivåer genom att förhindra
att fler korttidsarbetslösa blir långtidsarbetslösa
och genom att stärka konkurrenskraften om
jobben hos personer med långa arbetslöshetstider.
Diagram 5.6 Utflöde till osubventionerat arbete per månad,
fördelat på inskrivningstid, för personer inskrivna i
arbetslöshet och program med aktivitetsstöd
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Anm.: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källa: Arbetsförmedlingen.

Vissa regioner och yrken drabbas hårdare än
andra av den ekonomiska krisen
31 Diagram 5.6 beskriver antalet personer som fått ett osubventionerat

arbete (exkl. nystartsjobb) aktuell månad som andel av antalet
kvarstående arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd
närmast föregående månad.
32 Avgränsningen vid 419 dagar är vald då 420 dagar (eller 14 månader)

motsvarar en obruten ersättningsperiod från arbetslöshetsförsäkringen
som är 300 ersättningsdagar.

110

Konjunkturnedgången har inneburit att vissa
regioner, branscher och yrken har drabbats hårdare än andra när det gäller varsel, uppsägningar
och arbetslöshet. Den ekonomiska krisen kan
därmed beskrivas som en s.k. asymmetrisk
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chock. Diagram 5.7 visar den procentuella förändringen av det ackumulerade antalet nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen per
tusen invånare i respektive län från september
2008 till juli 2009 jämfört med motsvarande period ett år tidigare. Av diagram 5.7 framgår tydligt att vissa län har drabbats hårdare än andra,
exempelvis ökade antalet nyinskrivna arbetslösa
per 1 000 invånare i Jönköpings län33 med drygt
80 procent jämfört med knappt 20 procent i
Gotlands län och ca 30 procent i Uppsala, Norrbottens och Östergötlands län. På liknande sätt
går det att visa att yrkesgrupper inom tillverkningsindustrin hittills har drabbats hårdare av
krisen än de flesta andra yrkesgrupper.
Diagram 5.7 Nyinskrivna arbetslösa per 1 000 invånare
(16–64 år) och län, september 2008 till juli 2009,
procentuell förändring jämfört med samma period ett år
tidigare
Procent
100
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40
20
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V. Götaland
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Östergötland
Gotland

0

Källor: Arbetsförmedlingen och Statistiska centralbyrån.

En konsekvens av en asymmetrisk chock är att
obalanser på arbetsmarknaden kan byggas upp
eller förstärkas. Detta medför att det på vissa
delar av arbetsmarknaden kommer att bli ett
stort antal arbetssökande per ledigt jobb. Det
finns en uppenbar risk att den konjunkturellt
höga arbetslösheten i dessa drabbade regioner
eller yrken biter sig fast på höga nivåer, särskilt
om den geografiska och yrkesmässiga rörligheten är låg. En viktig uppgift för politiken är således att stärka den geografiska och yrkesmässiga
rörligheten i syfte att motverka en sådan utveckling.

33 Den stora procentuella ökningen i Jönköpings län förklaras delvis av

5.2.2

Hur ser utvecklingen ut för grupper
med svag förankring på
arbetsmarknaden?

Erfarenheten visar att vissa grupper, såsom unga,
äldre, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
samt personer med en utbildning på högst förgymnasial nivå, har en relativt sett svag förankring på arbetsmarknaden och därför drabbas
hårdare än andra grupper när förutsättningarna
på arbetsmarknaden försämras. Det är därför
särskilt angeläget att följa utvecklingen för dessa
grupper. Dessutom är det viktigt att varaktigt
öka sysselsättningsgraden i dessa grupper för att
säkerställa långsiktig hållbarhet (se avsnitt 10).
En förklaring till att både unga och utrikes
födda som varit kort tid i Sverige har arbetsmarknadsrelaterade problem är att de håller på
att etablera sig på arbetsmarknaden. Under
denna fas kan det vara svårt för arbetsgivare att
bedöma deras kompetens eftersom de har relativt lite arbetslivserfarenhet och få referenser
från tidigare arbetsgivare. Detta kombinerat med
relativt höga ingångslöner och därmed höga
kostnader för att anställa, leder till att arbetsgivare är tveksamma till att rekrytera ur dessa
grupper. En kompletterande förklaring är att arbetsrättslagstiftningen omfördelar arbetslösheten mellan olika grupper och att särskilt unga,
men sannolikt även utrikes födda som varit kort
tid i Sverige, kan drabbas i denna omfördelning.
Det finns flera andra gruppspecifika förklaringar till dessa gruppers svaga förankring på arbetsmarknaden. För utrikes födda utgör diskriminering, bristande språkkunskaper samt sämre
tillgång till de informella nätverk via vilka många
jobb tillsätts försvårande omständigheter. Flera
av dessa problem gäller även personer med
funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden. Ytterligare en förklaring till den
höga ungdomsarbetslösheten är att brister i utbildningssystemet medför att unga lämnar gymnasieskolan utan slutbetyg. De stora ungdomskullarna på senare år har medfört att
konkurrensen inom gruppen ökat, både om utbildningsplatser och lediga jobb. Detta har försvårat ungdomarnas etablering på arbetsmarknaden ytterligare.
Äldre har visserligen vid en internationell
jämförelse en hög sysselsättningsgrad, vilket
främst beror på den relativt höga sysselsättningsgraden bland äldre kvinnor. Sysselsättningsgra-

att inflödet var lågt under september 2007 till juli 2008.
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den bland äldre minskar dock snabbt med stigande ålder vilket beror på att äldre tenderar att
lämna arbetskraften med avtalspension eller
sjuk- och aktivitetsersättning. Arbetslösheten är
visserligen låg bland äldre men de som drabbas
riskerar långa tider i arbetslöshet. Erfarenheterna
från 1990-talskrisen är också att äldre personer
som blev arbetslösa fick en betydligt svagare förankring på arbetsmarknaden under lång tid, än
yngre som också blev arbetslösa under samma
period. Förklaringar till denna grupps relativt
svaga ställning på arbetsmarknaden går bl.a. att
finna i arbetsgivarnas attityder mot äldre arbetskraft, anställningskostnaderna för äldre, avtalspensionssystemets utformning samt normerna
för utträde från arbetslivet.
Orsaker till att personer med relativt kort utbildning har problem går att finna i faktorer som
att personer med längre utbildning i viss mån
konkurrerar om samma jobb samt att den relativa efterfrågan på personer med kort utbildning
tenderar att minska över tid. Det bör noteras att
det i denna grupp finns många unga som lämnat
gymnasieskolan utan slutbetyg.
För samtliga ovan nämnda grupper gäller att
de har en betydligt sämre arbetsmarknadssituation än befolkningen i arbetsför ålder som helhet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det
finns stora skillnader inom respektive grupp.
Detta gäller inte minst för utrikes födda, där situationen kan se mycket olika ut bl.a. beroende
på födelseland, hur länge personen har varit i
Sverige, språkkunskaper och vilken utbildningsbakgrund personen har. Situationen förändras
också mycket över tid för denna grupp beroende
på hur invandringen ser ut, både beträffande
vilka som kommit och orsakerna till varför de
kommit till Sverige.
Arbetslösheten ökar mest bland unga och bland
dem med högst förgymnasial utbildning

Tabell 5.1 beskriver hur arbetsmarknadssituationen för unga, äldre, utrikes födda samt personer
med högst förgymnasial utbildning förändrats
mellan andra kvartalet 2008 och andra kvartalet
2009. Dessa gruppers arbetsmarknadssituation
jämförs sedan med hur situationen förändrats
för befolkningen i arbetsför ålder som helhet.
Notera att en person kan ingå i flera grupper,
t.ex. ingår en ung utrikes född person både i
gruppen unga och i gruppen utrikes födda.
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Tabellen visar att arbetsmarknadssituationen
för framför allt personer med högst förgymnasial utbildning men även för ungdomar (15–24
år) och utrikes födda har försämrats mer än för
övriga grupper.
Erfarenheten visar att unga är de som drabbas
först när konjunkturen viker, vilket bl.a. kan
förklaras av att en stor andel unga har tidsbegränsade anställningar. Andra kvartalet 2009 var
ungdomsarbetslösheten tre gånger högre än arbetslösheten i hela befolkningen (29,0 procent
jämfört med 9,1 procent).
Tabell 5.1 Grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden fördelat på arbetskraftstillhörighet,
förändring mellan 2:a kvartalet 2008 respektive 2009
Procentenheter om annat ej anges
Unga
(15-24
år)

Äldre
(55-74
år)

Utrikes
födda

Förgymn.
utbildning

Befolkn.
(15-74 år)

Befolkning (%)

2,2

1,4

4,2

-0,8

1,1

Arbetskraftsdeltagande

-0,6

-0,7

-0,3

-1,6

-0,5

Sysselsättningsgrad

-2,7

-1,6

-2,8

-3,4

-2,2

Andel i arbete
av befolkningen

-3,2

-2,6

-4,1

-3,6

-3,4

Andel
frånvarande av
sysselsatta1

1,7

2,6

2,9

1,3

2,2

Arbetslöshet

3,9

1,8

3,8

4,2

2,3

Andel ej i
arbetskraften av
befolkningen

0,6

0,7

0,3

1,6

0,5

1

Avser frånvarande hela veckan i huvud- och bisyssla.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Det finns dock några faktorer som talar för att
den höga ungdomsarbetslösheten är mindre allvarlig än vad den förefaller vara vid en första anblick. Den höga ungdomsarbetslösheten utgörs
till nästan hälften av personer som studerar på
heltid. Ungdomsarbetslösheten karaktäriseras
vidare av en kombination av ett högt inflöde till
arbetslöshet men också av ett högt utflöde. Till
viss del är det resultatet av att unga håller på att
etablera sig på arbetsmarknaden. Långtidsarbetslösheten är således betydligt lägre bland unga
än i befolkningen som helhet. Emellertid är upprepade arbetslöshetsperioder vanligare bland
ungdomar och forskningen visar att unga som
drabbas av arbetslöshet riskerar att få en svag
förankring på arbetsmarknaden under många år.
En grupp unga med särskilt allvarliga problem på
arbetsmarknaden är unga som lämnat utbildningssystemet utan fullständiga betyg från något
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nationellt gymnasieprogram. Denna grupp riskerar långa tider av arbetslöshet.
Tabell 5.1 visar också att personer med högst
förgymnasial utbildning har haft en sämre utveckling än övriga grupper. Denna grupp har
under lång tid haft det särskilt svårt på arbetsmarknaden. När tillgången på ledig arbetskraft
ökar, t.ex. genom ökad arbetslöshet, tenderar
kraven på utbildning att öka vid rekryteringar.
Arbetssökande med kort utbildning får därmed
svårare att konkurrera om jobben.
Arbetsmarknadssituationen för äldre (55–74
år) har under perioden inte försämrats lika
mycket som för övriga grupper. Arbetslösheten
bland äldre, som var 4,8 procent andra kvartalet
2009, är förhållandevis låg men de som drabbas
riskerar att hamna i långtidsarbetslöshet. Äldre
som riskerar arbetslöshet tenderar också att
lämna arbetsmarknaden med avtalspension. En
ökad arbetslöshet bland äldre riskerar därmed att
medföra ett minskat arbetsutbud under flera år
framöver.
När det gäller personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga saknas statistik motsvarande den som redovisas i tabell 5.1. I stället genomför Statistiska centralbyrån (SCB) vartannat år en tilläggsundersökning till AKU som riktas till personer med
funktionsnedsättning (16–64 år).34 Den senaste
undersökningen, som avser fjärde kvartalet 2008,
visar att såväl arbetskraftsdeltagande som sysselsättningsgrad var betydligt lägre bland personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga (55 resp. 50 procent än bland personer utan funktionsnedsättning (81 resp.
77 procent).35 Skillnaderna har varit relativt konstanta över tid. Även arbetslösheten, enligt tidigare svensk definition, var betydligt högre bland
personer med funktionsnedsättning som också
hade nedsatt arbetsförmåga än bland personer

34 Med funktionsnedsättning avses i undersökningen om personen har

nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsehinder, allergi eller
någon form av psykisk funktionsnedsättning. Det kan också avse att
personen har diabetes, hjärt-/lungproblem, mag-/tarmsjukdom, psoriasis,
epilepsi, dyslexi eller något liknande. En person kan ha mer än en
funktionsnedsättning. De som svarade ja på frågan om de tillhörde

utan funktionsnedsättning (9,1 procent jämfört
med 4,6 procent). Undersökningen ger inga indikationer på att lågkonjunkturen vid undersökningstillfället i slutet av 2008, hade påverkat
funktionsnedsatta med nedsatt arbetsförmåga
mer än andra grupper; senare data saknas dock
för denna grupp.
Arbetslöshetstiderna blir längre, särskilt för
grupper med svag förankring på arbetsmarknaden

Hur arbetslöshetstiderna för olika grupper utvecklas kan studeras genom att se till flödena in
och ut ur arbetslöshet. Diagram 5.8 visar andelen
personer i befolkningen som är nyinskrivna och
arbetslösa vid Arbetsförmedlingen uppdelat på
olika grupper. Sedan halvårsskiftet 2008 har inflödet ökat för samtliga grupper men framförallt
för ungdomar. Personer med högst förgymnasial
utbildning och personer födda utanför Europa
har också ett relativt stort inflöde i arbetslöshet.
Diagram 5.8 Nyinskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen
per månad fördelat på olika grupper
Procent av befolkningen
3,0
2,5
2,0

16-24 år
55-64 år
Förgymnasialt utbildade
Födda utanför Europa
Samtliga

1,5
1,0
0,5
0,0
93
95
97
99
01
03
05
Anm.: Säsongsrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källa: Arbetsförmedlingen.
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Även när det gäller jobbchanser, dvs. hur stor
andel av de inskrivna i arbetslöshet och i program med aktivitetsstöd vid Arbetsförmedlingen
som fått arbete, finns det skillnader mellan olika
grupper. Av diagram 5.9 framgår att ungdomar
fram till 2006 hade ungefär dubbelt så stor chans
att lämna Arbetsförmedlingen för ett osubventionerat arbete som personer med högst förgymnasial utbildning och personer födda utanför
Europa.36 Jobbchanserna för äldre var betydligt

gruppen med funktionsnedsättning enligt ovanstående definition fick
också frågan om personen bedömde att funktionsnedsättningen innebar
att arbetsförmågan var nedsatt.
35 SCB, Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden – 4:e kvartalet

36 Diagrammet avser antalet personer som fått ett osubventionerat arbete

2008, Information om utbildning och arbetsmarknad 2009:3.

(exklusive nystartsjobb) aktuell månad som andel av antalet kvarstående
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lägre än för övriga grupper. Jobbchanserna började öka för samtliga grupper under 2006, främst
bland ungdomar, för att sedan minska kraftigt
under 2008 till följd av konjunkturnedgången.
En rimlig bedömning är därför att konjunkturnedgången kommer att medföra kraftigt förlängda arbetslöshetstider för samtliga grupper
med relativt svag förankring på arbetsmarknaden.
Analysen i detta avsnitt indikerar att krisen
hittills drabbat unga och personer med högst
förgymnasial utbildning särskilt hårt. Unga som
saknar slutbetyg från gymnasiet riskerar långa
arbetslöshetstider och en svag förankring på arbetsmarknaden under lång tid. För många i dessa
grupper kan därför utbildning vara värdefullt
under lågkonjunkturen dels för att undvika
stigmatiserande långtidsarbetslöshet, dels för att
utbildning ökar chanserna att få ett arbete.
Diagram 5.9 Utflöde till osubventionerat arbete per månad,
fördelat på olika grupper, för personer inskrivna i
arbetslöshet och program med aktivitetsstöd
Procent av inskrivna

24
20

16-24 år
55-64 år
Förgymnasialt utbildade
Födda utanför Europa
Samtliga

Kraftigt minskad efterfrågan på arbetskraft

De höga varseltalen tyder på ett kraftigt fall i arbetskraftsefterfrågan. Diagram 5.10 visar hur arbetskraftsefterfrågan i offentlig och privat sektor
förändrats sedan 2001, mätt som antalet lediga
jobb enligt SCB. Med ett ledigt jobb avses ett
jobb där arbetsgivaren påbörjat en rekrytering
utanför företaget.
Antalet lediga jobb kulminerade under andra
kvartalet 2007 med drygt 60 000 lediga platser.
Efterfrågan på arbetskraft, i termer av antal lediga jobb, vände därefter nedåt under början av
2008 och ligger nu på ungefär samma nivåer som
under åren 2004–2005. Under andra kvartalet
2009 fanns det i genomsnitt drygt 36 000 lediga
jobb på hela arbetsmarknaden, en minskning
med 34 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nedgången skedde främst i
privat sektor där majoriteten av jobben finns.
Antalet lediga jobb minskade med 39 procent i
denna sektor, att jämföra med offentlig sektor
där andelen lediga jobb minskade med
13 procent. Det finns färre lediga jobb inom
samtliga branscher men den procentuella nedgången är särskilt stor inom bygg- och tillverkningsindustrin.
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Diagram 5.10 Lediga jobb per kvartal fördelat på sektor
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Anm.: Säsongrensade data, tre månaders glidande medelvärde.
Källa: Arbetsförmedlingen.
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5.2.3

Finns det jobb att söka under
lågkonjunkturen?

10
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Erfarenheten visar att det i djupa lågkonjunkturer finns en risk för att arbetslösa, och särskilt
personer som varit utan arbete under lång tid,
slutar söka efter arbete. Det är en allvarlig utveckling eftersom det innebär att möjligheterna
att få ett arbete därmed minskar betydligt.

arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd närmast föregående
månad.
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Källa: Statistiska centralbyrån.

Även Arbetsförmedlingens statistik över lediga
platser bekräftar att antalet lediga jobb minskar.
Under andra kvartalet 2009 anmäldes 96 000 nya
lediga platser till Arbetsförmedlingen. Jämfört
med samma kvartal 2008 minskade antalet nyanmälda platser med 75 000 eller 44 procent.
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Det finns jobb att söka

Trots höga varseltal och en stigande arbetslöshet
visar alltså statistiken från Statistiska centralbyrån och Arbetsförmedlingen att det finns jobb
att söka, även om konkurrensen om jobben
hårdnat. Det visar även erfarenheterna från 1990talet. Mellan 1990 och 1993 minskade den
svenska industrisysselsättningen med knappt
190 000 personer. Samtidigt skapades en mängd
arbetstillfällen i industrin – ungefär 5 procent av
industrijobben var nya under vart och ett av krisåren. För hela ekonomin var motsvarande siffra
ungefär 10 procent.
En fallande sysselsättning är därför resultatet
av mycket större bruttoförändringar där vissa
jobb försvinner samtidigt som nya jobb tillkommer. Att nya jobb tillkommer och gamla
försvinner är en del av en ständigt pågående
strukturomvandling som på sikt leder till högre
produktivitet och därmed till högre välfärd. De
individer som drabbas av arbetslöshet får dock
bära en stor del av kostnaderna för såväl strukturomvandling som för variationer i konjunkturläget.
Att det fortfarande finns jobb att söka även i
en lågkonjunktur bekräftas av tabell 5.2, som visar flöden till sysselsättning. Av tabell 5.2 framgår att närmare 217 000 personer som var arbetslösa eller utanför arbetskraften första
kvartalet 2009 blev sysselsatta andra kvartalet
2009. Motsvarande flöde mellan första och andra
kvartalet 2008 var 228 000 personer. Av dem
som blev sysselsatta andra kvartalet 2009 var det
14 000 arbetslösa som fick fast anställning och
81 000 arbetslösa som fick tidsbegränsad anställning. Av tabellen framgår även att jobbchansen,
dvs. sannolikheten att gå till sysselsättning
mellan två kvartal är större för arbetslösa än för
personer utanför arbetskraften.37 Av tabell 5.2
framgår också att chansen att få en tidsbegränsad
anställning är större än chansen att få en fast anställning. Detta gäller särskilt för arbetslösa. Arbetslösas chans att få en tidsbegränsad anställning minskade dock från cirka 29 till 21 procent
mellan andra kvartalet 2008 och andra kvartalet
2009. Under samma period var jobbchanserna
för personer utanför arbetskraften i stort sett

oförändrade. Trots lågkonjunkturen var det
fortfarande relativt många personer som gick
från tidsbegränsad till fast anställning under
andra kvartalet 2009. Det visar att tidsbegränsade
anställningar är en viktig väg till en fast förankring på arbetsmarknaden.
Tabell 5.2 Antal personer (1000-tal) som blivit sysselsatta
samt jobbchanser (procentenheter) mellan 1:a och 2:a
kvartalet 2008 respektive 2009
Kvartal
2
2008

Kvartal
2
2009

Förändring

Antal
Jobbchans

227,8
9,6

216,8
8,7

-11,0
-0,9

Fast anställd

Antal
Jobbchans

20,4
6,9

14,1
3,7

-6,3
-3,2

därav
Arbetslös →
Tidsbegr. anst.

Antal
Jobbchans

85,0
28,7

80,9
21,1

-4,1
-7,6

därav
Ej i arbetskraften
→ Fast anst.

Antal
Jobbchans

14,8
0,7

11,8
0,6

-3,0
-0,1

därav
Ej i arbetskraften
→ Tidsbegr.anst.

Antal
Jobbchans

99,4
4,8

100,1
4,7

0,7
-0,1

Tidsbegr. anst.
→ Fast anställd

Antal
Jobbchans

77,4
12,5

64,3
11,4

-13,1
1,1

Arbetslös o. ej i
arbetskraften →
Sysselsatt
därav
Arbetslös →

Anm.: Notera att i gruppen sysselsatta ingår även företagare och medhjälpande
hushållsmedlemmar. Flöden aktuellt kvartal avser flöden från föregående kvartal.
Förändring i jobbchanser mellan 2:a kvartalet 2008 och 2:a kvartalet 2009 avser
procentenheter.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Att arbeten skapas även under djupa lågkonjunkturer gör att det är viktigt att upprätthålla
sökaktiviteten hos de arbetssökande, främst för
att förebygga långtidsarbetslöshet. Jobbsökaraktiviteter kortar ned arbetslöshetstiderna relativt
effektivt jämfört med andra insatser. Erfarenheterna från 1990-talskrisen visar bl.a. att relativt
lite resurser inriktades på att hjälpa de arbetssökande att söka arbete. Det ledde sannolikt till att
arbetslöshetstiderna förlängdes. Det blir också
mer lönsamt för arbetsgivare att utlysa lediga
jobb ju fler kompetenta arbetssökande det finns.
Det beror bl.a. på att rekryteringen är kostsam
för företagen och ju snabbare en rekrytering kan
ske desto lägre blir rekryteringskostnaderna.

37 Jobbchansen avser andelen av samtliga i ett visst tillstånd föregående

kvartal som blev sysselsatta aktuellt kvartal.
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5.3

Regeringens strategi för högre
sysselsättning

Vid regeringsskiftet 2006 var det stora problemet att allt för få personer arbetade och att möjligheterna till arbete var ojämnt fördelade mellan
olika grupper. 38 En indikation på detta var att antalet personer som uppbar ersättning vid arbetslöshet och sjukdom samt ekonomiskt bistånd
mätt som helårsekvivalenter, hade ökat trendmässigt sedan 1970-talet (se diagram 5.11).39
Diagram 5.11 Personer (mätt som helårsekvivalenter) som
mottar ersättning från vissa trygghetssystem
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frånvaron varierade dessutom väsentligt mellan
olika delar av landet på ett sätt som ofta sammanföll med arbetsmarknadsläget.
Vidare var vid regeringsskiftet 2006 möjligheterna till arbete ojämnt fördelade mellan olika
grupper, detta är dessvärre fortfarande fallet (se
avsnitt 5.2.2).
5.3.1

Regeringens långsiktiga strategi för
ökad sysselsättning

När regeringen tillträdde 2006 var således den i
särklass viktigaste uppgiften att varaktigt öka
sysselsättningen genom åtgärder som minskar
sjukfrånvaron och arbetslösheten samt ökar arbetskraftsdeltagandet. En viktig uppgift var
också att förbättra arbetsmarknadssituationen
för grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden. Politiken har inneburit en kombination av åtgärder som stimulerar arbetsutbudet
och arbetskraftsefterfrågan och förbättrar
matchningen mellan arbetssökande och lediga
platser. Denna kombination av åtgärder är nödvändig för att politiken så snabbt som möjligt
ska få avsedd effekt på sysselsättningen.
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Anm.: Utfall 1970–2008, prognos 2009–2012.
Källa: Egna beräkningar.

Den ekonomiska krisen i början av 1990-talet
hade förvärrat situationen ytterligare genom att
många människor då slogs ut från arbetsmarknaden. Vid regeringsskiftet 2006, knappt 15 år
efter 1990-talskrisen, hade arbetsmarknaden
ännu inte återhämtat sig. Arbetslösheten hade
inte återgått till de nivåer som gällde innan krisen
(se diagram 5.4). I slutet av 1990-talet ökade
sjukskrivningarna till historiskt höga nivåer
samtidigt som den successiva ökningen av antal
personer med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte. Denna utveckling skedde trots att det allmänna hälsotillståndet hade förbättrats. Sjuk-

38 I Budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 Förslag till

statsbudget, finansplan, m.m., avsnitt 1.4) beskrivs regeringens syn på de
väsentliga problemen på arbetsmarknaden mer ingående.
39 Med helårsekvivalenter avses det antal personer som under ett år

försörjs av ett ersättningssystem med full ersättning. Exempelvis blir två
personer som under ett år är halvtidssjukskrivna tillsammans en
helårsekvivalent.
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Utbudsstimulerande åtgärder i fokus

Särskild fokus har lagts på åtgärder som ökar arbetsutbudet, eftersom erfarenheterna visar att
det är utbudet som på lång sikt bestämmer sysselsättningen. Den viktigaste reformen har varit
jobbskatteavdraget som har stärkt drivkrafterna
till arbete genom att göra det mer lönsamt att
arbeta. Jobbskatteavdragens tre första steg bedöms öka den varaktiga sysselsättningen med
omkring 70 000 personer. Andra viktiga åtgärder
för att öka arbetsutbudet har varit förändringar i
arbetslöshets- och sjukförsäkringen. Sammantaget har jobbskatteavdraget och förändringarna
inom arbetslöshets- och sjukförsäkringen bidragit till att arbetsutbudet stärkts och att långa tider utan arbete motverkats. Reformerna inom
arbetslöshetsförsäkringen och jobbskatteavdraget har också syftat till att förbättra lönebildningen.
Regeringen har vidare lagt om arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen har fått ett
tydligare uppdrag att förmedla arbete och de
konjunkturberoende programmen har fått en
tydligare inriktning mot att söka arbete. De ar-
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betsmarknadspolitiska resurserna riktas i större
utsträckning till dem som har störst behov.
Möjligheterna att delta i arbetsmarknadspolitiska
program utan att det inverkar på antalet ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen har avskaffats. Dessutom har möjligheterna att få en
ny ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen
utan att uppfylla ett nytt arbetsvillkor tagits
bort.
Det finns flera skäl till att denna inriktning på
arbetsmarknadspolitiken är långsiktigt gynnsam.
Erfarenheten är att jobbsökaraktiviteter relativt
effektivt kortar ned arbetslöshetstiderna jämfört
med andra åtgärder. Den tidigare möjligheten att
delta i arbetsmarknadspolitiska program utan att
antalet ersättningsdagar i arbetslöshetsförsäkringen minskade bidrog både till att förlänga arbetslöshetstiderna och minska effektiviteten i
programmen.

åren i Sverige instegsjobb och regeringen har
också vidtagit åtgärder för att stärka valideringen
av utländsk utbildning och annan yrkeskompetens. För att få fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i arbete har regeringen ökat resurserna till
lönebidrag och Samhall.
Åtgärder för att förbättra matchningen

Även åtgärder som förbättrar matchningen
mellan arbetssökande och lediga platser ökar
sysselsättningen. Arbetsförmedlingens tydligare
uppdrag att förmedla jobb och de arbetsmarknadspolitiska programmens tydligare inriktning
mot ökad sökaktivitet syftar till att förbättra
matchningen.
Regeringens satsning på unga

Kompletterande efterfrågestimulerande åtgärder
nödvändiga

För att de utbudsstimulerande åtgärderna snabbt
ska få avsedd effekt är det också nödvändigt med
åtgärder som stimulerar efterfrågan på personer
som står långt från arbetsmarknaden. För att
stärka konkurrenskraften på arbetsmarknaden
för personer som varit utan arbete i minst ett år
finns nystartsjobb. Erfarenheter visar nämligen
att subventionerade anställningar är den insats
som har störst effekt på sannolikheten att efter
insatsen få ett arbete till rådande lönestruktur.
En negativ bieffekt av subventionerade anställningar är dock att de kan ge upphov till s.k. undanträngning, dvs. andra anställningar minskar
när fler får lönesubventionerade anställningar.
Men genom att rikta nystartsjobben till personer
som står långt från arbetsmarknaden leder nystartsjobben till fler kompetenta sökanden på
sikt och därmed till en varaktigt högre sysselsättning.
De åtgärder som vidtagits för att stärka grupper med relativt svag förankring på arbetsmarknaden har till stor del handlat om att öka arbetsgivarnas benägenhet att rekrytera ur dessa
grupper (se särskild ungdomssatsning nedan).
För äldre utgör den viktigaste åtgärden nedsättningen i arbetsgivaravgifterna. Äldre kan dessutom få nystartsjobb i maximalt tio år, vilket är
dubbelt så lång tid som för personer i åldern 25–
54 år. För utrikes födda finns under de första

Regeringen har utarbetat en särskild strategi för
att hantera den sedan länge höga ungdomsarbetslösheten. Utgångspunkten har varit det
faktum att ungdomars arbetslöshetsperioder ofta
är korta men att de negativa arbetsmarknadsrelaterade effekterna blir varaktiga för dem som
inte lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilt allvarlig bedöms situationen vara för unga
som saknar grundskole- eller gymnasieexamen.
Erfarenheten har visat att det är mycket svårt att
nå framgång med arbetsmarknadspolitiska program riktade till ungdomar, då de ofta leder till
inlåsning och minskad sökaktivitet. Regeringen
har därför, med den i sammanhanget relativt
framgångsrika danska ungdomssatsningen som
förebild, introducerat jobbgarantin för unga.
Syftet med jobbgarantin är att unga ska få jobb
eller söka sig till det reguljära utbildningssystemet. Detta uppnås genom en stram ersättningsnivå, aktiva förmedlingsinsatser, tydliga krav,
aktiveringsåtgärder och incitament till utbildning. På sikt bedömer regeringen att en väl fungerande grund- och gymnasieskola är en av de
viktigaste åtgärderna för att förbättra arbetsmarknadssituationen för unga. Utbildningssystemet reformeras därför nu i syfte att öka inslaget av yrkesutbildningar i gymnasieskolan, vilket
förväntas minska antalet avhopp. I syfte att öka
arbetskraftsefterfrågan har regeringen sänkt
arbetsgivaravgiften för unga. Dessutom kan unga
få nystartsjobb efter sex månader utan arbete.
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Regeringen har också förenklat för arbetsgivarna
att anställa någon på tillfälliga kontrakt, vilket
särskilt gynnar unga på arbetsmarknaden.
5.3.2

Regeringens strategi i kristider

Den ekonomiska krisen slår hårt mot arbetsmarknaden. Mellan andra kvartalet 2008 och
andra kvartalet 2009 har sysselsättningen minskat med 99 000 personer och arbetslösheten ökat
med 116 000 personer. Sysselsättningen bedöms
stabiliseras runt årsskiftet 2010/2011. År 2011
beräknas sysselsättningen ha minskat med drygt
300 000 personer jämfört med 2008 till följd av
krisen. Bedömningen är att ungefär 75 000 av
dessa 300 000 personer, riskerar att stå utan arbete under långt tid framöver. Bedömningen
innebär således att arbetslösheten under lång tid
kan komma att ligga kvar på en betydligt högre
nivå än före krisen, s.k. persistens. Regeringens
krisstrategi syftar till att motverka denna utveckling. I fördjupningsrutan Varför tenderar
arbetslösheten att bita sig fast? i avsnitt 1 diskuteras olika förklaringar till hur persistens kan
uppstå.
Krisåtgärder förstärker och kompletterar den
långsiktiga politiken

Flera av regeringens långsiktiga reformer är betydelsefulla även när arbetskraftsefterfrågan viker kraftigt till följd av en lågkonjunktur, eftersom de bidrar till att förbättra arbetsmarknadens
anpassningsförmåga och på sikt också skapar fler
jobb. I en kraftig lågkonjunktur med fallande
sysselsättning och stigande arbetslöshet är det
dock nödvändigt att vidta kompletterande åtgärder som bidrar till att färre personer drabbas av
arbetslöshet och som motverkar persistens.
En viktig restriktion för politiken är de offentliga finanserna. Det gäller därför att finna
välavvägda åtgärder som är kostnadseffektiva för
de offentliga finanserna och som samtidigt leder
till att den varaktiga sysselsättningen upprätthålls i så stor utsträckning som möjligt. Regeringens bedömning är att direkt jobbskapande
åtgärder och åtgärder för att motverka persistens
är mer effektiva än vad breda efterfrågestimulerande åtgärder är.
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Stimulera efterfrågan och dämpa fallet i
sysselsättningen
Direkt jobbskapande åtgärder bör begränsas till
sektorer där sannolikheten är hög för att de
varor eller tjänster som produceras bidrar till en
långsiktigt hög tillväxt eller som bidrar till att
värna den offentliga välfärdens kärna. Risken är
annars stor att problemet med fallande sysselsättning och ökande arbetslöshet endast skjuts
på framtiden.
I propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) presenterade regeringen direkt jobbskapande åtgärder samt åtgärder för omställning. De direkt jobbskapande
åtgärderna rörde en permanent skattereduktion
vid reparation, om- och tillbyggnad, det s.k.
ROT-avdraget, och en resursförstärkning till
infrastrukturinvesteringar. Syftet med åtgärderna
är bl.a. att stimulera arbetskraftsefterfrågan och
därmed upprätthålla sysselsättningen och tillvarata lediga resurser.
I 2009 års ekonomiska vårproposition ökade
regeringen statsbidraget till kommunerna. Höjda
statsbidrag bidrar på ett effektivt sätt till att
dämpa nedgången i sysselsättning i kommunsektorn samtidigt som de grundläggande välfärdtjänsterna som kommunsektorn tillhandahåller
upprätthålls.
Åtgärder för att motverka persistens
Regeringens politik för att motverka persistens
handlar till stor del om åtgärder som förbättrar
konkurrenskraften bland de arbetslösa. Det
handlar också om åtgärder som stärker de ekonomiska incitamenten att söka och acceptera
jobberbjudanden.
För att öka kostnadseffektiviteten bör åtgärder för omställning huvudsakligen riktas till personer som blir eller har varit arbetslösa en tid
snarare än till dem som drabbas av varsel. Avsnitt
5.2.1 visade att även om varsel indikerar hög arbetslöshet ökar arbetslösheten främst av andra
skäl, som t.ex. att tidsbegränsat anställda inte får
sina anställningar förlängda och till följd av att
arbetslöshetstiderna överlag stiger. Omkring två
miljoner arbetstagare omfattas av omställningsavtal som träder in vid varsel och uppsägning.
Avtalen innehåller en rad åtgärder såsom ekonomiskt stöd, intensifierad förmedlingsverksamhet, utbildning och stöd vid start av egen
näringsverksamhet.
De arbetsmarknadspolitiska resurserna bör
riktas både till personer med korta arbetslös-
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hetstider, för att förhindra att fler blir långtidsarbetslösa, och till långtidsarbetslösa, i syfte att
stärka deras konkurrenskraft om jobben.
Stödet till korttidsarbetslösa ges framför allt
genom åtgärder som stödjer och uppmuntrar
dem som förlorar jobbet att fortsätta söka arbete. Sådana åtgärder har visat sig vara effektiva i
att korta arbetslöshetstiderna. Det är också viktigt att erbjuda praktikplatser till personer som
är i behov av att förstärka kompetensen eller
upprätthålla kontakten med arbetslivet. Det är
vidare centralt att personer som är i behov av utbildning söker sig till det reguljära utbildningssystemet. För att stärka konkurrenskraften hos
personer med långa arbetslöshetstider är det
viktigt att värna kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.
Nystartsjobben fyller här också en viktig funktion.
Propositionen Åtgärder för jobb och omställning innehöll också förslag om förstärkta resurser till såväl personer med korta arbetslöshetstider som till dem som varit utan arbete under
lång tid. Satsningarna på korttidsarbetslösa syftar
till att öka deras chanser att få ett nytt arbete genom intensifierad förmedling (coachning),
praktik och utbildning. Arbetslösa över 25 år
kan under 2009 och 2010 få förhöjt studiebidrag
för studier på yrkesvux.
I 2009 års ekonomiska vårproposistion förstärktes även åtgärderna till korttidsarbetslösa.
Tillsammans med de tidigare insatserna i propositionen Åtgärder för jobb och omställning omfattar insatserna i årsgenomsnitt för 2009 31 500
platser för intensifierad arbetsförmedling, 21 600
praktikplatser samt 3 600 platser i yrkesvux.
I propositionen Åtgärder för jobb och omställning förstärktes också konkurrenskraften
hos personer med långa arbetslöshetstider genom att kompensationen till arbetsgivare i nystartsjobben fördubblades. I 2009 års ekonomiska vårproposition utökades antalet platser i
jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin
för unga med omkring 26 000 platser i årsgenomsnitt för 2009. För 2010 bedöms antalet
deltagare i garantierna öka med 90 000 personer
jämfört med beräkningen i Budgetpropositionen
för 2009.

5.4

Indikationer på om regeringens
reformer har avsedd effekt

Regeringen bedömer att det hittills vidtagna
strukturella åtgärderna samt de strukturella åtgärder som föreslås i denna proposition, ökar
sysselsättningen på lång sikt med 125 000 personer. Därutöver bidrar krisåtgärderna, vid sidan av
jobbskatteavdraget, till att minska krisens effekter på den sysselsättning som är förenlig med
stabil inflation och ekonomisk balans med
25 000 personer. På lång sikt är det dock enbart
det strukturella reformerna som har betydelse
för sysselsättningen. Kriståtgärderna bidrar till
att överbrygga krisen och bidrar därmed till att
arbetsmarknaden återhämtar sig snabbare. Den
tidigare gjorda bedömningen av de långsiktiga
effekterna av regeringens politik ligger fortfarande fast, men bedöms, till följd av krisen, nu få
fullt genomslag något senare. Eftersom majoriteten av reformerna är utbudsstimulerande åtgärder bedöms huvuddelen av sysselsättningsökningen komma när arbetskraftsefterfrågan
tagit fart. Regeringens bedömning baseras på den
forskning som finns kring effekterna av olika
åtgärder som t.ex. förändringar i skatter, socialförsäkringar eller inom arbetsmarknadspolitiken.
Eftersom kunskapen om effekterna är långt från
fullständig är bedömningarna naturligtvis osäkra.
Det gäller i synnerhet hur snabbt effekterna av
politiken realiseras.
Både för regeringen, riksdagen och andra bedömare är det av vikt att följa upp om de reformer regeringen genomför får avsedd effekt, bl.a.
för att det ger möjlighet att upptäcka om politiken behöver kompletteras eller ändra inriktning.
Det är emellertid en mycket komplicerad uppgift
att särskilja effekterna av reformerna från andra
faktorer som också påverkar sysselsättning,
sjukfrånvaro eller arbetslöshet.
Ett sätt att bedöma effekterna av politiken på
t.ex. antal personer i arbete eller arbetslösheten
är att separera effekterna av strukturella och
konjunkturella faktorer, dvs. att försöka uppskatta hur arbetsmarknaden skulle ha utvecklas i
frånvaro av konjunktursvängningar. Strukturella
förklaringsfaktorer kan t.ex. vara den demografiska utvecklingen eller regeringens reformer.
Ett annat sätt att få indikationer på om politiken har avsedd effekt är att undersöka om politiken har genomslag mer indirekt dvs. genom
s.k. kedjor av indikatorer. Till exempel avser reformerna inom arbetslöshetsförsäkringen att
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bidra till varaktigt högre sysselsättning genom
att reformerna ökar sökaktiviteten och sannolikheten att acceptera ett jobberbjudande. Genom
att följa hur sökaktiviteten utvecklats erhålls således en indirekt indikation på hur den varaktiga
sysselsättningen påverkats.
Nedan redovisas analyser som på olika sätt indikerar om regeringens politik haft avsedd effekt. Först beskrivs ett konjunkturrensat mått på
antalet personer som får ersättning från vissa ersättningssystem, de s.k. helårsekvivalenterna. 40
Utvecklingen av antalet helårsekvivalenter indikerar indirekt måluppfyllelse, dvs. varaktig ökning av sysselsättningen, eftersom antalet personer som mottar ersättningar för arbetslöshet och
sjukdom när effekten av konjunkturen rensats
bort varierar med den varaktiga sysselsättningen.
Därefter följer en fördjupad uppföljning av
effekterna av regeringens reformer inom
sjukförsäkringen och arbetsmarknadspolitiken.
Detta görs huvudsakligen genom att använda
indirekta mått och s.k. kedjor av indikationer.
En detaljerad redovisning av regeringens
reformer och satsningar inom sjukförsäkringsområdet och arbetsmarknadspolitiken återfinns i
denna propositione (prop. 2009/10:1 utg.omr.
10 respektive utg.omr. 14).
Strukturella och konjunkturella variationer i
transfereringsmottagandet

I 2009 års ekonomiska vårproposition redovisades för första gången hur antalet personer
som får ersättning från vissa ersättningssystem,
mätt som helårsekvivalenter, utvecklas i frånvaro
av konjunktursvängningar.
I diagram 5.12 redovisas den faktiska utvecklingen av antalet personer som får ersättningar
från trygghetssystemen mätt som antalet
helårsekvivalenter (heldragen linje) samt ett
konjunkturrensat mått, eller den strukturella
nivån, på antalet helårsekvivalenter (streckad
linje).41 Skillnaden mellan den heldragna linjen

40 De ersättningar som avses är sjuk- och rehabiliteringspenning, sjuk-

och

aktivitetsersättning,

arbetslöshetsersättning,

ersättning

vid

deltagande i arbetsmarknadspolitiska program samt ekonomiskt bistånd.
41 För att få fram ett konjunkturrensat mått på antalet helårsekvivalenter

beräknas hur de olika trygghetssystemen skulle utvecklas givet ett
normalt resursutnyttjande på arbetsmarknaden.
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och den streckade linjen mäter konjunkturens
betydelse för antalet helårsekvivalenter.
Diagram 5.12 Personer (mätt som helårsekvivalenter) som
mottar ersättning från vissa trygghetssystem
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Anm.: Utfall 1989–2008, prognos 2009–2012.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

De resultat som presenteras i diagram 5.12 tyder
på att minskningen av antalet helårsekvivalenter
mellan 2006 och 2008 huvudsakligen (ca
80 procent) berodde på strukturella faktorer (det
syns i diagrammet genom att linjerna mer eller
mindre sammanfaller under denna tidsperiod).
Det kan finnas flera olika strukturella förklaringsfaktorer bakom denna utveckling, t.ex.
demografiska förändringar och regeringens reformer. Strukturella faktorer tycks vara särskilt
betydelsefulla för att förklara minskningen i antalet helårsekvivalenter i ohälsa. Sannolikt har
t.ex. attitydförändringar och en effektivare sjukskrivningsprocess bidragit till detta. Däremot
tycks minskningen av antalet personer som fick
någon ersättning från de arbetslöshetsrelaterade
systemen mellan 2006 och 2008 huvudsakligen
bero på den goda konjunkturutvecklingen.
Under en lågkonjunktur ökar antalet individer
i ersättningssystemen och det finns en uppenbar
risk att den konjunkturellt höga arbetslösheten
får bestående effekter. Diagram 5.12 visar att
under 1990-talskrisen blev de varaktiga effekterna allvarliga; det konjunkturrensade måttet på
helårsekvivalenterna följer i stor utsträckning
den faktiska utvecklingen. I samband med 1990talskrisen ökade den strukturella nivån på antalet
helårsekvivalenter med drygt 200 000 personer.
Mellan åren 2009 och 2012 förväntas en ökning av det totala antalet personer, mätt som helårsekvivalenter, som får någon form av ersättning från ohälso- och arbetslöshetsrelaterade
system. Det är till stor del ett resultat av att
konjunkturberoende program beräknas öka med
ca 150 000 helårsekvivalenter samt att personer
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som får arbetslöshetsersättning beräknas öka
med ca 90 000 helårsekvivalenter t.o.m. 2012.
Ökningen av antalet helårsekvivalenter är således
i hög utsträckning kopplad till den kraftiga inbromsningen på arbetsmarknaden.
Den kraftiga lågkonjunkturen bedöms leda till
en långvarig ökning av arbetslösheten (s.k. persistens, se avsnitt 5.2.1), vilket i diagram 5.12
syns som en ökning i det konjunkturrensade
måttet på helårsekvivalenterna de närmaste
åren.42 Till skillnad från 1990-talet bedöms dock
inte de negativa strukturella effekterna bli lika
omfattande. Förklaringar till detta står dels att
finna i att arbetsmarknadens funktionssätt har
förbättrats, dels i att krisåtgärder vidtagits. Utan
regeringens åtgärder bedöms således de negativa
strukturella effekterna av konjunkturnedgången
bli större.
Ett utvecklingsarbete pågår
Antalet personer som mottar ersättningar från
olika ersättningssystem, mätt som helårsekvivalenter, är bara ett indirekt mått på måluppfyllelse. Mer direkta mått på om sysselsättningen
varaktigt ökat fås t.ex. genom att följa utvecklingen av antalet personer i arbete samt det totala
antalet arbetade timmar. Det är emellertid en
komplicerad uppgift att finna väldefinierade
konjunkturrensade mått på dessa storheter. I
forskningen råder inte någon enighet kring vilka
statistiska modeller och metoder som bör användas.
I Regeringskansliet pågår ett utvecklingsarbete kring konjunkturrensade variabler (redan i
dag konjunkturrensas antalet sysselsatta och det
totala antalet arbetade timmar). Utgångspunkten
är att metoderna för konjunkturrensning ska
vara transparenta och replikerbara. Stor vikt
läggs även vid att variablerna ska kunna följas
upp kontinuerligt och med kort eftersläpning.
De ska också kunna användas i prognosarbetet.

Indikationer på om reformerna inom
sjukförsäkringen har avsedd effekt

Det här avsnittet diskuterar huvudsakligen indikationer på om reformerna inom sjukförsäkringen har avsedd effekt. Eftersom arbetslöshets- och sjukförsäkringen till viss del har
fungerat som kommunicerande kärl (se avsnitt
5.3) diskuteras också ersättningar vid arbetslöshet, dvs. arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. I detta avsnitt används den nya transfereringsstatistiken (se appendix) vilket innebär att
ersättningsmottagandet mäts i antal personer
och inte som i det tidigare avsnittet i antalet helårsekvivalenter.
Antalet personer med ersättning från något av
trygghetssystemen uppgick under första kvartalet 2009 till drygt 870 000 personer (se diagram
5.13).43 Det är en uppgång med knappt 20 000
personer sedan sista kvartalet 2008. Fortfarande
är dock antalet ersatta personer i trygghetssystemen betydligt mindre än under åren i mitten
av 2000-talet eller under 1990-talskrisen då över
1,1 miljoner personer fick ersättning.
Diagram 5.13 Personer som mottar ersättning från olika
trygghetssystem
Tusental
1 800
Aktivitetsstöd
Arbetslöshetsersättning
Sjukpenning
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0
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Källa: Statistiska centralbyrån.
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Under perioden 2006 till 2008 var utvecklingen
mycket gynnsam och antalet arbetslösa och
sjukskrivna minskade med omkring 200 000 personer. Det försämrade arbetsmarknadsläget som

42 I bedömningen av utvecklingen av helårsekvivalenterna har hänsyn

tagits till tidigare reformer, det stimulanspaket som lades fram i

43 Ersättning till unga som deltar i arbetsmarknadspolitiska program

propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:96),

ingår i nuläget inte, men ska göra det på sikt. Ersättningen är ny och

2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100) samt de förslag

Försäkringskassan kan ännu inte leverera uppgifter om denna ersättning

regeringen lägger i denna proposition.

till Statistiska centralbyrån.
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inleddes hösten 2008 har inneburit att antalet
personer med arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd har ökat, men antalet personer är
fortfarande betydligt mindre (drygt 100 000 personer färre) än under 2005.
Diagram 5.14 tyder på att antalet personer med
sjukpenning har blivit färre, och dessutom har
ersättningsperioderna blivit allt kortare sedan
2004. Speciellt stor är minskningen i antal personer som fått sjukpenning i mer än ett år. Minskningen i antal personer som får sjukpenning
beror både på ett minskat inflöde och på ett ökat
utflöde.
Inflödet till sjukskrivning kommer nästan uteslutandet från de som är sysselsatta. Bara en liten
andel utgörs av de som är arbetslösa. Denna andel har också minskat trendmässigt under många
år (se diagram 5.15). Detta kan dels förklaras av
en gynnsam utveckling på arbetsmarknaden, dels
av den regeländring som gjordes 2003, som innebar att ersättningen vid arbetslöshet och sjukdom harmoniserades för arbetslösa personer.44
Ungefär samtidigt som de nya sjukförsäkringsreglerna infördes den 1 juli 2008 ökade utflödet bland de långa sjukfallen (mer än ett år)
markant. Utflödet har dessutom legat kvar på
den högre nivån sedan dess.45 Det antyder att regeländringarna haft avsedd effekt även om det
inte kan uteslutas att andra faktorer har bidragit
till den gynnsamma utvecklingen, t.ex. regeringens andra reformer inom sjukförsäkringen, attitydförändringar och en gynnsam demografisk
utveckling.

44 Förändringen innebar mer konkret att sjukpenningstaket för de

arbetslösa sänktes så att ersättningen vid sjukdom inte kan bli högre än
individens arbetslöshetsersättning.
45 Försäkringskassan, Månadsrapport – sjukförsäkringen, juni 2009.
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Diagram 5.14 Personer med sjukpenning fördelat på
sjukdomslängd
Tusental
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40
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0
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Källa: Statistiska centralbyrån.
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De flesta personer som lämnar sjukpenningsystemet går tillbaka till arbetsmarknaden. Omkring 10 procent av de sjukskrivna går över till
arbetslöshetsförsäkringen eller sjuk- och aktivitetsersättningen och ytterligare en liten andel
blir ålderspensionärer. Andelen personer som
går från sjukpenning till arbetslöshetsersättning
har minskat. En ännu större minskning kan noteras i andelen som går till sjuk- och aktivitetsersättning: från ca 25 procent 2004 till ca 5 procent
andra kvartalet 2009 (se diagram 5.15).
En anledning till att andelen personer som
övergår från sjukpenning till sjuk- och aktivitetsersättning minskat är sannolikt de nya reglerna i
sjukförsäkringen eftersom minskningen är särskilt markant runt den tidpunkt då de nya reglerna trädde i kraft. Det kan bero på att Försäkringskassan gjorde en stor genomgång av
inkomna ärenden innan de nya reglerna infördes.
Några säkra slutsatser kan dock inte dras utan
utvecklingen måste även fortsättningsvis följas
noggrant.
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Diagram 5.15 Nybeviljade sjukfall som kommer från andra
ersättningssystem som andel av det totala inflödet och
andel avslutade sjukfall som går till andra ersättningssystem
av det totala utflödet, per kvartal
Procent
40
In till sjukpenning från arbetslöshetsers.
30
20

Ut från sjukpenning till arbetslöshetsers.
Ut från sjukpenning till sjuk- och aktivitetsers.

10
0
-10

kring 38 procent av deltagarna 2007 har återvänt
till arbete eller utbildning.
Regeringen har också vidtagit åtgärder för att
de människor som beviljats en varaktig sjukersättning ska få en andra chans att komma tillbaka
till arbetslivet. Den 1 januari 2009 trädde en ny
lagstiftning i kraft som innebär att personer med
en icke tidsbegränsad sjukersättning får möjlighet att arbeta till viss del utan att sjukersättningen omprövas. Effekterna av denna regeländring kommer dock inte att innebära ett ökat
utflöde från sjuk- och aktivitetsersättning eftersom dessa personer får behålla delar av ersättningen.

-20
-30
94
97
00
03
06
Anm.: Negativa tal mäter andelen personer med sjukpenning som lämnar
sjukpenningsystemet.
Källa: Statistiska centralbyrån.
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I stort sett förklarar utflödet från sjukpenningssystemet inflödet till sjuk- och aktivitetsersättning, dvs. de flesta har haft sjukpenning innan de
får sjuk- och aktivitetsersättning.
Utflödet från sjuk- och aktivitetsersättning
har ökat framförallt på grund av pensionsavgångarna i den stora 40-talistgenerationen. I takt
med att pensionsavgångarna avtar och att den
tidsbegränsade sjukersättningen fasas ut kommer utflödet att avta igen.
Sammantaget betyder förändringarna i in- och
utflöde till sjuk- och aktivitetsersättning att antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning
minskat med 25 000 personer sedan 2007 till i
genomsnitt drygt 500 000 personer det första
kvartalet 2009. Satt i relation till befolkningen är
inflödet sjuk- och aktivitetsersättning nu den
lägsta sedan 1970-talet.46
Utöver reformerna i sjupenningssystemet har
även en rad åtgärder genomförts i syfte att underlätta återgången till arbetslivet för personer
med sjuk- och aktivitetsersättning. En viktig åtgärd är en ökad samverkan mellan Försäkringskassan och andra viktiga aktörer inom rehabiliteringsområdet. Samverkan med Arbetsförmedlingen omfattar personer med sjuk- och aktivitetsersättning och sjukskrivna anställda som
behöver byta jobb. Resultaten är positiva; om-

Indikationer på om regeringens
arbetsmarknadspolitik har avsedd effekt

Det tar sannolikt längre tid innan de arbetsmarknadspolitiska reformerna får genomslag på
sysselsättningen jämfört med t.ex. reformerna
inom sjukförsäkringen. En orsak är att åtgärderna inom arbetsmarknadspolitiken riktas till
grupper som saknar arbete och i stor utsträckning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Arbetslösa som stått utan arbete
under lång tid kan behöva stöd i sitt sökarbete
samtidigt som deras kompetens och yrkeskunskaper troligen behöver stärkas.
Diagram 5.16 Genomsnittlig sökaktivitet samt medianen på
söktid för arbetslösa och programdeltagare
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Källa: Arbetsförmedlingen.
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Det finns en rad indirekta indikationer på att arbetsmarknadspolitiken verkar i rätt riktning. Enligt statistik från Arbetsförmedlingen har sök46 Försäkringskassan, Månadsrapport – sjukförsäkringen, juni 2009.
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aktiviteten ökat sedan hösten 2006 och
aktiviteten låg kvar på den högre nivån under de
två första kvartalen 2009, trots det bistra läget på
arbetsmarknaden (se diagram 5.16). Det gäller
både det genomsnittliga antalet timmar per
vecka som de arbetslösa söker arbete samt det
genomsnittliga antalet jobb per månad de söker.
Ytterligare en indikation på att politiken bidrar till högre sysselsättning är att allt fler får nystartsjobb. 47 Under andra halvåret 2008 låg antalet nystartsjobb relativt stabilt omkring 17 000.
För att ytterligare stärka möjligheterna för långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden
fördubblades subventionen i nystartsjobben från
och med den 1 januari 2009 vid anställning av
personer som fyllt 26 år. Denna förstärkning
verkar ha fått avsedd effekt. Under 2009 har antalet personer med nystartsjobb kontinuerligt
ökat och i juli var drygt 20 000 personer anställda
med nystartsjobb (se diagram 5.17).
Diagram 5.17 Kvarstående personer i nystartsjobb
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Källa: Arbetsförmedlingen.

Statistik från Arbetsförmedlingen visar också att
många som har nystartsjobb har en svag ställning
på arbetsmarknaden. Av dem som hade ett nystartsjobb i slutet av juni 2009 uppgick den genomsnittliga inskrivningstiden vid Arbetsförmedlingen till mer än tre år (40 månader).
En potentiellt bekymmersam utveckling
framgår i diagram 5.6 avsnitt 5.2 som visar utflödet från Arbetsförmedlingen till osubventionerade arbeten, fördelat efter inskrivningstid. Som

framgår av diagrammet ökade utflödet tydligt
för samtliga grupper under andra halvan av 2006.
Men för personer med relativ långa inskrivningstider började utflödet sedan att minska runt
årsskiftet 2006/2007. Det relativt höga utflödet
för gruppen med relativt kort inskrivningstid
fortsatte emellertid under större delen av 2008.
Det är i dag svårt att bedöma vad denna utveckling beror på. En troligt förklaring är att högkonjunkturen inneburit att personer som har
goda förutsättningar att få ett arbete lämnar arbetslösheten och att det är personer med mycket
små chanser att få jobb som blir kvar vid
Arbetsförmedlingen. Vilket effekt utformningen
av jobb- och utvecklingsgarantin har på chanserna att få jobb är ännu för tidigt att dra några
slutsatser kring. Vad som talar emot att programmets utformning är en förklaring till den
negativa utvecklingen är att utflödet tydligt vänder ned redan vid årsskiftet 2006/2007. Jobboch utvecklingsgarantin trädde i kraft först den 2
juli 2007. Regeringen kommer även fortsättningsvis att följa utvecklingen mycket noga.
En indikation på att regeringens reformer verkar i riktning mot en varaktigt högre sysselsättning är att arbetskraftsdeltagandet är fortsatt relativt högt trots det kraftiga fallet i
sysselsättningen (se avsnitt 5.2.1). Diagram 5.18
jämför hur arbetskraften utvecklats i nuvarande
lågkonjunktur och under 1990-talskrisen. Av
diagrammet framgår att arbetskraften inte bedöms minska närmelsevis lika mycket i nuvarande kris som under 1990-talskrisen.48
Konjunkturinstitutet och Riksbanken gör liknande bedömningar.49 Det är en positiv utveckling, eftersom det ger förutsättningar för att
sysselsättningen tar fart när arbetskraftsefterfrågan vänder uppåt.

48 Arbetskraften som andel av befolkningen har minskat något sista året,
47 I avsnitt 5.3.1 redogörs att subventionerade anställningar är den insats

men även med detta mått är minskningen betydligt mindre än under

som har störst effekt på sannolikheten att efter insatsen få ett arbete till

1990-talskrisen.

rådande lönestruktur. Någon utvärdering av nystartsjobben har dock

49 Se Konjunkturinstitutets rapport Konjunkturläget augusti 2009 och

ännu inte publicerats.

Riksbankens rapport Penningpolitisk uppföljning september 2009.
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Diagram 5.18 Arbetskraft (16–64 år) under nuvarande
lågkonjunktur och under 1990-talskrisen
Index, sista kvartal innan recessionen inleds = 100

bättre till följd av regeringens reformer, tidigare
strukturella reformer samt en förbättrad lönebildning.
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Diagram 5.19 Arbetslöshet (16–64 år) under nuvarande
lågkonjunktur och under 1990-talskrisen
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Anm.: Indexerade kvartalsförlopp, 16–64 år. Förklaringen avser kvartal då index = 100.
Streckad linje avser egen prognos.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I avsnitt 5.3 argumenterades för att regeringens
långsiktiga politik inneburit att arbetsmarknaden
har blivit mer anpassningsbar. Det innebär att
den tid det tar för arbetsmarknaden att återhämta sig från en störning i arbetskraftsefterfrågan borde ha kortats ned, dvs. att graden av persistens i arbetslösheten har minskat. Diagram
5.19 illustrerar arbetslöshetens utveckling under
nuvarande lågkonjunktur och under 1990-talet.
Diagrammet visar att arbetslösheten bedöms öka
till 1990-talets nivåer men från ett betydligt
högre utgångsläge. Under 1990-talskrisen sexfaldigades arbetslösheten inom loppet av några
år. Nu fördubblas arbetslösheten. En bidragande
orsak till att arbetslösheten stiger är bedömningen att fler personer stannar kvar i arbetskraften, vilket i sig är mycket positivt. Av diagram 5.19 framgår också att regeringen bedömer
att arbetslösheten vänder ned något långsammare än under 1990-talskrisens första del, en bedömning som delas av Konjunkturinstitutet. En
bidragande orsak är att arbetskraftsdeltagandet
inte förväntas minska lika mycket som under
1990-talskrisen. Om inga nya negativa makroekonomiska störningar inträffar bedöms arbetslösheten fortsätta ned efter 2012. Under 1990talskrisen kom i stället arbetslösheten att
återigen öka och den blev t.o.m. ännu högre
under 1997 än under 1994. Det var en
konsekvens av att de offentliga finanserna
behövde saneras. I dag har Sverige i grunden
sunda offentliga finanser och risken för en
utveckling liknande den under 1990-talskrisen är
mycket liten. Sammantaget bedömer regeringen
i likhet med Konjunkturinstitutet att
arbetsmarknadens anpassningsförmåga har blivit

4
2

1990 k 2

2008 k 1

0
90k2 91k2 92k2 93k2 94k2 95k2 96k2 97k2 98k2 99k2 00k2 01k2
08k1 09k1 10k1 11k1 12k1
Anm.: Kvartalsförlopp, 16–64 år. Förklaringen avser sista kvartal innan BNP började
falla vid respektive recession. Streckad linje avser egen prognos.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Regeringens bedömning

I avsnitt 5.4 har diskuterats om regeringens vidtagna reformer har avsedd effekt, dvs. huruvida
de bidrar till en varaktigt högre sysselsättning.
Det är av naturliga skäl inte möjligt att redan nu
dra några säkra slutsatser. Däremot är det möjligt att med hjälp av olika indikatorer bedöma
om politiken verkar i rätt riktning.
Det är inte praktiskt möjligt att redovisa indikatorer som ger en fullständig bild av regeringens politik. I stället har avsnittet fokuserat
på några centrala indikatorer. Sjukskrivningarna fortsätter att minska liksom antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Sökaktiviteten bland arbetslösa har ökat och
antalet nystartsjobb blir allt fler. Arbetskraftsdeltagandet är fortsatt högt trots lågkonjunkturen. Detta indikerar att den varaktiga sysselsättningen på sikt kommer att öka. Det låga
utflödet till arbete för personer med långa inskrivningstider är bekymmersamt, även om det
sannolikt delvis förklaras av konjunkturutvecklingen. Regeringen avser att följa utvecklingen noga. Regeringens bedömning är att
politiken är ändamålsenlig och politikens inriktning ligger därmed fast.
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5.5

Åtgärder för högre sysselsättning
i denna proposition

Målet att varaktigt öka sysselsättningen ligger
fast. Därmed ligger även politikens långsiktiga
inriktning fast. I denna proposition föreslår regeringen förstärkta åtgärder för att stimulera efterfrågan, dämpa fallet i sysselsättning samt
motverka att arbetslösheten biter sig fast på höga
nivåer.50 Det överensstämmer med ovanstående
riktlinjer för sysselsättningspolitiken i en djup
lågkonjunktur. Åtgärderna kompletterar de åtgärder regeringen föreslog i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) samt i 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100).
Dämpa fallet i sysselsättning

För att direkt dämpa fallet i sysselsättning föreslås temporärt ökade statsbidrag till kommuner
och landsting. Kommunerna och landstingen
står för ca 25 procent av sysselsättningen. Den
djupa lågkonjunkturen sätter denna sektor i
ekonomin under stark press eftersom den fallande sysselsättningen leder till vikande skatteintäkter. Det är både kostnadseffektivt och nödvändigt
att
motverka
en
tillfällig
sysselsättningsnedgång i denna sektor. Ökade
statsbidrag till kommuner och landsting motverkar uppsägningar och att kommunsektorn därigenom tvingas föra en procyklisk politik Genom att motverka neddragningar i kommunerna
ökar också möjligheter att tillhandahålla
välfärdstjänsterna på rimlig nivå under krisens
akuta skede.
För att tillvarata lediga resurser inom byggsektorn föreslås ytterligare resurser till den statliga infrastrukturen. Dessa resurser kan användas
för insatser inom både väg- och järnvägsområdet
i syfte att dämpa sysselsättningsnedgången och
förbättra landets infrastruktur vilket på sikt
skapar förutsättningar för en varaktigt hög sysselsättning.
Regeringen föreslår också ett fjärde jobbskatteavdrag (se även diskussion nedan), sänkt skatt
för pensionärer samt en höjning av bostadstilläg-

50

I avsnitt 6 beskrivs hur åtgärderna

makroekonomiska utvecklingen.
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bedöms påverka

den

get för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Dessutom förslås en sänkning företagarnas
egenavgifter. Jobbskatteavdraget och sänkningen
av företagarnas egenavgifter bidrar till att öka
den varaktiga sysselsättningen. De andra åtgärderna motiveras av att de är fördelningspolitiskt
riktiga. En positiv effekt av samtliga åtgärder är
att de stimulerar efterfrågan i ekonomin genom
att hushållens disponibla inkomster blir högre,
och därmed dämpas fallet i sysselsättning.
Motverka persistens

Förstärkning av jobbskatteavdraget
För att motverka att krisen leder till en varaktigt
lägre sysselsättning föreslås att jobbskatteavdraget förstärks. Som diskuterades ovan stimulerar
jobbskatteavdraget efterfrågan i ekonomin, vilket i sin tur dämpar fallet i sysselsättning. Jobbskatteavdraget är också välmotiverat genom att
det upprätthåller arbetsutbudet, både på kort
och lång sikt. Anledningen är bl.a. att jobbskatteavdraget gör arbete mer lönsamt och därmed
bidrar till att öka sökaktiviteten bland personer
som står utan arbete.
Sammantaget medför därför jobbskatteavdraget att sysselsättningen tar fart snabbare. Jobbskatteavdraget har också en långsiktigt gynnsam
fördelningspolitisk profil eftersom den disponibla inkomsten ökar mest, procentuellt sett, i
hushåll med relativt låga inkomster.
Behov av ökad aktivering av arbetslösa
Arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift
under lågkonjunkturen är att förhindra att fler
blir långtidsarbetslösa samtidigt som konkurrenskraften bland dem som varit utan arbete under lång tid upprätthålls.
Stödet till korttidsarbetslösa föreslås därför
volymmässigt öka med huvudsakligen samma
inriktning som angavs i propositionen Åtgärder
för jobb och omställning samt i 2009 års ekonomiska vårproposition. Resurserna ska ytterligare fokuseras på fler praktikplatser och på att
sökaktiviteten upprätthålls på en god nivå. Dessutom föreslås en ny aktiveringsinsats Lyft inom
statliga och kommunala bolag och verksamheter
och ideella organisationer med viss verksamhet.
Aktiveringsinsatsen ska vara inom miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola. Åtgärden
syftar till att arbetslösa ska upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt som den kan ses
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som en investering i vår miljö och omsorg. För
att säkerställa implementering och antalet platser
i Lyft avser regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsätta en förhandlingsperson. Denna person, som ska ingå i Arbetsförmedlingens organisation, kommer att ha till
uppgift att informera och förhandla fram aktiveringsplatser.
Stödet för långtidsarbetslösa föreslås även
fortsättningsvis inriktas på att erbjuda plats i
jobb- och utvecklingsgarantin, i jobbgarantin för
ungdomar samt genom nystartsjobb. I syfte att
säkerställa kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantin kommer fler deltagare att erbjudas aktiverings- och utbildningsinsatser. Den nya aktiveringsinsatsen Lyft och arbetsmarknadsutbildning
ska även kunna erbjudas till deltagare i garantierna.
För att kunna bibehålla kvaliteten i Arbetsförmedlingens verksamhet när arbetslösheten
förväntas stiga kraftigt föreslår regeringen förstärkta resurser till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen föreslås även tillföras resurser
med anledning av sjukförsäkringsreformen (se
nedan).
Insatser för ungdomar
För att bekämpa ungdomsarbetslösheten föreslås intensifierade förmedlingsinsatser och fler
insatser inom jobbgarantin för ungdomar. Nya
insatser inom jobbgarantin inkluderar den nya
aktiveringsåtgärden (Lyft), stöd till start av
näringsverksamhet svenska för invandrare (sfi)
och arbetslivsinriktad rehabilitering. Det ska
också bli möjligt att delta i jobbgarantin för
ungdomar på deltid för att under resterande
tid studera inom den kommunala vuxenutbildningen. Deltagarna i jobbgarantin ges också
möjlighet att studera sfi på deltid samtidigt
som de resterande tid deltar i andra aktiviteter
inom jobbgarantin. Som ett komplement till
den utbildning som erbjuds inom jobbgarantin
för ungdomar idag föreslås också en extra studiemotiverande insats för arbetslösa ungdomar
som inte avslutat sin gymnasieutbildning. Insatsen innebär fler utbildningsplatser inom
folkhögskolorna. Även det utökade antalet
platser inom det reguljära utbildningssystemet
som diskuteras nedan syftar till att förbättra
kompetensen och arbetsmarknadssituationen
för unga. Sammantaget ligger dessa åtgärder
väl i linje med den ungdomsstrategi regeringen

har utarbetat och som i det längre perspektivet
syftar till bland annat ett bättre fungerande utbildningssystem. På sikt är en väl fungerande
skola den bästa åtgärden för att förbättra arbetsmarknadssituationen för unga.
Temporära utbildningssatsningar
En tillfällig satsning på utbildning bidrar också
till att motverka persistens på flera olika sätt. En
effekt är att utbildning leder till att de som utbildat sig får högre produktivitet och därmed blir
mer anställningsbara. Utbildning kan också vara
ett sätt att undkomma stigmatiserande arbetslöshet. Det senare innebär att även om utbildningen i sig inte påverkar individens produktivitet, så upprätthåller den individens chanser att
senare få ett arbete. Så kan t.ex. vara fallet om arbetsgivare anser att lång tid i arbetslöshet, korrekt eller felaktigt, indikerar att en person är
mindre kompetent än en person som inte varit
arbetslös lika länge men som i övrigt har likvärdiga meriter. Ytterligare en effekt av utbildning
är att jobbchanserna för de arbetslösa som inte
utbildar sig ökar. Orsaken är att sysselsättningen
på kort sikt är mer eller mindre given och när
fler personer väljer att utbilda sig minskar arbetslösheten. När arbetskraftsefterfrågan vänder
uppåt igen är det dock viktigt att människor inte
stannar kvar i olika åtgärder utan söker arbete
för att undvika flaskhalsproblem och överhettning.
Regeringen föreslår därför i denna proposition
en tillfällig ökning av antalet utbildningsplatser
inom såväl komvux, yrkesvux, yrkeshögskolan,
som universitet och högskola.
Snabbare etablering på arbetsmarknaden för
nyanlända invandrare
En stor potential för att snabbt öka
arbetskraftsutbudet finns inom gruppen utrikes
födda och en förbättrad integration på
arbetsmarknaden är därför central. Regeringen
inför ett nytt system för att uppnå en snabbare
etablering på arbetsmarknaden för nyanlända
invandrare. Det reformerade systemet innebär
bl.a. att en ersättning införs som stärker
individens incitament både att aktivt delta i aktiviteter och att arbeta vid sidan av etableringsaktiviteter och att Arbetsförmedlingen får en
tydligare roll och ett samordnande ansvar för att
påskynda den nyanländes etablering.
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Vägen tillbaka till arbete förbättras
Till följd av sjukförsäkringsreformen kommer ca
54 000 personer att lämna sjukförsäkringen
under 2010 på grund av att deras dagar med
sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut.
Många av dessa beräknas då i stället behöva stöd
av arbetsförmedlingen. Regeringen föreslår därför åtgärder som sammantaget ökar möjligheterna till en återgång till arbete för dessa
personer. En person vars dagar tagit slut men
som på grund av sjukdom uppenbarligen inte
kan påbörja eller delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program ska kunna få fler dagar med
ersättning från sjukförsäkringen. Det kan
exempelvis handla om personer som vårdas på
sjukhus eller motsvarande.
För att säkerställa ett särskilt stöd från
Arbetsförmedlingen till personer som lämnar
sjukförsäkringen införs ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram som syftar till
att kartlägga den enskildes förutsättningar och
behov av insatser. Programmet varar i längst tre
månader och efter programmet föreslås en
möjlighet att snabbare kvalificera sig till jobboch utvecklingsgarantin. För att bredda vägarna
tillbaka till arbete för personer med en
funktionsnedsättning som innebär nedsatt
arbetsförmåga föreslår regeringen vidare att
resurserna till gruppen ökas. Regeringen föreslår
också ett antal åtgärder för att det ska bli lättare
för personer som varit frånvarande från
arbetsmarknaden på grund av sjukdom att kunna
få tillgång till arbetslöshetsersättning. Vidare
föreslås att personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som längst ska
kunna vara sjukfrånvarande med bibehållen
ersättning i en månad. Personer som på grund av
sjukdom lämnat introduktionsprogrammet,
jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin
för ungdomar ska ha möjlighet att inom 12
månader återinträda i motsvarande arbetsmarknadspolitiska program när han eller hon
tillfrisknat.

5.6

Det fortsatta arbetet

Regeringens långsiktiga reformarbete har förbättrat arbetsmarknadens funktionssätt och
därmed skapat förutsättningar för en varaktig
högre sysselsättning. Den ekonomiska krisen har
dock föranlett kraftfulla kompletterande åt128

gärder i syfte att dämpa fallet i sysselsättningen
och minska risken för att arbetslösheten biter sig
fast på höga nivåer under lång tid. Trots dessa
åtgärder är det oundvikligt att konjunkturnedgången får allvarliga återverkningar på
arbetsmarknaden. Särskilt oroande är risken att
arbetslösheten når höga nivåer samt att
människor slås ut från arbetsmarknaden mer
eller mindre permanent. Det är därför viktigt att
fortsätta följa utvecklingen på arbetsmarknaden
med en bred uppsättning indikatorer som snabbt
kan upptäcka en sådan utveckling samt ha en
beredskap för att på olika sätt anpassa politiken.
Regeringens bedömning är att det är fortsatt
viktigt att följa arbetsmarknadsutvecklingen för
grupper med en svag förankring på arbetsmarknaden samt att följa arbetsmarknadens
anpassningsförmåga, t.ex. i termer av yrkesmässig och geografisk rörlighet.
Analysen i avsnitt 5.2.2 ger inga indikationer
på att äldre personer (55–74 år) och personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga hittills har drabbats hårdare av
krisen än andra. Äldre personer som förlorar sina
arbeten möter emellertid en svår arbetsmarknadssituation. Långtidsarbetslösheten är
hög och risken för att de lämnar arbetskraften
med avtalspension eller via sjukskrivning och
sjuk- och aktivitetsersättningar är hög.
Erfarenheterna från 1990-talskrisen visar också
att äldre personer som blev arbetslösa under
krisen fick betydligt svagare förankring på
arbetsmarknaden under lång tid än yngre
personer som blev arbetslösa. Det är mycket
viktigt att motverka ett tidigt utträde från
arbetsmarknaden bland äldre. I avsnitt 10 visas
att en ökad genomsnittlig utträdesålder är en av
de viktigaste vägarna att gå för att säkerställa
hållbarheten i de offentliga finanserna.
Regeringen kommer att följa utvecklingen för
äldre och övriga relativt svaga grupper noga och
vid behov överväga kompletterande åtgärder.
Personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga är en grupp med
stora svårigheter på arbetsmarknaden. Kunskapen om denna grupps arbetsmarknadsrelaterade problem är dock mycket bristfällig.
Det är svårt att med tillgänglig information
och statistik följa och analysera gruppens
arbetsmarknadssituation. Av detta skäl har
regeringen initierat arbeten som syftar till att
förbättra kunskapsläget och regeringen avser
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att återkomma med förslag på indikatorer för
att följa arbetsmarknadsläget för denna grupp.
Den ekonomiska krisen har hittills drabbat
regioner och yrkesgrupper ojämnt. Det beror
bl.a. på att vissa branscher drabbats särskilt hårt
av den ekonomiska krisen och att dessa
branscher är koncentrerade till vissa regioner och
yrkeskategorier (t.ex. inom fordonsindustrin).
En konsekvens av detta kan bli att regionala och
yrkesmässiga obalanser byggs upp eller förstärks.
Jobbskatteavdraget, satsningar på intensifierad
förmedlingsverksamhet samt på reguljär utbildning och arbetsmarknadsutbildning syftar till
att motverka en sådan utveckling. Det är dock
viktigt att följa hur rörligheten på arbetsmarknaden utvecklas framöver för att vid behov
motverka att arbetslösheten biter sig kvar i de
regioner och branscher som drabbats extra hårt.
Detta gäller både den yrkesmässiga och den
geografiska rörligheten. I detta sammanhang blir
det dessutom viktigt att följa upp Arbetsförmedlingens arbete med att öka den yrkesmässiga och geografiska rörligheten.
BNP är nu på väg att stabiliseras och förväntas
öka något under 2010. Läget på arbetsmarknaden bedöms däremot förvärras under 2010 och
återhämtningen i sysselsättningen väntas först
under 2011. Läget är dock svårbedömt och det
kan ta både kortare och längre tid innan återhämtningen börjar. Det gäller därför att ha en
beredskap för detta. Om arbetskraftsefterfrågan
vänder uppåt snabbare än förväntat är det viktigt
att än snabbare minska åtgärdsvolymerna till
korttidsarbetslösa och ungdomar än vad som nu
förutses i prognosen. I en förbättrad konjunktur
riskerar annars insatserna att göra mer skada än
nytta genom att ”låsa in” deltagarna i olika program när det mest ändamålsenliga är ett fokus på
jobbsökande. Antagligen kommer dock fler att
stå längre från ett arbete efter än före krisen. Regeringen följer utvecklingen noga. Om i stället
återhämtningen tar längre tid måste en beredskap finnas för att ytterligare krisåtgärder kan
behövas.

Appendix
Målen för sysselsättningspolitiken
Det övergripande målet för politiken
I Budgetpropositionen för 2008 slog regeringen
fast att sysselsättningspolitikens viktigaste uppgift är att öka den sysselsättningsnivå som är
förenlig med stabil inflation och ekonomisk balans i övrigt (den s.k. varaktiga sysselsättningen).
Målsättningen innebär att det är sysselsättningsnivån i genomsnitt över en konjunkturcykel som
ska öka.
En sysselsättningspolitik för ökad välfärd
Sysselsättningspolitiken kan bidra till att förbättra välfärden och välfärdens fördelning genom åtgärder som gör att fler människors kompetens och vilja att arbeta tas tillvara på bästa
sätt. Det handlar bl.a. om åtgärder som ökar antalet personer som arbetar men också åtgärder
som ökar antalet arbetade timmar bland dem
som redan arbetar.
För att bedöma vilka åtgärder som är prioriterade är det viktigt med ett beslutsunderlag som
besvarar tre frågeställningar. Regeringen måste
ha kunskap om vilka de väsentliga problemen på
arbetsmarknaden är som håller nere den varaktiga sysselsättningen. Det är dessutom viktigt att
veta vilka åtgärder som kan antas lösa problemen
på bästa sätt. Därtill behövs information om huruvida de åtgärder som genomförts är framgångsrika eller om politikens inriktning måste
förstärkas eller läggas om.
Det kan tyckas självklart att prioriteringarna
inom sysselsättningspolitiken måste bygga på en
grundlig analys av dessa frågeställningar. Det har
dock inte alltid skett och hittills inte heller varit
möjligt eftersom kunskapen kring frågeställningarna är ofullständig. En av sysselsättningsramverkets huvuduppgifter är därför att på ett
strukturerat sätt ge svar på dessa frågor.
Kvantitativa mål för sysselsättningspolitiken?
Rätt utformade kan mål, dock inte nödvändigtvis
kvantifierade mål, för sysselsättningspolitiken
bidra till att människors kompetens och vilja att
arbeta tas tillvara på bästa sätt och därmed ge en
högre välfärd. För det första genom att målen
tydliggör avsikten och inriktningen på politiken.
För det andra genom att väl formulerade mål
underlättar för politiker och andra beslutsfattare
att fokusera och styra åtgärderna mot de mest
väsentliga problemen på arbetsmarknaden. För
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det tredje genom att tydliga mål underlättar
uppföljning och utvärdering av politiken.
Regeringen bedömer att det övergripande
målet för politiken inte bör kompletteras med
explicita siffersatta mål för enskilda indikatorer,
t.ex. för sysselsättningsgrad eller arbetslöshet.
Tidigare erfarenheter av sådana kvantitativa mål
inom sysselsättningspolitiken har visat att de kan
vara problematiska och leda politiken fel (se mer
detaljerad redogörelse i Budgetpropositionen för
2008).
Regeringens bedömning är också att utvecklingen på arbetsmarknaden måste bevakas med
en bred uppsättning indikatorer som beskriver
arbetsmarknadssituationen för hela befolkningen
i arbetsför ålder. Det innebär bl.a. indikatorer
som följer utvecklingen av såväl sysselsättning,
arbetslöshet som sjukfrånvaro, samt indikatorer
som beskriver vad personer utanför arbetskraften har för huvudsaklig verksamhet. Det blir visserligen mer komplicerat att följa upp om politiken har avsedd effekt men en bred ansats har
betydligt större potential att identifiera väsentliga problem på arbetsmarknaden och att på ett
ändamålsenligt sätt följa upp om politiken leder
till varaktigt högre sysselsättning.
Rätt utformade kan en fördel med kvantitativa
mål vara att de kan bidra till ökad tydlighet och
därigenom till bättre fokus i politiken. För att
sådana kvantitativa mål ska fungera ändamålsenligt krävs att de är preciserade utifrån sysselsättningspolitikens prioriterade områden och att
måluppfyllelse inte kan nås genom att utnyttja
egenheter i statistiken. Tidigare erfarenheter visar att detta har varit svårt att åstadkomma.
Regeringens satsningar på
arbetsmarknadsstatistiken
En av de viktigaste statistikkällorna för att följa
utvecklingen på arbetsmarknaden för hela befolkningen i arbetsför ålder är SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Sedan ett par år
tillbaka pågår ett samarbete mellan Regeringskansliet och SCB som syftar till att vidareutveckla statistiken. Det är framför allt tre frågor
som statistiken ska ge information om för att

utgöra ett bra beslutsunderlag för sysselsättningspolitiken:51
(1) Hur många människor i befolkningen i arbetsför ålder arbetar och vad gör de som inte arbetar? Kunskap om detta är viktigt, eftersom det
bl.a. ökar chanserna att upptäcka en utveckling
som innebär att sjukfrånvarande och arbetslösa
lämnar arbetskraften och därmed kommer allt
längre från arbetsmarknaden.
(2) Bland personer som inte arbetar är frågan:
Hur länge sedan var det som de arbetade? Svaret
på frågan är viktigt, eftersom en persons chanser
att få ett arbete minskar med tiden som arbetslös.
(3) Hur ser pågående förändringar på arbetsmarknaden ut? Denna frågeställning kan besvaras genom att följa hur personer byter arbetsmarknadstillstånd, t.ex. från arbetslöshet till
arbete. Sådan s.k. flödesstatistik är särskilt värdefull, eftersom den snabbt fångar upp pågående
(positiva eller negativa) förändringar på arbetsmarknaden.
Dessa tre frågeställningar kan åskådliggöras
med det s.k. AKU-trädet, som delar in befolkningen i arbetsför ålder i de olika tillstånden (se
figur 1) enligt AKU:s definitioner.52
Samarbetet mellan Regeringskansliet och SCB
har bl.a. resulterat i att SCB sedan november
2008 publicerar nya indikatorer på arbetsmarknadssituationen baserade på nuvarande urvalsstorlek i AKU 53 . Regeringen har även tillfört
SCB resurser för att utöka urvalet i AKU med
24 000 individer per kvartal från och med andra
kvartalet 2009. Med hjälp av urvalsökningen blir
det bl.a. möjligt att betydligt mer detaljerat än
tidigare följa hur personer byter mellan olika arbetsmarknadstillstånd. Publiceringen av statistiken där hela det större urvalet används planeras
ske från och med november 2009.

51 Se Budgetpropositionen för 2009 (Finansplanen, appendix 1) för en

mer utförlig beskrivning av frågeställningarna.
52 För mer precisa definitioner hänvisas till SCB:s hemsida eller

Budgetpropositionen för 2009 (Finansplanen, appendix 1).
53 AKU är en intervjuundersökning som baserar sig på ett kvartalsvist

urval om ca 64 000 personer. Intervjufrågorna avser individernas
arbetsmarknadssituation.
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Figur 1 Några centrala begrepp i AKU
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Ytterligare ett utvecklingsarbetet har bedrivits
tillsammans med SCB i syfte att förbättra statistiken över antalet personer som får ersättning
från trygghetssystemen vid arbetslöshet och
sjukdom.54 Denna statistik ger information om
arbetsmarknadssituationen, eftersom antalet ersättningsmottagare varierar med arbetsmarknadsläget. En fördel med transfereringsstatistiken är att den är totalräknad för hela
befolkningen och det är därför möjligt att bryta
ned statistiken på betydligt fler demografiska
grupper och utbildningskategorier än AKU.55
Transfereringsstatistiken har dock betydligt
längre eftersläpning än AKU (två kvartal). Den
nya statistiken levereras till Regeringskansliet
varje kvartal för uppföljning och analys av

54 De ersättningar som är av speciellt intresse för att beskriva

arbetsmarknadssituationen är arbetslöshetsersättning, ersättning vid
deltagande

i

arbetsmarknadspolitiska

program,

sjuk-

och

rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Det är också
önskvärt att inkludera ekonomiskt bistånd. Men eftersom bidraget ges till
hushållet och det inte finns statistik kring varför hushållet behöver
bidraget (t.ex. arbetslöshet) är det i nuläget inte möjligt att redovisa sådan
statistik.
55 Det är dock viktigt att komma ihåg att t.ex. ungdomar och utrikes

födda som nyligen kommit till Sverige i mindre utsträckning än andra
kvalificerar sig för ersättning.
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6 Den makroekonomiska utvecklingen

den ekonomiska utvecklingen i Sverige och i
omvärlden har skiftat från att ha dominerats
av negativa risker till att vara mer balanserad.

Sammanfattning

•

•

•

•

Den djupaste globala konjunkturnedgången
sedan 1930-talskrisen har drabbat den exportberoende svenska ekonomin hårt. På
kort tid har svensk BNP fallit markant. Tillväxten bedöms bli kraftigt negativ 2009.
En stabilisering av omvärldsefterfrågan, en
expansiv finans- och penningpolitik samt en
normalisering på finansmarknaderna bidrar
till att BNP stabiliseras och börjar öka svagt
2010. Först 2011 väntas tillväxten ta fart.
Läget på arbetsmarknaden försämras snabbt.
Sysselsättningen faller kraftigt 2009 och
2010 för att stabiliseras kring årsskiftet
2010/2011. Arbetslösheten bedöms stiga till
11,6 procent 2011 för att därefter falla tillbaka.
Den djupa lågkonjunkturen innebär att resursutnyttjandet faller kraftigt de närmaste
åren. Resursutnyttjandet är mycket lågt under hela perioden 2009–2012.

•

Det låga resursutnyttjandet medför att såväl
löner som priser kommer stiga långsamt de
närmaste åren.

•

De åtgärder som regeringen genomfört och
de som föreslås och aviseras i denna proposition bedöms bidra till att stimulera efterfrågan och dämpa fallet i sysselsättningen
samt främja att sysselsättningen kan ta fart
tidigare och kraftfullare när väl konjunkturen vänder uppåt.

•

Jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition bedöms fallet i BNP
2009 bli större. Återhämtningen förutses bli
något starkare samtidigt som riskbilden för

I detta avsnitt redovisas prognosen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och omvärlden
till och med 2012.56 Dessutom analyseras två alternativa scenarier för den ekonomiska utvecklingen framöver.
Tabell 6.1 Nyckeltal, nuvarande prognos och prognos i
2009 års ekonomiska vårproposition inom parentes
Procentuell förändring om annat ej anges

BNP

2009

2010

2011

2012

-5,2 (-4,2)

0,6 (0,2)

3,1 (2,4)

3,8 (4,0)

Sysselsatta1

-2,6 (-2,8)

-3,5 (-3,3)

-0,5 (-1,0)

0,9 (0,6)

Arbetade

-3,9 (-4,4)

-1,5 (-2,3)

0,3 (-0,6)

0,2 (-0,2)

-1,3 (0,3)

2,1 (2,5)

2,7 (3,1)

3,6 (4,2)

timmar
Produktivitet
Arbetslöshet

2

Timlön3
KPI

4

8,8 (8,9)

11,4 (11,1)

11,6 (11,7)

10,9 (11,3)

3,1 (3,3)

2,0 (2,2)

1,9 (2,2)

2,3 (2,5)

-0,4 (-0,4)

0,4 (0,3)

0,8 (0,8)

1,8 (1,5)

1

15–74 år.
2
I procent av arbetskraften, 15–74 år.
3
Mätt enligt konjunkturlönestatistiken.
4
Årsgenomsnitt.
Källa: Egna beräkningar.

56 I arbetet med denna prognos har information som fanns tillgänglig till

och med den 21 augusti beaktats. Prognosen är baserad på nu gällande
regler och på av regeringen aviserade förslag till riksdagen, inklusive
förslag i denna proposition. I bilaga 2 redovisas prognosens siffermässiga
innehåll i detalj.
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6.1

Internationell och finansiell
ekonomi

Tecken på en stabilisering i världsekonomin
Världsekonomin befinner sig i en djup lågkonjunktur. I flera av världens ledande industrinationer har BNP fallit kraftigt sedan hösten 2008.
Under andra kvartalet 2009 stabiliserades
dock BNP-utvecklingen i världens ledande industrinationer, och därmed även i den globala ekonomin som helhet. Stabiliseringen kan förklaras
av en förbättrad situation på finansmarknaderna,
en fortsatt expansiv penning- och finanspolitik
samt allmänt mer positiva framtidsförväntningar
och minskad oro bland både företag och hushåll.
Även världshandeln har under våren 2009 börjat
visa tecken på stabilisering efter att tidigare ha
fallit kraftigt.
En bidragande faktor till att fallet i världsekonomin har bromsat in är att BNP-tillväxten i
Kina har utvecklats i god takt under våren och
sommaren 2009. Bakom uppgången ligger bland
annat stora statsunderstödda investeringar i
infrastruktur. Kina bedöms bli en viktig faktor i
konjunkturvändningen genom att landets import
fortsätter att öka de närmaste åren, vilket i sin
tur stärker produktionen i andra länder.
Under hösten 2009 och vintern 2010 väntas
dock global BNP-tillväxt hållas tillbaka något till
följd av influensapandemin (se fördjupningsrutan ”Makroekonomiska effekter av influensapandemin”). Som en effekt blir global BNP-tillväxt marginellt lägre under 2009 och 2010 än om
influensapandemin inte inträffat.

köpt olika instrument på obligationsmarknaderna för att underlätta kreditförsörjningen och
den allmänna situationen på de finansiella marknaderna.
Sammantaget har situationen på finansmarknaderna förbättrats kraftigt sedan hösten 2008,
och fortsatt att förbättras under våren och sommaren 2009. Skillnaden mellan den ränta bankerna betalar när de lånar av varandra på interbankmarknaden och räntan på statsskuldväxlar –
den så kallade TED-spreaden – har till exempel
minskat (se diagram 6.1), och ligger nära nivåer
som kan anses normala för en lågkonjunktur.
Diagram 6.1 TED-spreadar i Tyskland, Sverige och Förenta
staterna
Procentenheter
5
Tyskland
4

Sverige
Förenta staterna

3

2

1

0
08

09

Källa: Reuters.

Trots att läget på finansmarknaderna har förbättrats väntas svåra prövningar framöver. Exempelvis förväntas flera banker redovisa ytterligare
kreditförluster både i Förenta staterna och i
euroområdet. Det är delvis en effekt av finanskrisen men också en konsekvens av den djupa
lågkonjunkturen.

Den finansiella krisen har dämpats betydligt
Regeringar och centralbanker i ett stort antal
länder har genom aktiv finans- och penningpolitik bidragit till att mildra effekterna av den finansiella krisen och minska risken för världsdepression. Sedan början av oktober 2008 har den
Europeiska centralbanken sänkt räntan från 4,25
till 1 procent medan den amerikanska centralbanken har sänkt räntan från 2 procent till intervallet 0–0,25 procent. De låga räntorna väntas
bestå under stora delar av 2010 och först mot
slutet av året förväntas centralbankerna börja
höja styrräntorna.
Som ett led i bekämpningen av den finansiella
krisen har centralbankerna i en del länder även
136

Stigande börskurser och tecken på mer
stabila bostadsmarknader
Internationella börser föll kraftigt under hösten
och vintern 2008, men har sedan i mars 2009
återtagit en större del av nedgången, vilket troligtvis speglar den minskade risken för världsdepression och i övrigt förbättrade framtidsförväntningar.
Den finansiella krisen började med problem
på den amerikanska bolånemarknaden och har
sedan orsakat försvagningar på bostadsmarknaderna i många andra OECD-länder. I Förenta
staterna finns det dock alltfler tecken på att bostadsmarknaden håller på att stabiliseras. Ett
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tecken är att antalet sålda hus per månad och
antalet nybyggnationer inte längre minskar. Ett
annat exempel är att prisfallet på bostäder väntas
avta i slutet av 2009.
I euroområdet är bilden av bostadsmarknaden
mer splittrad. Stora problem har uppstått i länder
som Spanien och Irland medan prisnedgångarna i
exempelvis Tyskland än så länge har varit små.

Långsam återhämtning i euroområdet

Ekonomin i Förenta staterna vänder uppåt

Diagram 6.2 BNP-tillväxt i Förenta staterna och
euroområdet

Tecknen på en stabilisering av den amerikanska
ekonomin blir allt fler. Företagen har lyckats
reducera sina stora lager, och i takt med att neddragningarna av produktionen planat ut har även
sysselsättningsfallet dämpats. I kombination
med den successiva stabiliseringen på bostadsoch finansmarknaderna har detta lett till att
stämningsläget bland både företag och konsumenter har förbättrats, om än från låga nivåer.
Denna utveckling väntas fortsätta och leda till en
försiktig konsumtionsdriven återhämtning 2010.
En återhämtning i Förenta staterna bedöms vara
av stor betydelse för den globala ekonomins utveckling.
Även om det finns flera tecken på en stabilisering av ekonomin i Förenta staterna är bedömningen att återhämtningen kommer att ske långsamt. De amerikanska hushållens behov av att
öka sitt långsiktiga sparande, fallande förmögenhetsvärden samt den mycket svaga utvecklingen
på arbetsmarknaden och av disponibelinkomsten, kommer att verka dämpande på konsumtionen och därmed på den ekonomiska återhämtningen. Vidare ligger kapacitetsutnyttjandet på
en mycket låg nivå, vilket hämmar investeringarna. Flera faktorer som verkar dämpande på
återhämtningen är den fortsatt svaga omvärldsefterfrågan, fortsatt strama lånevillkor samt avtagande draghjälp från finanspolitiken.
Sammantaget väntas därför återhämtningen i
Förenta staterna bli relativt utdragen jämfört
med tidigare konjunkturcykler. I Förenta
staterna väntas BNP börja öka under andra halvåret 2009. Under andra halvåret 2010 väntas
BNP växa snabbare än potentiell tillväxt, vilket
innebär att de lediga resurserna i ekonomin successivt minskar.

Procentuell förändring

Euroområdet ligger senare i konjunkturcykeln
än Förenta staterna. Hushållens konsumtion
dämpas bl.a. av hög och stigande arbetslöshet
och minskade förmögenhetsvärden. Företagens
investeringar tyngs av att kapacitetsutnyttjandet
ligger på en mycket låg nivå, men också av fortsatta svårigheter att få krediter.
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Källor: U.S. Department of Commerce, Eurostat och egna beräkningar.

Flera av medlemsländerna, exempelvis Spanien
och Italien, har också en svag internationell konkurrenskraft, eftersom de under flera år har haft
höga löneökningstakter i kombination med låg
produktivitetstillväxt. Den tidigare överproduktionen av bostäder i Spanien väntas också dämpa
byggandet under många år framöver. Samtidigt
bedöms Tyskland, som varit hårt drabbat av nedgången i den internationella handeln, gynnas av
uppgångarna i Asien och Förenta staterna.
Beroende på det låga kapacitetsutnyttjandet
kan företagen i euroområdet möta den ökade
efterfrågan utan stora investeringar och nyanställningar. Följaktligen väntas en fortsatt
mycket svag utveckling på arbetsmarknaden, och
därmed även av hushållens inkomster, under hela
2010.
I euroområdet väntas BNP falla 2009 till följd
av lägre investeringar och konsumtion. BNP
väntas sedan öka långsamt under hela perioden
fram till och med 2012 (se diagram 6.2). En
starkt bidragande orsak till att utvecklingen
väntas bli svagare än under tidigare återhämtningar är att en förhållandevis stor andel av arbetslösheten bedöms bli persistent, dvs.
arbetslösheten blir kvar på en högre nivå än före
krisen.
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Kronan förstärks från en svag nivå
Positiva konjunktursignaler samt förbättrade
finansiella förhållanden har under sommaren
2009 lett till att den svenska kronan stärkts kraftigt. Kronan är dock fortfarande svag jämfört
med situationen före finanskrisens mest kritiska
skede under hösten 2008. Små valutor som den
svenska kronan försvagas ofta vid oro på de
finansiella marknaderna. För Sveriges del bidrar
också osäkerheten om utvecklingen i de baltiska
länderna till att kronan har försvagats. I takt med
att de finansiella riskerna minskar och att konjunkturen förbättras de närmaste åren, bedöms
kronan fortsätta att stärkas något.

bedöms vara som lägst under första kvartalet
2010 för att därefter öka. Bakom uppgången
ligger en stabilisering av efterfrågan från
omvärlden och en expansiv finans- och
penningpolitik.
Diagram 6.3 Svensk BNP
Procentuell förändring
6
4
2
0
-2
-4
-6
88

6.2
6.2.1

Svensk efterfrågan och
produktion
Efterfrågeutvecklingen

Svensk BNP på väg att stabiliseras

Den exportberoende svenska ekonomin
drabbades hårt av kollapsen i världshandeln som
följde i den globala finanskrisens spår. Samtidigt
föll inhemsk efterfrågan när det blev allt svårare
att låna och osäkerheten om det ekonomiska
läget ökade.
Världsekonomin befinner sig fortfarande i en
djup lågkonjunktur men under våren och
sommaren har det kommit allt fler och tydligare
tecken på att de finansiella marknaderna börjar
fungera bättre och på att nedgången bromsar in,
såväl i omvärlden som i Sverige.
Förtroendeindikatorer för företag och hushåll
visar att stämningsläget i den svenska ekonomin
fortfarande är svagare än normalt men att
pessimismen minskat. Inköpschefsindex har
stärkts och företagen väntar sig att orderingången ska ta fart. Sammantaget är
bedömningen att BNP är på väg att stabiliseras.
Under hösten ökar dock spridningen av
influensapandemin i världen, vilket leder till att
svensk BNP-tillväxt hålls tillbaka något det
fjärde kvartalet 2009 och det första kvartalet
2010 (se fördjupningsrutan ”Makroekonomiska
effekter av influensapandemin”).
För helåret 2009 beräknas svensk BNP falla
med 5,2 procent (se diagram 6.3), vilket är den
svagaste BNP-tillväxten sedan 1940. BNP-nivån
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Återhämtningen väntas dock gå långsamt (se
tabell 6.2). Den främsta anledningen är att
lågkonjunkturen
är
global
och
att
exportindustrin därmed inte kan dra igång den
svenska ekonomin i samma utsträckning som
den gjort under tidigare lågkonjunkturer, t.ex.
under 1990-talskrisen. Det låga kapacitetsutnyttjandet i omvärlden hämmar dessutom
svensk export som till stor del består av
investeringsvaror och insatsvaror.
Även den inhemska efterfrågan utvecklas
svagt. De automatiska stabilisatorerna och
regeringens aktiva åtgärder för att stimulera
efterfrågan dämpar krisens effekter på den
inhemska efterfrågan. Men den djupa nedgången
på arbetsmarknaden och den svaga utvecklingen
av disponibelinkomsten begränsar den privata
konsumtionen. Konjunkturnedgången har också
resulterat i ett mycket lågt kapacitetsutnyttjande
som, i kombination med den fortsatt svaga
efterfrågan från både svenska och utländska konsumenter, leder till att företagens investeringsbehov är begränsat. Tidigast i början av 2012
väntas BNP nå samma nivå som innan raset det
fjärde kvartalet 2008.
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Tabell 6.2 Försörjningsbalans

Diagram 6.4 Export

Utfall för 2008, prognos för 2009–2012

Procentuell förändring

Mdkr
2008

Hushållens
konsumtion

1 467

Procentuell volymförändring
2008
2009
2010

-0,2

-1,8

1,2

2011

3,0

2012

3,4

Offentlig
konsumtion

834

1,5

1,2

1,1

-0,3

-0,5

Staten

219

0,2

3,2

2,6

-0,3

-1,3

Kommunsektorn

615

2,0

0,5

0,5

-0,3

-0,2

Fasta bruttoinvesteringar

615

2,7

-16,6

-6,6

4,0

8,4

Lagerinvesteringar1

Miljarder kronor
500

25

5

-0,6

-0,7

0,4

0,4

0,2

Export

1 711

1,8

-15,3

2,2

6,7

7,9

Import

1 477

3,0

-16,1

1,3

6,2

7,8

BNP

3 157

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

BNP, kalenderkorrigerad

3 154

-0,4

-5,1

0,3

3,1

4,2

1

Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter)
och inte som procentuell volymförändring.
Anm.: Fasta priser.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Ökad omvärldsefterfrågan drar upp exporten
2010

Efter att ha fallit kraftigt fjärde kvartalet 2008
och första kvartalet 2009 har exporten fortsatt
att minska men i betydligt lugnare takt. Flera
indikatorer tyder nu på att fallet i global BNP
håller på att plana ut. Förtroendeindikatorer för
svenska exportföretag har under våren och
sommaren också successivt förbättrats och
företagen rapporterar en viss ökning av exportorderingången.
Bedömningen är att exportvolymen blir som
lägst vid årsskiftet 2009/2010 (se diagram 6.4).
Under 2010 tar den svenska exporten fart i
samband med att efterfrågan ökar i Sveriges
viktigaste exportländer. Exporttillväxten får en
viss draghjälp av kronan, som trots en successiv
förstärkning är fortsatt relativt svag.
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Anm.: Fasta priser. Kvartalsvärdena är säsongrensade.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

100
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Att återhämtningen inte går snabbare beror på
att en stor andel av svensk export består av insatsvaror och investeringsvaror. Efterfrågan på
sådana varor följer den globala investeringskonjunkturen, vilken väntas ta fart sent i
konjunkturcykeln till följd av det låga kapacitetsutnyttjandet i omvärlden. En särskilt sen och
utdragen återhämtning av investeringskonjunkturen väntas i euroområdet, som är mottagare av
nästan hälften av Sveriges export. Tidigast under
andra halvåret 2012 bedöms därför Sveriges
exportvolym komma upp i samma nivå som
innan raset i slutet på 2008.
Ljusare utsikter för hushållens konsumtion

Hushållens konsumtion minskade snabbt i slutet
av 2008. Minskade förmögenhetsvärden på
grund av fallande priser på finansiella tillgångar,
stramare kreditvillkor och en allmän oro för den
ekonomiska utvecklingen, ledde till att hushållen
ökade sitt sparande. Under andra kvartalet 2009
har konsumtionen ökat i takt med att
osäkerheten har minskat och hushållen har blivit
mindre pessimistiska (se diagram 6.5). Även
successivt lägre räntor och en återhämtning på
börsen har gynnat konsumtionsutvecklingen.
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Diagram 6.5 Hushållens konsumtion och
konsumentförtroendet (CCI)
Procentuell förändring
(jämfört med föregående kvartal)
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Anm.: I CCI representeras varje kvartal av sista månaden i kvartalet. Sista utfall är juni
2009.
Källor: Statistiska centralbyrån och Konjunkturinstitutet .

Regeringens aktiva åtgärder som aviseras i denna
proposition bidrar till att stimulera privat konsumtion genom att dämpa krisens effekter på
hushållens disponibla inkomster. Ett fjärde steg i
jobbskatteavdraget införs, skatten sänks för
ålderspensionärer, egenavgifterna sänks och
bostadstillägget för personer med aktivitets- och
sjukersättning höjs. Utan dessa satsningar skulle
den disponibla inkomsten öka med 0,4 procent
2010. Med de föreslagna åtgärderna ökar i stället
den disponibla inkomsten med 1,2 procent. Det
är dock fortfarande en relativt svag disponibelinkomstutveckling och detta, tillsammans med
fortsatt oro för utvecklingen på arbetsmarknaden, innebär att den privata konsumtionen
utvecklas svagt 2010.
Ljusare arbetsmarknadsutsikter, ett stärkt
förtroende hos hushållen och fortsatt låga räntor
gör att sparkvoten faller (se diagram 6.6) och
konsumtionen tar fart under 2011 och 2012.
Diagram 6.6 Hushållens egna sparande
Andel av hushållens disponibla inkomster
10
8
6
4
2
0
-2

Offentlig konsumtion fortsätter öka 2009 och
2010

Kommunsektorns57 konsumtion har ökat i god
takt de senaste åren. Även 2009 och 2010 väntas
kommunsektorns konsumtion att öka, dock i
svagare takt. För kommunerna innebär utvecklingen av befolkningens ålderssammansättning
en minskad efterfrågan på flera av kommunernas
tjänster, såsom grundskola och gymnasieskola.
För landstingen väntas däremot den demografiska utvecklingen innebära en ökad efterfrågan
på hälso- och sjukvård. Eftersom konsumtionen
till stor del bestäms av den demografiska utvecklingen får de tillfälliga statsbidrag som under
2009 och 2010 tillförs kommunsektorn relativt
liten effekt på utvecklingen av konsumtionsvolymen.58 Däremot påverkas sysselsättningen i
kommuner och landsting positivt av statsbidragen.
År 2011 och 2012 bedöms kommunsektorns
konsumtion att minska, framför allt till följd av
det ansträngda ekonomiska läget inom kommuner och landsting.
Den statliga konsumtionen ökar starkt 2009
och 2010. Ökningen förklaras främst av regeringens aktiva satsningar på rättsväsendet, utbildning, infrastruktur och arbetsmarknadspolitik.
Under 2011 och 2012 minskar statlig konsumtion något då en del av regeringens tillfälliga
krisåtgärder fasas ut.
Investeringarna ökar först 2011

Investeringarna minskar kraftigt under hela
2009. Den mycket svaga efterfrågan i omvärlden
och i Sverige ligger bakom fallet. Flertalet indikatorer tyder på att investeringarna fortsätter att
minska även under 2010. Särskilt svag väntas utvecklingen bli för industrins investeringar. Industriföretagen har varit snabba med att anpassa
produktionen till den svagare efterfrågan, vilket
lett till att kapacitetsutnyttjandet inom industrin
har fallit till en historiskt låg nivå (se diagram
6.7). Den stora mängden outnyttjade resurser

-4
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Anm.: I eget sparandet ingår inte sparande i avtalspensioner eller PPM-medel.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

57

Kommunsektorn består av kommuner, kommunförbund och

landsting.
58 Se beskrivning av prognosmetod i fördjupningsrutan ”Ett nytt mått på

offentlig konsumtion” i 2008 års ekonomiska vårproposition (prop.
2008/09:100 s. 90).
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inom industrin tyder på
investeringsbehov framöver.

ett

begränsat

Diagram 6.7 Kapacitetsutnyttjandet i industrin och totala
investeringar
Procentuell förändring
(jämfört med motsvarande kvartal föregående år)

Procent
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Anm.: Kapacitetsutnyttjandet är framskjutet två kvartal.
Källa: Statistiska centralbyrån.

Även bostadsinvesteringarna minskar kraftigt
under 2009 (se diagram 6.8). Svårigheter att erhålla finansiering hämmar fortfarande byggsektorn, men både nulägesbedömningen och förväntningarna på ett års sikt har blivit mer
positiva under våren och sommaren. Bostadsinvesteringarna väntas därför stabiliseras under
2010. När finansieringsproblemen successivt
avtar bidrar det låga ränteläget till ökade bostadsinvesteringar.
Diagram 6.8 Bostadsinvesteringar
Procentuell förändring
20

Fortsatt lageravveckling

I början av hösten 2008 överraskades företagen
av den snabbt vikande efterfrågan vilket medförde en ofrivillig lageruppbyggnad. Företagen
var därefter snabba med att minska sin produktion, vilket avspeglas i kraftiga lageravvecklingar
redan fjärde kvartalet 2008. Enligt Konjunkturinstitutets barometer från i juli i år anser industriföretagen fortfarande att lagren är för stora
men missnöjet har minskat påtagligt jämfört
med tidigare i år.
Industrin väntas fortsätta att avveckla sina lager under resten av året och under 2010 men i en
successivt lägre takt. Därmed väntas lagerbidraget till BNP-tillväxten bli positivt redan i slutet
av 2009. När efterfrågan tar fart under 2011 och
2012 byggs lagren åter upp.
Importen tar fart när exporten ökar

Den svaga efterfrågan har lett till att importen
har rasat. Svensk export och investeringar krymper vilket drar ner exportföretagens och industrins behov av att importera investeringsvaror
och insatsvaror. Dessutom pågår en lageranpassning som ytterligare hämmar importen. Den
svaga kronan bedöms också ha dämpat importutvecklingen. Importtillväxten väntas ta fart
2011–2012 i samband med att exporttillväxten
tilltar och den inhemska efterfrågan stärks.

10

6.2.2
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Sammantaget minskar de totala investeringarna
med 16,6 procent 2009 och 6,6 procent 2010. Investeringarna ligger sent i konjunkturcykeln och
ökar först efter det att export och konsumtion
tagit fart. Investeringarna ökar i god takt under
2011 och 2012 men på grund av det kraftiga raset
under 2009 kommer investeringsvolymen i slutet
av 2012 inte ha återhämtat sig till nivån före
krisen.

Näringslivets produktion har fallit kraftigt sedan
hösten 2008. De största nedgångarna har skett
inom industrin. Indikatorer, såsom produktionsplaner och orderingång inom industrin, tyder
sammantaget på en svag återhämtning framöver.
Industriproduktionen samvarierar i stor utsträckning med varuexporten och ökar liksom
denna gradvis under 2010–2012.
Tjänsteproduktionen bedöms minska både i år
och 2010. Det är till största del produktionen av
företagstjänster som minskar. Fallet inom
tjänsteproduktionen är dock litet i förhållande
till det fall som skett inom industriproduktionen
under 2009.
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Sammantaget bedöms näringslivets produktion
öka svagt 2010, men växa i god takt 2011 och
2012 som en följd av ökad export, konsumtion
och investeringar (se tabell 6.3).
Tabell 6.3 Näringslivets produktion
Utfall för 2008, prognos för 2009–2012

arbetskraft utvecklas mycket svagt de närmaste
åren. Sysselsättningen väntas dock inte falla i
samma omfattning som under 1990-talskrisen,
trots att BNP minskar mer under denna lågkonjunktur. Detta beror bl.a. på att produktionsfallet i arbetskraftsintensiva sektorer som
offentlig sektor och vissa tjänstebranscher inte
bedöms bli lika stort som under 1990-talskrisen.

Mdkr
2008

Procentuell volymförändring
2008
2009
2010
2011

Varuproducenter

816

-1,6

-13,1

1,9

5,2

6,4

Tabell 6.4 Nyckeltal

varav: Industri

544

-3,4

-18,6

3,1

7,0

8,1
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2,9

-3,7

-1,1

2,8

4,8

Utfall för 2008, prognos för 2009–2012. Procentuell förändring om
annat ej anges

1 351

0,4

-2,7

-0,2

3,2

3,9

Bygg
Tjänsteproducenter
Näringslivet totalt

2 167

-0,3

-6,6

0,5

3,9

2012

4,8

Anm.: Med produktion avses förädlingsvärde, dvs. bruttoproduktion minus
insatsförbrukning.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

6.3

Arbetsmarknad,
resursutnyttjande, löner och
inflation

2008

2009

2010

2011

2012

BNP (kalenderkorrigerad)

-0,4

-5,1

0,3

3,1

4,2

Produktivitet2
(kalenderkorrigerad)

-1,4

-1,4

2,4

2,7

3,2

Arbetade timmar
(kalenderkorrigerad)

1,0

-3,7

-2,1

0,4

1,0

Medelarbetstid
(kalenderkorrigerad)

-0,1

-1,1

1,5

0,9

0,1

Sysselsatta 15–74 år

1,2

-2,6

-3,5

-0,5

0,9

1

Arbetskraft 15–74 år

1,2

0,2

-0,8

-0,3

0,2

Arbetslöshet 15–74 år3

6,2

8,8

11,4

11,6

10,9

Programdeltagare3, 4

1,7

2,7

5,0

4,9

4,8

Timlön5

4,3

3,1

2,0

1,9

2,3

Sysselsättningen fortsätter minska

KPI6

3,4

-0,4

0,4

0,8

1,8

KPIF 6, 7

2,7

1,8

0,8

0,7

1,0

Det försämrade konjunkturläget syns allt tydligare på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har
minskat med ca 100 000 personer det senaste
året och indikatorer på arbetsmarknadsläget
tyder på ett fortsatt fall i sysselsättningen under
resten av 2009. Bland annat visar Konjunkturinstitutets barometer 59 att företagen planerar att
fortsätta med att minska personalstyrkan.
Antalet nyanmälda lediga platser hos Arbetsförmedlingen60 har nästintill halverats det
senaste året. Antalet varsel om uppsägning har
minskat jämfört med slutet av 2008, men är
fortfarande på höga nivåer.
Det mycket kraftiga fallet i efterfrågan sedan
hösten 2008 har medfört att företagen ännu inte
hunnit med att anpassa personalstyrkan till den
mycket låga produktionsnivån. En fortsatt anpassning av arbetsstyrkan till den låga produktionsnivån i kombination med en svag återhämtning av produktionen innebär att efterfrågan på

KPIX6, 7

2,5

1,4

0,6

0,4

0,8

6.3.1

Arbetsmarknad

Anm.: En utförligare tabell återfinns i tabellsamlingen i bilaga 2.
1
BNP till marknadspris, fasta priser.
2
Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.
3
I procent av arbetskraften.
4
Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program.
5
Enligt konjunkturlönestatistiken.
6
Årsgenomsnitt.
7
Av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Arbetsförmedlingen,
Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

Diagram 6.9 BNP, arbetade timmar och sysselsatta
Procentuell förändring
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Anm.: Kalenderkorrigerad data för BNP och timmar. Åren fram till 2005 används OECD:s
tillbakaskrivna dataserie för sysselsatta då Statistiska centralbyrån ännu inte publicerat
länkad statistik.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

59 Konjunkturbarometern, juli 2009.
60 Säljyrken är bortrensade från statistiken för nyanmälda lediga plaster

på grund av dubbelräkning.
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I näringslivet bedöms sysselsättningen minska
med ca 8 procent, motsvarande drygt 240 000
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personer, från 2008 till 2011. Särskilt hårt drabbas industrin, där antalet sysselsatta bedöms
minska med ca 13 procent. Sysselsättningsnedgången i industrin dämpas dock till följd av bl.a.
ingångna avtal om arbetstidsförkortning.
Även inom den offentliga sektorn minskar
antalet sysselsatta under de närmaste åren, men
inte i samma utsträckning som i näringslivet.
Sysselsättningsnedgången i offentlig sektor sker
framför allt i kommunsektorn, vilket till stor del
beror på sektorns ansträngda ekonomiska läge.
De ökade statsbidragen till kommuner och
landsting om totalt 17 miljarder kronor 2010
som aviseras i denna proposition och i 2009 års
ekonomiska vårproposition bedöms dock bidra
till att motverka nedgången i sysselsättningen i
kommunsektorn med ca 23 000 personer under
2009 och 2010. Även de ökade resurserna till
bl.a. polisen, åklagarmyndigheten och kriminalvården, som föreslås i denna proposition, bidrar
positivt till sysselsättningsutvecklingen i offentlig sektor.
Sammantaget faller sysselsättningen i hela
ekonomin kraftigt 2009 och 2010 för att stabiliseras kring årsskiftet 2010/2011. År 2011 väntas
ungefär 300 000 färre personer vara sysselsatta
jämfört med 2008. Från och med andra halvåret
2011 stiger sysselsättningen igen, då företagen
behöver öka antalet anställda för att möta den
ökande efterfrågan i ekonomin (se tabell 6.4 och
diagram 6.9).
Arbetskraften minskar de närmaste åren

När efterfrågan på arbetskraft faller minskar
sannolikheten att få arbete. Detta medför att
antalet personer i arbetskraften minskar 2010
och 2011 då många lämnar arbetskraften, samtidigt som färre än normalt söker sig in på arbetsmarknaden (se diagram 6.10). I stället ökar antalet personer utanför arbetskraften, såsom
antalet personer som studerar.61 I slutet av 2011
väntas arbetskraften börja öka svagt, i takt med

att arbetsmarknaden då har visat tecken på förbättring och att efterfrågan på arbetskraft har
börjat öka.
Diagram 6.10 Arbetskraften och sysselsatta
Tusental personer
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Anm.: Data avser åldersgruppen 15-74 år. Åren fram till 2005 används OECD:s
tillbakaskrivna dataserier, då Statistiska centralbyrån ännu inte publicerat länkad
statistik.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

De åtgärder som regeringen har genomfört och
aviserar i denna proposition bedöms bidra till att
arbetskraften inte minskar lika mycket under
denna lågkonjunktur som under 1990-talskrisen.62 Bland annat bedöms förändringarna i sjukförsäkringen och i de arbetsmarknadspolitiska
programmen samt jobbskatteavdraget bidra till
att fler söker arbete, och därmed deltar i arbetskraften, än vad som annars vore fallet (se avsnitt
5). Det förhållandevis höga arbetskraftsdeltagandet under de närmaste åren innebär också att
fler människor står närmare arbetsmarknaden
när efterfrågan på arbetskraft åter ökar. Detta
bidrar till att sysselsättningen kan ta fart snabbare än vad som vore fallet utan åtgärderna.
Arbetslösheten är som högst 2011

Den kraftiga nedgången i antalet sysselsatta, tillsammans med ett förhållandevis högt arbetskraftsdeltagande, resulterar i att arbetslösheten
under de närmaste åren stiger till nivåer

61 Att antalet studerande ökar är en effekt av att fler personer börjar

utbilda sig, men också av att den genomsnittliga perioden i utbildning blir
längre. Samtidigt väntas färre studenter ha extra- och feriejobb, vilket
medför att fler registreras som studerande (och inte som sysselsatta)

62 I 2009 års ekonomiska vårproposition analyseras hur arbetskrafts-

enligt gällande definition i Arbetskraftsundersökningarna (AKU).

deltagandet påverkas under denna lågkonjunktur, se fördjupningsrutan

De åtgärder på utbildningsområdet som regeringen aviserar i denna

”Arbetskraftsdeltagandet under lågkonjunkturen” (prop. 2008/09:100 s.

proposition medför att antalet studieplatser utökas 2010 och 2011.

95).
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motsvarande 1990-talskrisens (se diagram
6.11).63 Under 1990-talskrisen steg dock
arbetslösheten från en mycket lägre nivå, vilket
innebär att ökningen i arbetslösheten var mycket
större då.
År 2011 väntas arbetslösheten vara som högst
och uppgå till 11,6 procent, vilket motsvarar ca
560 000 personer. När sysselsättningen successivt ökar igen från och med andra halvåret 2011
börjar arbetslösheten minska.
Diagram 6.11 Arbetslöshet
Procent av arbetskraften
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Anm.: Avser åldersgruppen 15-74 år. Åren fram till 2005 används OECD:s
tillbakaskrivna dataserier, då Statistiska centralbyrån ännu inte publicerat länkad
statistik.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Det försämrade läget på arbetsmarknaden leder
till allt fler långtidsarbetslösa de närmaste åren
och därmed kraftigt ökade volymer i jobb- och
utvecklingsgarantin. Den ökade arbetslösheten
bland ungdomar resulterar i att fler deltar i jobbgarantin för ungdomar samt olika typer av aktiveringsinsatser (se avsnitt 5). År 2011 befinner
sig ca 240 000 personer i arbetsmarknadspolitiska program, vilket motsvarar 4,9 procent av
arbetskraften. De ökade insatserna inom arbetsmarknadsområdet som föreslås i denna proposition, tillsammans med de åtgärder regeringen tidigare har genomfört, bedöms leda till en minskad utslagning på arbetsmarknaden och därmed
bidra till att upprätthålla sysselsättningen på lång
sikt.
Produktiviteten ökar 2010

Eftersom produktionsnivån i näringslivet är
mycket låg 2009 och endast en långsam åter-

hämtning väntas de närmaste åren drar företagen
ner på arbetsstyrkan kraftigt. Även i kommunsektorn minskar arbetsstyrkan, vilket till stor del
beror på att sektorn har ett ansträngt ekonomiskt läge. Sammantaget medför detta en
mycket stor nedgång i antalet arbetade timmar
och antalet sysselsatta. Antalet arbetade timmar
faller mer än antalet sysselsatta 2009. Detta beror
bl.a. på en lägre överenskommen arbetstid och
mindre övertidsarbete. Nedgången i antalet arbetade timmar dämpas dock av att sjukfrånvaron
fortsätter att sjunka.
Från och med 2010 utvecklas i stället antalet
arbetade timmar starkare än antalet sysselsatta,
vilket bl.a. beror på att överenskommen arbetstid och övertidsarbete gradvis stiger när produktionen ökar. Samtidigt fortsätter sjukfrånvaron
att sjunka.
Det mycket stora fallet i produktionen medför att produktiviteten minskar kraftigt 2009 eftersom företagen inte hinner anpassa antalet arbetade timmar till den lägre produktionsnivån. I
takt med att produktionen ökar och företagen
fortsätter att anpassa arbetsstyrkan 2010 stiger
arbetsproduktiviteten. Åren 2011 och 2012 fortsätter produktionen att öka snabbare än antalet
arbetade timmar, vilket innebär att produktiviteten fortsätter att öka.
Resursutnyttjandet blir mycket lågt 2009–2012

Det kraftiga fallet i efterfrågan har medfört att
resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har
minskat snabbt sedan 2008. Detta kan bl.a. illustreras av att både antalet vakanser, enligt Statistiska centralbyråns vakansstatistik, samt arbetskraftsbristen,
enligt
Konjunkturinstitutets
barometer, har sjunkit snabbt (se diagram 6.12).
Resursutnyttjandet på arbetsmarknaden kan
uttryckas med hjälp av det s.k. sysselsättningsgapet. Gapet visar skillnaden mellan den faktiska
och potentiella sysselsättningen – den nivå på
sysselsättningen som är förenlig med stabil inflation och ekonomisk balans.64 Ett positivt
(negativt) gap innebär att faktiskt sysselsättning

63 En person räknas som arbetslös enligt AKU om denna (1) inte är

64 Begreppet ”potentiell” avser alltså inte den teoretiskt sett högsta

sysselsatt, (2) kan börja ett arbete inom 14 dagar, (3) har aktivt sökt

möjliga nivån. Potentiella variabler kan bedömas och beräknas på flera

arbete under de senaste fyra veckorna eller inväntar att börja nytt arbete

sätt och osäkerheten är stor, se fördjupningsrutan ”Stor osäkerhet i

inom tre månader.

bedömningen av resursutnyttjandet och det strukturella sparandet”.
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är högre (lägre) än potentiell sysselsättning (se
diagram 6.12).

Diagram 6.13 Sysselsättnings-, produktivitets- och BNP-gap
Procent
4

Diagram 6.12 Brist på arbetskraft i näringslivet och
resursutnyttjande på arbetsmarknaden
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Anm.: Sysselsättningsgapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell
sysselsättning, i procent av potentiell sysselsättning.
Källor: Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Till följd av den snabbt fallande sysselsättningen
de närmaste åren väntas sysselsättningsgapet bli
starkt negativt (se diagram 6.13). Först 2012
börjar gapet krympa då efterfrågan på arbetskraft
åter ökar.
Fallet i sysselsättningsgapet dämpas dock av
att även den potentiella sysselsättningen bedöms
minska under de närmaste åren till följd av den
djupa lågkonjunkturen. Detta beror på att det
stora fallet i den faktiska sysselsättningen bedöms leda till en långvarigt lägre sysselsättning,
på grund av s.k. persistenseffekter (se fördjupningsrutan ”Varför tenderar arbetslösheten att
bita sig fast?” i finansplanen för en diskussion
om olika förklaringar till hur persistens kan
uppstå). I denna proposition föreslås därför en
förstärkning och komplettering av de åtgärder
regeringen tidigare har genomfört för att motverka utslagningen på arbetsmarknaden. Det avser bl.a. åtgärder som upprätthåller sökaktiviteten på en rimlig nivå och en utvidgning av de
arbetsmarknadspolitiska programmen (se avsnitt
5). Tillsammans med tidigare genomförda åtgärder på området bidrar detta till att motverka fallet i den potentiella sysselsättningen. Den långvariga effekten av krisen på sysselsättningen
bedöms därför bli mindre omfattande än vad
som annars skulle ha varit fallet. Trots detta bedöms persistenseffekterna leda till att ca 75 000
färre personer är sysselsatta under en lång tid.

BNP-gap
Sysselsättningsgap
Produktivitetsgap

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
Anm.: De olika gapen visar skillnaden mellan faktisk och potentiell nivå, i procent
av potentiell nivå på BNP, sysselsättning respektive produktivitet.
Källa: Egna beräkningar.
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Det mycket kraftiga fallet i produktionen sedan
hösten 2008 har medfört att företagen ännu inte
hunnit med att anpassa personalstyrkan till den
mycket låga produktionsnivån. Det innebär att
resursutnyttjandet även inom företagen är
mycket lågt 2009, dvs. att den befintliga arbetsstyrkan och maskinerna underutnyttjas. Resursutnyttjandet inom företaget kan uttryckas med
hjälp av det s.k. produktivitetsgapet som mäter
skillnaden mellan faktisk och potentiell produktivitet65 .
I takt med att företagen fortsätter att anpassa
arbetsstyrkan till den lägre produktionsnivån
under 2010 kommer den personal som är kvar i
företagen att användas allt mer effektivt. Tillsammans med en effektivare användning av maskiner och att produktionen ökar 2011 och 2012
medför detta att den faktiska produktiviteten
stiger successivt. Samtidigt ökar den potentiella
produktiviteten endast svagt, bl.a. till följd av
mycket låga investeringar under perioden 2009–
2011.66 Sammantaget medför detta att produktivitetsgapet blir allt mindre negativt de närmaste
åren för att 2012 åter bli positivt.
Sammanfattningsvis är resursutnyttjandet på
arbetsmarknaden mycket lågt under hela perioden 2009–2012 samtidigt som resursutnyttjandet
inom företagen stiger successivt från och med
2010. Detta innebär att resursutnyttjandet för
ekonomin som helhet, mätt med det s.k. BNPgapet67 , blir starkt negativt 2009 och 2010. Trots

65 Potentiell produktivitet beror bl.a. på kapitalstockens nivå och

sammansättning samt på befolkningens utbildning och erfarenhet.
66 När investeringarna faller medför detta att kapitalstocken blir mindre

än vad den annars skulle ha varit, vilket bidrar till en kapitaluttunning,
dvs. att mängden kapital per sysselsatt utvecklas svagare än annars.
67 BNP-gapet visar skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP.
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en stark återhämtning 2011 och 2012, då faktisk
BNP ökar betydligt snabbare än potentiell BNP,
är resursutnyttjandet i ekonomin fortfarande
mycket lågt 2012 (se diagram 6.13).
6.3.2

Löner

Den dramatiska nedgången beror framför allt på
lägre räntekostnader för egnahem samt lägre
energikostnader.
Olika mått på underliggande inflation visar
samtidigt att det fortfarande finns ett inflationstryck i ekonomin. KPIX exklusive energikostnader har sedan slutet av 2007 fluktuerat
kring 2 procent.

Lönerna ökar långsamt de närmaste åren
Diagram 6.15 KPI, KPIX och KPIX exklusive energi

Det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget
medför att löneökningarna hamnar mycket nära
de centrala avtalen under 2009. Dessa har av
Medlingsinstitutet beräknats till 3 procent för
näringslivet. Att löneökningarna utöver de centrala avtalen endast blir marginella är mycket
ovanligt.
Avtalsrörelsen 2010 förväntas resultera i
historiskt låga löneökningar på grund av det
fortsatt svaga arbetsmarknadsläget. Trots nedväxlingen i nominell löneökningstakt fortsätter
de reala lönerna att öka med i genomsnitt ca 1
procent per år under nästa avtalsperiod eftersom
inflationen förväntas bli mycket låg (se diagram
6.14). Reallöneökningarna blir dock lägre än de
senaste 15 årens genomsnitt på drygt 2 procent
per år.
Diagram 6.14 Reallön och nominell lön
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Källor: Statistiska centralbyrån, Medlingsinstitutet och egna beräkningar.

6.3.3

Inflation

Lågt inflationstryck

Inflationen, beräknad som årlig procentuell
förändring av konsumentprisindex (KPI), har
fallit snabbt sedan hösten 2008 och förväntas
sjunka till historiskt låga tal under hösten 2009,
för att sedan vända uppåt igen (se diagram 6.15).
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Procentuell förändring jämfört med motsvarande månad föregående år
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Anm.: KPIX beräknas som KPI exklusive räntekostnader och direkta effekter från indirekta
skatter och subventioner.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det underliggande inhemska inflationstrycket
bedöms vara mycket lågt de närmaste åren.
Arbetskostnaden per producerad enhet, den s.k.
enhetsarbetskostnaden, faller under åren 2010–
2012 (se diagram 6.16). Detta beror på den svaga
löneutvecklingen och återhämtningen i produktiviteten. De senaste åren har dock enhetsarbetskostnaden ökat kraftigt och även 2009 förutses
en kraftig ökning. Detta bidrar till att hålla uppe
den underliggande inflationen 2009.
Priset på många importerade varor har stigit
det senaste året dels till följd av snabbt stigande
enhetsarbetskostnader i omvärlden, dels till följd
av den svaga växelkursen. Även detta håller uppe
den underliggande inflationen 2009. Åren 2010–
2012 väntas kronan stärkas något, vilket bidrar
till en lägre importerad inflation.
Sammanfattningsvis medför det dämpade
kostnadstrycket och det svaga efterfrågeläget att
priserna ökar mycket svagt under 2010 och 2011.
Först 2012, då efterfrågan tilltar, väntas priserna
på varor och tjänster öka något snabbare (se
diagram 6.15).
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Diagram 6.16 Enhetsarbetskostnad
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Låg reporänta under lång tid

Penningpolitiken har på kort tid lagts om i en
mycket expansiv riktning. Sedan oktober 2008
har Riksbanken sänkt reporäntan från 4,75 till
0,25 procent för att mildra effekterna av finanskrisen och dämpa fallet i den reala ekonomin. I
ljuset av det låga resursutnyttjandet och det låga
inflationstrycket under de närmaste åren bedöms
reporäntan bli låg under en lång tid framöver.
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Stor osäkerhet i bedömningen av
resursutnyttjandet och det strukturella
sparandet
För den ekonomiska politiken är det en viktig
fråga hur stort resursutnyttjandet i ekonomin är
och hur det kommer att utvecklas. En bedömning av resursutnyttjandet används i diverse beräkningar av finanspolitikens inriktning.. Exempelvis så används bedömningen av resursutnyttjandet i utvärderingen av överskottsmålet.
Resursutnyttjandet i ekonomin beskriver i
vilken grad de olika produktionsfaktorerna arbete och kapital utnyttjas och kan uttryckas med
hjälp av ett s.k. BNP-gap. Detta gap visar skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP,
dvs. den nivå på produktionen som är förenlig
med stabil inflation och ekonomisk balans. En
faktisk produktion som överstiger den potentiella, ett positivt BNP-gap, innebär normalt en
press uppåt på inflationen, medan en lägre produktion än den potentiella, ett negativt BNPgap, normalt har en återhållande inverkan på inflationen.
Resursutnyttjandet definierat på detta sätt är
en teoretisk konstruktion och går inte att mäta.
Därmed går det inte ens i efterhand att fastställa
hur högt respektive lågt resursutnyttjandet varit
under olika perioder. Bedömningar av resursutnyttjandet görs i stället utifrån arbetslösheten,
löner och priser samt ett antal andra indikatorer,
såsom kapacitetsutnyttjandet inom industrin
och bristen på arbetskraft i näringslivet. Olika
bedömare gör ofta skilda tolkningar av den tillgängliga informationen och använder olika metoder för att beräkna resursutnyttjandet och
kommer därmed till olika slutsatser.

Diagram 6.17 Indikatorer på resursutnyttjandet
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06

08

Modellbaserad uppskattning av resursutnyttjandet
Det finns flera olika modellbaserade metoder för
att beräkna potentiell BNP och därmed BNPgapet. Varje modell har sina fördelar och nackdelar. I diagram 6.18 redovisas regeringens bedömning av BNP-gapet (RK), tillsammans med
beräkningar av BNP-gapet enligt tre olika statistiska modeller.68 Regeringen använder inte en
viss statistisk modell för sin bedömning av resursutnyttjandet utan gör en sammanvägning av
information från olika statistiska modeller och
olika indikatorer.
Diagram 6.18 BNP–gap enligt olika metoder
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Indikatorbaserad bedömning av resursutnyttjandet
I diagram 6.17 visas utvecklingen av två viktiga
indikatorer på resursutnyttjandet. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin har fallit kraftigt sedan mitten av 2008 liksom andelen företag som
uppger brist på arbetskraft. Detta tyder på att
resursutnyttjandet i den svenska ekonomin började falla markant under hösten 2008. Med den
fortsatt svaga faktiska utvecklingen under 2009
och 2010 bedöms resursutnyttjandet falla ytterligare.
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Källa: Egna beräkningar.

I modellen med s.k. icke-observerbara komponenter (UC) beräknas potentiell BNP utifrån en
skattning av den arbetslöshetsnivå som är fören-

68 I samtliga metoder används prognosen för den faktiska BNP-

utvecklingen 2009–2012 som presenteras i denna proposition.
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lig med oförändrad inflation. I den strukturella
vektorautoregressiva modellen (SVAR) uppskattas potentiell BNP genom en beräkning av
hur BNP-utvecklingen hade sett ut i avsaknad av
efterfrågestörningar. Hodrick Prescott-metoden
(HP) bygger på att potentiell BNP beräknas genom en statistisk filtrering där slumpmässiga variationer och vissa typer av regelbundna variationer rensas bort från den faktiska utvecklingen
av BNP. Den serie som återstår antas utgöra
potentiell BNP.
Av diagram 6.18 framgår att BNP-gapet beräknat enligt de olika metoderna periodvis kan
skilja sig väldigt mycket åt – jämför t.ex. beräkningarna av BNP-gapet under 1990-talet. Vad
gäller utvecklingen i dagsläget berättas dock ungefär samma historia oavsett metod; resursutnyttjandet har fallit kraftigt och kommer att
fortsätta falla något även 2010. Däremot varierar
storleken på BNP-gapet de närmaste åren mellan
de olika metoderna. Framför allt skiljer sig beräkningen med HP-metoden från de övriga
metoderna, där HP-metoden indikerar ett
mycket mindre BNP-gap. BNP-gapet enligt
HP-metoden avviker från de övriga metoderna
under hela perioden 2009–2012. Det beror delvis
på att potentiell BNP samvarierar relativt
mycket med faktisk BNP med HP-ansatsen.
Med HP-metoden tillåts därmed stora variationer över tid i utvecklingen av potentiell BNP.
Detta innebär att det negativa BNP-gapet beräknat med HP-metoden blir mycket mindre under
åren 2009–2012 jämfört med övriga metoder.
Vidare beror avvikelsen på att HP-filtret per definition ger ett BNP-gap som alltid är noll i genomsnitt över tiden. Enligt regeringens metod
(RK), UC och SVAR är BNP-gapet i genomsnitt negativt under perioden 1990–2012.
Beräkningar av strukturellt sparande

sparandet justerat för konjunktureffekter, beräknas normalt genom att BNP-gapet multipliceras med en elasticitet som beskriver hur känsligt det offentliga sparandet är för konjunkturvariationer.70
Vid normala konjunktursvängningar medför
valet av beräkningsmetod inte så stora skillnader
i storlek på BNP-gapet. Valet av metod har därmed inte heller så stor betydelse för storleken på
det strukturella sparandet. I situationer med
kraftiga konjunktursvängningar, såsom i dagsläget, leder dock skillnaderna mellan de olika
metoderna för att bestämma BNP-gapet till
stora variationer i det strukturella sparandet (se
diagram 6.19). Det strukturella sparandet blir betydligt lägre de kommande åren vid användning
av ett BNP-gap beräknat med HP-metoden,
jämfört med de andra metoderna.
Diagram 6.19 Strukturellt sparande med olika BNP-gap
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De stora skillnaderna mellan de resultat metoderna ger visar på osäkerheten avseende både
måttet på resursutnyttjandet och de indikatorer
som beräknas med hjälp av detta mått, som t.ex.
strukturellt sparande. Tolkningen av dessa variabler måste ske med stor försiktighet.

Överskottsmålet är preciserat som att den offentliga sektorns finansiella sparande ska motsvara 1 procent av BNP i genomsnitt över en
konjunkturcykel. 69 En av de indikatorer som används för att följa upp överskottsmålet är den
offentliga sektorns strukturella sparande. Det
strukturella sparandet, det vill säga det finansiella
70 Regeringen använder för närvarande en elasticitet på -0,55, vilket ligger

i linje med OECD:s senaste beräkningar. Elasticiteten ska tolkas som att
vid ett givet finansiellt sparande så leder en revidering av BNP-gapet med
69 Se avsnitt 4.2 för en detaljerad beskrivning av uppföljningen av

en procentenhet i absoluta termer till att det strukturella sparandet som

överskottsmålet.

andel av BNP revideras med 0,55 procentenheter.
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6.4

Risker och alternativscenarier 71

6.4.1

Riskbilden

Osäkerheten är stor avseende den framtida
konjunkturutvecklingen samt den långsiktigt
hållbara tillväxttakten i ekonomin. Jämfört
med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition har riskbilden för den ekonomiska
utvecklingen i Sverige skiftat från att ha dominerats av risker för en mer negativ utveckling
till att vara mer balanserad. Sannolikheten för
att utvecklingen blir bättre än i huvudscenariot
är i stort sett lika stor som risken för att den blir
sämre.
Den konjunkturella återhämtningen bedöms i
huvudscenariot bli mer utdragen jämfört med
tidigare konjunkturcykler. Detta beror på att
den finansiella krisen har lett till en simultan
konjunkturnedgång världen över. Den senaste
tiden har det dock kommit tecken på att återhämtningen i omvärlden och Sverige kan bli
snabbare och starkare än vad som antas i huvudscenariot. Exempelvis har framåtblickande indikatorer, som exportorderingången och inköpschefsindex, utvecklats oväntat starkt. Vidare har
läget på de finansiella marknaderna stabiliserats
mycket snabbt. Dessa faktorer kan leda till att
såväl den internationella som den svenska återhämtningen blir snabbare än väntat. En sådan
utveckling illustreras i det första alternativscenariot.
Samtidigt är den spirande uppgången mycket
skör och det finns en fortsatt stor risk för bakslag. Det finns bl.a. en uppenbar risk att den internationella konjunkturnedgången blir djupare
och än mer utdragen än vad som förutses i huvudscenariot, till följd av t.ex. ytterligare en våg
med fördjupad finansiell stress. För Sverige utgör utvecklingen i de baltiska länderna en specifik risk. Under de senaste åren har faktorer som
stark kredittillväxt i utländsk valuta, kraftigt stigande huspriser och negativa realräntor bidragit
till att de baltiska länderna byggt upp mycket
stora obalanser. I samband med den globala finanskrisen och konjunkturnedgången 2008

71 I scenarioarbetet har makromodellen KIMOD använts. För en

beskrivning av modellen se Bergvall, A. m.fl. ”KIMOD 1.0: Equilibrium
Model of the Swedish Economy” Working paper 100, Konjunkturinstitutet, 2007.
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drabbades de baltiska länderna mycket hårt med
bl.a. kraftigt minskad kredittillförsel. Om krisen
i de baltiska länderna fördjupas ytterligare är risken stor att kreditförlusterna för de svenska
bankerna blir större än i huvudscenariot. Detta
skulle i sin tur kunna påverka finansieringen för
svenska hushåll och företag negativt och därmed
hämma efterfrågeutvecklingen.
Produktiviteten har utvecklats mycket svagt
sedan 2007. I huvudscenariot bedöms en relativt
stor del av produktivitetsfallet vara permanent.
Det medför att resursutnyttjandet inom företagen är högre, dvs. den befintliga arbetskraften
och maskinerna utnyttjas i högre grad, jämfört
med om en större del av produktivitetsfallet var
temporärt. Detta medför att den ökade efterfrågan 2010 och framåt relativt snabbt medför en
ökad efterfrågan på arbetskraft. Om produktivitetsfallet i större utsträckning beror på temporära störningar kommer den ökade efterfrågan i
mycket större utsträckning kunna mötas med
ökad produktivitet. Detta skulle leda till en
mindre positiv utveckling på den svenska arbetsmarknaden på kort sikt, med lägre sysselsättning
och högre arbetslöshet som följd. En högre potentiell produktivitet möjliggör emellertid att
BNP kan växa snabbare när efterfrågan väl tar
fart. En sådan utveckling illustreras i det andra
alternativscenariot.
De olika alternativscenarierna illustrerar alltså
två möjliga utvecklingar för svensk ekonomi där
utvecklingen på arbetsmarknaden på kort sikt
blir bättre än i huvudscenariot i det första alternativet och sämre än i huvudscenariot i det andra
alternativet.
6.4.2

Alternativscenario med snabbare
återhämtning

Sveriges ekonomi är beroende av en uppgång i
omvärlden för att få fart på tillväxten. I huvudscenariot väntas världsekonomin falla kraftigt i år
men det största fallet bedöms ha ägt rum under
våren 2009. Under 2010 väntas tillväxten på Sveriges viktigaste exportmarknader öka svagt.
Den senaste tiden har det dock kommit
tecken på att konjunkturåterhämtningen i omvärlden och Sverige kan bli snabbare och starkare
än vad som antas i huvudscenariot. I detta alternativscenario antas att återhämtningen i världsekonomin sker snabbare än i huvudscenariot,
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exempelvis via en snabbare ökning av de amerikanska hushållens konsumtion.

högre än i huvudscenariot, men BNP-gapet är
fortfarande negativt 2012.

Tabell 6.5 Nyckeltal, alternativscenario med snabbare
återhämtning

Diagram 6.20 BNP-tillväxt
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Den starkare efterfrågan från omvärlden leder till
att efterfrågan på svensk export stiger mer än i
huvudscenariot. De positiva signalerna från omvärlden leder till en ökad optimism hos de
svenska konsumenterna, vilket leder till en snabbare uppgång i hushållens konsumtion. Den
ökade exporten leder även till att investeringarna
tar fart tidigare än i huvudscenariot. BNP faller
därmed något mindre 2009 och växer snabbare
2010 än i huvudscenariot (se tabell 6.5 och diagram 6.20). Den snabbare konjunkturella återhämtningen innebär att resursutnyttjandet blir

Huvudscenario

-2

Starkare produktivitet
Snabbare återhämtning

2007
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Inledningsvis leder den ökade produktionen till
en ökad produktivitet, men 2010 utvecklas sysselsättningen starkare och arbetslösheten blir
lägre än i huvudscenariot. År 2012 är arbetslösheten 0,3 procentenheter lägre än i huvudscenariot.
Högre resursutnyttjande, både i Sverige och
utomlands, innebär att inflationstrycket ökar
och KPI-inflationen stiger till en bit över 2 procent 2012. Som en följd av det högre inflationstrycket i kombination med högre resursutnyttjande höjer Riksbanken reporäntan i en något
snabbare takt än i huvudscenariot.
Den snabbare förbättringen på arbetsmarknaden leder till högre skatteinkomster samtidigt
som utgifter för arbetslösheten minskar. Det finansiella sparandet förbättras därför jämfört med
huvudscenariot.
6.4.3

Alternativscenario med starkare
produktivitetsutveckling

I huvudscenariot bedöms den ökade efterfrågan
2010 och framåt relativt snabbt leda till en ökad
efterfrågan på arbetskraft. Detta hänger samman
med att en stor andel av produktivitetsfallet de
senaste åren bedöms vara permanent.72 I detta
alternativscenario antas en mindre andel av produktivitetsfallet de senaste åren vara permanent.

72 För en utförligare analys av produktivitetsfallet de senaste åren se

fördjupningsrutan ”Förklaringar till produktivitetsinbromsningen” i
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 avsnitt 5.2).
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Den potentiella produktivitetsnivån 2009 antas
vara 1,5 procent högre än i huvudscenariot.
En högre långsiktigt hållbar produktivitetsnivå innebär att fler varor och tjänster kan produceras vid given arbetsstyrka. Företagen har
med andra ord mer lediga resurser än i huvudscenariot. Detta medför en högre produktionsnivå på lång sikt.
Den svaga efterfrågan i kombination med
högre produktionskapacitet per anställd, jämfört
med bedömningen i huvudscenariot, medför att
företagen kommer att dra ned på antalet anställda mer än i huvudscenariot. Därmed blir arbetslösheten högre och sysselsättningsfallet
större de närmaste åren (se diagram 6.21). På lite
längre sikt uppnås emellertid i stort sett samma
sysselsättningsnivå som i huvudscenariot.

konsumtion medför ökade momsintäkter och
den högre produktiviteten och exporten ökar företagens vinster, vilket också bidrar till ökade
skatteinkomster. Sammantaget förbättras det finansiella sparandet något, framför allt 2011 och
2012, jämfört med huvudscenariot (se tabell 6.6).
Tabell 6.6 Nyckeltal, alternativscenario med starkare
produktivitetsutveckling
Prognos enligt huvudscenariot inom parentes, procentuell förändring
om annat ej anges
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den starkare produktivitetsutvecklingen, som
följer av anpassningen av personalstyrkan, leder
till betydligt lägre enhetsarbetskostnader jämfört
med huvudscenariot. Det svaga efterfrågeläget
leder till att företagen låter en stor del av sina
lägre kostnader slå igenom i lägre prisökningar.
Det lägre inflationstrycket medför att Riksbanken höjer reporäntan först under 2011. Den
lägre räntan i kombination med högre reallöner
och högre förväntade framtida inkomster, till
följd av den högre produktiviteten, bidrar till att
hushållens konsumtion utvecklas betydligt starkare 2010–2012 jämfört med huvudscenariot.
Den högre potentiella produktionsnivån
medför att företagen under 2010 börjar anpassa
produktionskapaciteten till den högre nivån. Investeringarna ökar därmed snabbare än i huvudscenariot.
Den svagare utvecklingen på arbetsmarknaden
medför att skatteinkomsterna på arbete minskar
något jämfört med huvudscenariot. Men högre
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3

Ett alternativt antagande om vad som orsakade
produktivitetsfallet de senaste åren har således
stor effekt på prognosen för den framtida ekonomiska utvecklingen i Sverige. Sysselsättningen
blir lägre och arbetslösheten blir högre de närmaste åren samtidigt som BNP-tillväxten i genomsnitt blir ca 0,8 procentenheter högre per år
2011 och 2012 (se tabell 6.6).
Att sysselsättningen utvecklas ytterligare lite
svagare i detta alternativscenario jämfört med
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huvudscenariot innebär dock att potentiell sysselsättning blir något lägre till följd av persistenseffekter.73 Detta har dock en mycket mindre
effekt på potentiell BNP än den antagna högre
potentiella produktiviteten, vilket sammantaget
innebär att potentiell BNP är högre än i huvudscenariot.

Makroekonomiska effekter av
influensapandemin
Världshälsoorganisationen WHO klassar den
nya influensan, Influensa A (H1N1), som en
pandemi74 . Det råder mycket stor osäkerhet
kring hur många som kommer att insjukna samt
vilka effekterna blir på den ekonomiska utvecklingen. Under en vanlig influensasäsong smittas
ca 2–15 procent av befolkningen, beroende på
typ av virus. Vid en pandemi bedöms ca 20–50
procent insjukna. 75
Den ekonomiska prognos som presenteras i
denna proposition baseras på antagandet att ca
20 procent av befolkningen i Sverige och i omvärlden insjuknar i influensapandemin under
hösten och vintern 2009. Trots att influensapandemin antas bli relativt mild väntas den dämpa
aktiviteten i världsekonomin under fjärde kvartalet i år och första kvartalet 2010.
Influensapandemin leder till ökad frånvaro
från arbetet på grund av att folk blir sjuka eller
behöver ta hand om sjuka barn.76 I Sverige bedöms antalet arbetade timmar i och med detta bli
ca 0,5 procentenheter lägre 2009 jämfört med
om influensapandemin inte inträffar. Vidare
dämpas hushållens konsumtion något till följd av
att folk är sjuka, undviker att handla på grund av
smittorisken samt av en allmänt ökad oro. Influensapandemin leder även till minskat resande
och minskad internationell handel, vilket bidrar
till att svensk export tillfälligt blir något lägre.
Sammantaget bedöms den lägre efterfrågan,
till följd av influensapandemin, leda till att BNPtillväxten i Sverige bli ca 0,2 procentenheter lägre
2009 och 2010 jämfört med om influensapandemin inte inträffar. Effekten på BNP av influensapandemin är dock tillfällig och redan under
slutet av 2010 bedöms BNP vara tillbaka på ungefär samma nivå som om influensapandemin
inte
inträffar.

74 Innebörden av en pandemi är att en infektionssjukdom sprids på minst

två kontinenter och drabbar en stor andel av befolkningen i flera länder.
75 Det baseras bl.a. på antalet insjuknade i de fyra senaste pandemierna,

”ryska snuvan” 1889–92, ”spanska sjukan” 1918–20, ”asiaten” 1957–58
samt ”hongkonginfluensan” 1968–70.
76 De som är sjuka antas i genomsnitt vara hemma från arbetet i 1 vecka.
73 Se fördjupningsrutan ”Varför tenderar arbetslösheten att bita sig fast?”

Av de som är sysselsatta antas 30 % ha barn i åldrarna 0-15 år. 20 % av

i finansplanen för en diskussion om olika förklaringar till hur persistens

barnen smittas och någon av föräldrarna antas i genomsnitt vara hemma

kan uppstå.

totalt i 2 veckor.
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7 Inkomster och skattefrågor

Sammanfattning

•

•
•

•
•

Jobbskatteavdraget
förstärks
med
10 miljarder kronor. Tillsammans med
tidigare steg ger detta en skattelättnad på
drygt 1 400 kronor per månad för den med
250 000 kronor i årslön.
Skatten för pensionärer sänks med
3,5 miljarder kronor genom en ytterligare
höjning av grundavdraget.
En omfattande energi- och miljöskattereform aviseras med inriktning att skattereglerna ska bli mer träffsäkra och ändamålsenliga. Effektiva miljöskatter och
styrmedel bidrar till att Sveriges mål på
klimat- och energiområdet kan nås.
Lågkonjunkturen medför att skatteintäkterna minskar mellan 2008 och 2009. Från
och med 2010 ökar skatteintäkterna igen.
Skattekvoten beräknas minska från
46,4 procent 2009 till 45,8 procent av BNP
2012.

I detta avsnitt redovisar regeringen kommande
åtgärder på skatte- och avgiftsområdet samt utfall och prognoser för den offentliga sektorns
skatteintäkter och statsbudgetens inkomster.
Kapitlet inleds med en genomgång av de skattepolitiska riktlinjer som riksdagen antog våren
2008. I avsnitt 7.2 presenteras kommande förslag
på skatte- och avgiftsområdet tillsammans med
en offentligfinansiell bedömning för budgetåret
2010. I avsnitt 7.3 redovisas prognoser för den
offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster.

7.1

De skattepolitiska riktlinjerna

Riksdagen antog våren 2008 riktlinjer för
skattepolitiken i form av ett antal hållpunkter
och ett antal krav (prop. 2007/08:100, avsnitt
5.3, bet. 2007/08:FiU420, rskr. 2007/08:259).
Genom fem hållpunkter inriktas skattepolitiken
på att stödja de övergripande målen för
regeringens ekonomiska politik som exempelvis
en varaktigt högre sysselsättning och en högre
generell och rättvist fördelad välfärd. Därutöver
utformas skattepolitiken så att den tillgodoser
fem krav som ställs på de svenska skattereglerna
i en allt mera globaliserad värld. Här återges först
de olika hållpunkterna och kraven. Därefter
relateras de till de skatteåtgärder som aviseras i
denna proposition.
De fem hållpunkterna
1. Goda förutsättningar för varaktigt hög
sysselsättning
Skattereglerna ska bidra till att öka den varaktiga
sysselsättningen (antalet arbetade timmar)
genom ökat arbetsmarknadsdeltagande, genom
att personer som redan har arbete ökar sitt
arbete och genom ökad utbildning och
kompetens hos dem som arbetar.
2. Goda villkor för företagande och investeringar
Skattereglerna ska ge goda villkor för investeringar i Sverige, genom att attrahera utländska
företags lokalisering och investeringar i Sverige
och genom att företag redan verksamma i
Sverige ökar sina investeringar. Därutöver ska
också goda villkor gälla för svenska företags
investeringar i utlandet.
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3. Generell och rättvist fördelad välfärd
Skattepolitiken ska utformas så att målen om en
generell och rättvist fördelad välfärd och högre
sysselsättning säkerställs.
4. Effektiva ekonomiska styrmedel
Skattereglerna ska bidra till att negativa miljöoch folkhälsoaspekter fångas upp i prisbildningen på olika marknader genom internalisering
av s.k. negativa externa effekter. Korrigeringar av
sådana effekter bör ske på ett så effektivt sätt
som möjligt med beaktande av andra krav på
skattesystemet. På miljöområdet ska skatterna
samordnas med andra styrmedel – som exempelvis handel med utsläppsrätter – så att miljöstyrningen blir samhällsekonomiskt effektiv. Principen om att förorenaren ska betala ska gälla.
5. Ett legitimt och rättvist skattesystem
Skattereglerna ska utformas så att de stärker
medborgarnas förtroende för skattesystemet och
underlättar för dem att göra rätt för sig. Skattefel
ska begränsas och skattebrott, skattefusk och
skatteundandragande motverkas.
De fem kraven
6. Hållbara offentliga finanser
Skatterna ska finansiera offentliga utgifter på ett
hållbart sätt med bevarande av samhällsekonomisk balans. Utifrån detta fiskala krav ska
skattereglerna utformas på ett så enkelt sätt som
möjligt med beaktande av målet om hög välfärd
och hög varaktig sysselsättning.
7. Generella och tydliga regler
Med beaktande av hållpunkterna ska skattereglerna vara generella och existerande särregler
(skatteutgifter) löpande prövas för att förenkla
systemet och för att skapa finansiellt utrymme
för att sänka strategiska skattesatser.
8. Hållbara regler i förhållande till EU
Skatteregler och åtgärder ska vara hållbara och
försvarbara i ett EG-rättsligt perspektiv.
9. Beskattning i nära anslutning till
inkomsttillfället
På inkomstskatteområdet bör på sikt olika inslag
av s.k. uppskjuten beskattning undvikas.
10. Förenkling av regler för ökad effektivitet
Arbetet med att förenkla skattereglerna
(minskad administrativ börda) drivs vidare. I
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arbetet ska nyttan av förenklingar för företagen
beaktas liksom behovet av att värna skatteintäkterna.
Hållpunkterna och kraven ger en ram för
utvecklingen av skattepolitiken. De fem hållpunkterna med dess koppling till den ekonomiska politiken pekar i första hand ut vad som är
angeläget. De fem kraven har sin tyngdpunkt på
det som bör undvikas. En i förhållande till hållpunkter och krav framgångsrik skattepolitik
innebär därmed i första hand att hållpunkterna
förstärks medan avvikelserna från kraven bör
vara så begränsade som möjligt.
Riktlinjerna och de aktuella åtgärderna
I relation till riktlinjerna tar de åtgärder som
aviseras i denna budgetproposition sikte på att ge
bättre förutsättningar för en varaktigt högre
sysselsättning genom det förstärkta jobbskatteavdraget.
I det aktuella ekonomiska läget bidrar jobbskatteavdraget inte bara till att främja en varaktigt hög sysselsättning utan även till att
förstärka efterfrågan i ekonomin. Därigenom
bromsas sysselsättningsfallet och nästa sysselsättningsuppgång påskyndas.
Företagsskatteåtgärderna bidrar till ett mer
rättvist och legitimt skattesystem genom de
åtgärder mot avancerad skatteplanering som
aviseras. Dessa åtgärder bidrar också till att
stabilisera skatteintäkterna och därmed ökar
hållbarheten i de offentliga finanserna.
Den generella och rättvisa välfärden förstärks
genom den utbyggda skattelättnaden för pensionärer.
Den företagsskatteutredning som aviseras ska
undersöka olika möjligheter att främja varaktigt
högre sysselsättning, förbättra villkoren för
företagande och investeringar och bidra till
hållbara finanser och i förhållande till EU hållbara och försvarbara skatteregler.
Som en del av de förändringar i bostadsbeskattningen som aviseras ingår en viss
begränsning av möjligheten till uppskov med
skatt på kapitalvinster. Därmed reduceras inslaget av uppskjuten beskattning i de svenska
skattereglerna. Frågan om skatteuppskov, deras
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redovisning och effektivitet, har
uppmärksammats av Riksrevisionen.77

7.2

nyligen

Kommande förslag på skatteoch avgiftsområdet

Regeringen redovisar i det följande ett antal
åtgärder på skatteområdet med effekter för
budgetåret 2010 och framåt. Samtliga åtgärder
förutom de förändrade nivåerna för socialavgifter kommer att föreslås i särskilda propositioner och redovisas därför i denna proposition
som bedömningar.
För beskattningen av förvärvsinkomster
aviseras en förstärkning av jobbskatteavdraget.
För personer 65 år och äldre aviseras ytterligare
sänkt skatt.
På socialavgiftsområdet aviseras en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag samt ytterligare
sänkta egenavgifter till följd av förlängd karenstid. Vidare föreslås förändrade nivåer för socialavgifterna mot bakgrund av att utgiftsnivåerna
har ändrats.
På området för kapital- och egendomsskatter
aviseras vissa förändringar i systemet med fastighetsavgift, förändringar av stämpelskatten vid
vissa förvärv samt förändrade regler av beskattningen av andelsbyten vid utflyttning. Vidare
redovisas arbetsläget vad gäller förslagen från
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen och
Gåvoincitamentsutredningen.
På företagsbeskattningsområdet aviseras en
utredning samt förslag om skattefrihet för
kapitalvinster och utdelningar på andelar i
handelsbolag, om ändrade regler om beskattning
av vissa penninglån och om beskattning av
underskottsföretag. Därutöver aviseras förslag
om avdrag för förluster i utländska dotterföretag, om särskilt förfarande för prissättningsbesked vid internationella transaktioner och om
förändrade regler vid uttagsbeskattning.
På energi- och miljöskatteområdet lämnar
regeringen bedömningar i frågan om skatter och
effektiv miljöstyrning i anslutning till det arbete
som inletts med Klimatpropositionen. Arbetet

77
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Skatteuppskov

–

Regeringens

redovisning

bostadsuppskov och pensionssparavdrag. Se vidare avsnitt 12.2.3.

av

har fortsatt med förslag kring effektivare skatter
på klimat- och energiområdet och om beskattningen av personbilar med bättre miljöegenskaper. Vidare aviseras kommande förslag om
slopande av kvarvarande energiskatteavdrag för
vindkraft, av avfallsförbränningsskatten och av
skatten på gödselmedel.
För övriga punktskatter aviserar regeringen
förslag om ändrade regler för beskattningen av
privatinförsel av cigaretter och redovisar en
bedömning av reklamskatten.
På mervärdesskatteområdet aviseras en utredning om sänkt mervärdesskattesats för vissa
tjänster och ett kommande förslag om nya
mervärdesskatteregler om omsättningsland för
tjänster m.m. Vidare redovisas arbetsläget vad
gäller utredningen som omfattar mervärdesskatt
och ideella föreningar m.m.
I ett avslutande avsnitt redovisas de finansiella
effekterna av de skatte- och avgiftsförslag som
lämnas eller aviseras i denna proposition.
Ärendet och dess beredning m.m.
För det ärende där förslag lämnas finns lagförslag i avsnitt 3. Lagförslagen har beretts under
hand med Skatteverket.
Lagrådet
Det förslag som lämnas kring förändringar av
socialavgiftsnivåerna är enligt regeringens
mening av sådan enkel beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
7.2.1

Skatter på arbetsinkomster –
förvärvsinkomstbeskattningen

7.2.1.1 Förstärkt jobbskatteavdrag
Regeringens bedömning: För att dämpa fallet i
sysselsättningen och för att påskynda den
kommande uppgången, bör jobbskatteavdraget
förstärkas i ett fjärde steg med 10 miljarder
kronor. Det förstärkta jobbskatteavdraget
stimulerar också arbetsutbudet och ökar därmed
den varaktiga sysselsättningen. Det kommande
förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Jobbskatteavdraget är en central del i regeringens
ekonomiska politik för att varaktigt öka sysselsättningen. Avdraget gör det mer lönsamt att
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arbeta för dem som i dag står utanför arbetsmarknaden och bidrar genom sänkta
marginalskatter till ett ökat arbetsutbud för dem
som redan har ett arbete. Jobbskatteavdraget gör
det även mer attraktivt att starta och bedriva
aktiv näringsverksamhet. Såväl svenska som
internationella erfarenheter visar också att en
politik som gör det mer lönsamt att arbeta är
avgörande för att varaktigt höja sysselsättningen
och minska frånvaron på arbetsmarknaden. En
lägre skatt på arbetsinkomster ökar dessutom
individernas självbestämmande över den egna
inkomsten och gör att fler kan försörja sig på sin
lön. Vidare har Finanspolitiska rådet i sin andra
rapport från 2009 bedömt att det tredje steget i
jobbskatteavdraget är välmotiverat utifrån
regeringens sysselsättningspolitiska målsättningar.
Fortfarande står dock många utanför arbetsmarknaden. Den djupa lågkonjunkturen har
också inneburit att arbetslösheten under 2009
stigit snabbt samtidigt som sysselsättningen har
minskat. En förstärkning av jobbskatteavdraget
är därför särskilt viktig i nuvarande konjunkturläge. Förstärkningen ökar hushållens disponibla
inkomster, vilket leder till att konsumtionen
stimuleras och sysselsättningsfallet dämpas. Ett
förstärkt jobbskatteavdrag bidrar också till att
fler håller sig kvar på arbetsmarknaden under
lågkonjunkturen och främjar således en stark
sysselsättningsökning i nästa konjunkturuppgång. Eftersom drivkrafterna till att söka arbete
ökar i och med en förstärkning av jobbskatteavdraget hålls sökaktiviteten uppe. Detta, i
kombination med ett ökat arbetsutbud, bidrar
till en stark sysselsättningsutveckling i nästa
konjunkturuppgång samt förbättrar förutsättningarna för en god rörlighet på arbetsmarknaden, vilket är nödvändigt för en kraftfull
sysselsättningsökning. Ett förstärkt jobbskatteavdrag minskar därmed risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå.
Enligt regeringens bedömning bör därför
jobbskatteavdraget förstärkas inom ramen för
ett fjärde steg.
Förstärkningen av jobbskatteavdraget bör ske
med 10 miljarder kronor för dem som vid
beskattningsårets ingång inte har fyllt 65 år.
Förstärkningen bör utformas på ett sätt som ger
så många som möjligt sänkt marginalskatt.
För personer som vid beskattningsårets
ingång har fyllt 65 år innebar det tredje steget i
jobbskatteavdraget att avdraget förenklades
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genom att bl.a. kopplingen till grundavdraget
slopades. Denna förenkling medförde att jobbskatteavdraget i genomsnitt blev kraftfullt förbättrat för denna grupp, särskilt för pensionärer
med låga arbetsinkomster. Vid årsskiftet
2008/2009 förbättrades också de ekonomiska
villkoren för pensionärer generellt genom en
höjning av grundavdraget för pensionärer. I
avsnitt 7.2.1.2 aviseras ytterligare en höjning av
grundavdraget för pensionärer. Mot denna
bakgrund bör jobbskatteavdraget inte förändras
ytterligare för dem som har fyllt 65 år.
I likhet med de tre tidigare stegen bör det
fjärde steget särskilt inriktas mot att dels sänka
trösklarna för individen att gå från fulltidsfrånvaro till hel- eller deltidsarbete, dels förstärka
drivkraften hos dem som redan har ett arbete att
öka sin arbetsinsats. Med bibehållande av detta
dubbla syfte bör det fjärde steget utformas så att
den disponibla inkomsten ökar förhållandevis
mycket för låg- och medelinkomsttagare.
Det fjärde steget innebär att jobbskatteavdraget höjs så att det ger en tillkommande
skattelättnad med upp till 3 020 kronor per år vid
en
genomsnittlig
kommunal
skattesats
(31,52 procent för 2009). För dem som har
22 000 kronor i månadslön och som betalar
genomsnittlig kommunal inkomstskatt blir
skattesänkningen genom detta fjärde steg
226 kronor per månad.
Av tabell 7.1 framgår vad det totala jobbskatteavdraget efter det fjärde steget blir per
månad för några yrkesgrupper.
Tabell 7.1 Jobbskatteavdraget 2010 för olika månadslöner

Yrke

Månadslön

Totalt
jobbskatteavdrag

Sänkt skatt
som andel av
lön

Vårdbiträde

21 900 kr

1 480 kr/mån

6,8%

Metallarbetare

25 600 kr

1 681 kr/mån

6,6%

Sjuksköterska

27 200 kr

1 734 kr/mån

6,4%

Gymnasielärare

28 600 kr

1 752 kr/mån

6,1%

Läkare

57 000 kr

1 752 kr/mån

3,1%

Källa: Egna beräkningar.
Anm.: Månadslön 2008 för respektive yrkesgrupp (SSYK) från Statistiska centralbyråns strukturlönestatistik, framskriven med beräknad löneförändring inom
sektorn.

Det fjärde steget medför ytterligare lägre
genomsnittlig skatt. I diagram 7.1 visas genomsnittsskatten, vid genomsnittlig kommunalskatt,
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utan respektive med gällande jobbskatteavdrag
och med aviserade förändringar.
Diagram 7.1 Genomsnittlig skatt utan jobbskatteavdraget
(streckad linje), enligt gällande regler (ljus linje) samt enligt
aviseringen om ett förstärkt jobbskatteavdrag (mörk linje)
för personer som inte har fyllt 65 år
Genomsnittlig
skatt %

40
35

per år sänks marginalskatten med ca 1 procentenhet.
I tabell 7.2 visas skatten utan respektive med
jobbskatteavdrag enligt gällande och aviserade
regler vid genomsnittlig skattesats för
kommunal inkomstskatt. Dessutom visas den
totala inkomstskattesänkningen som procent av
arbetsinkomsten. Redovisningen avser personer
som har hela sin inkomst från arbete.
Tabell 7.2 Skatt på arbetsinkomster och jobbskatteavdrag
enligt gällande regler samt enligt aviseringen om förstärkt
jobbskatteavdrag för personer som inte har fyllt 65 år
(2010)

30
25
20
15
10
5
0
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Arbetsinkomst
per år

Skatt
utan
jobbskatteavdrag

Gällande
jobbskatteavdrag

Arbetsinkomst per år

Källa: Egna beräkningar.

Som framgår av diagram 7.1 kommer den
genomsnittliga skatten att understiga 25 procent
för arbetsinkomster upp till 380 000 kronor.
I diagram 7.2 visas marginalskatten, vid
genomsnittlig skattesats för kommunal inkomstskatt, utan respektive med gällande jobbskatteavdrag och med aviserade förändringar.

100 000

22 190

150 000
200 000

Föreslagen
höjning
av jobbskatteavdrag

Totalt
jobbskatteavdrag

Totalt
jobbskatteavdrag i
procent
av inkomsten

7 671

1 045

8 716

8,7

37 540

9 186

1 637

10 823

7,2

54 876

11 786

2 111

13 897

6,9

250 000

72 212

14 386

2 584

16 970

6,8

300 000

89 548

16 933

3 020

19 953

6,7

350 000

106 380

18 004

3 020

21 024

6,0

400 000

125 220

18 004

3 020

21 024

5,3

500 000

176 740

18 004

3 020

21 024

4,2

Källa: Egna beräkningar.

Diagram 7.2 Marginalskatt utan jobbskatteavdraget
(streckad linje), enligt gällande regler (ljus linje) samt enligt
aviseringen om ett förstärkt jobbskatteavdrag (mörk linje)
för personer som inte har fyllt 65 år

Marginalskatt %

60
50
40
30
20
10
0
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

Arbetsinkomst per år

Av tabell 7.2 framgår att för en person som
tjänar 250 000 kronor per år före skatt, ger jobbskatteavdraget
en
skattelättnad
med
16 970 kronor per år. Detta innebär att utbytet
av att gå från heltidsarbetslöshet till heltidsarbete
ökar med 16 970 kronor. Jobbskatteavdraget,
som procent av inkomsten, är högre för låg- och
medelinkomsttagare än för de med högre
inkomster.
Finansdepartementet kommer att remittera
ett förslag med angivna ändringar. Regeringen
avser att i höst återkomma med förslag till riksdagen. Det kommande förslaget bör träda i kraft
den 1 januari 2010.

Källa: Egna beräkningar.

Ett fjärde steg i jobbskatteavdraget innebär att
marginalskatten sänks med ca 1,5 procentenheter för arbetsinkomster mellan ca
38 600 och 115 000 kronor per år. För arbetsinkomster mellan ca 115 000 och 297 000 kronor
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7.2.1.2 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

Diagram 7.3 Grundavdrag i kronor per år för personer som
är 65 år eller äldre vid 2010 års början enligt gällande
regler (ljus linje) samt enligt aviserat förslag (mörk linje)

Regeringens bedömning: Skattelättnaden för per-

45 000
40 000
35 000

Grundavdrag

soner som vid årets ingång har fyllt 65 år bör
förstärkas i ett andra steg med 3,5 miljarder
kronor.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000

Skälen för regeringens bedömning: Den
1 januari 2009 sänktes skatten för de flesta
pensionärer genom ett förhöjt grundavdrag vid
taxerade förvärvsinkomster upp till ca
363 000 kronor.
För att ytterligare förstärka pensionärernas
disponibla inkomster bör det förhöjda grundavdraget för pensionärer utökas så att skatten
sänks med ytterligare 3,5 miljarder kronor.
Det kommande förslaget bör innebära att alla
personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång och som betalar skatt får en skattesänkning. Förstärkningen bör ge en skattesänkning med ca 1 000–1 200 kronor per år för en
pensionär med full garantipension.
För utformningen av det ytterligare förhöjda
grundavdraget bör en utgångspunkt vara det sätt
på vilket pensionerna skrivs ner 2010. För 2010
minskar de prisbasbeloppsindexerade garantipensionerna nominellt med 0,9 procent. De
följsamhetsindexerade inkomst- och tilläggspensionerna minskar med 3,0 procent. Detta
motiverar att förstärkningens tyngdpunkt i
kronor räknat bör läggas hos dem som också får
en större pensionsnedskrivning. En sådan
utformning ökar välfärden för breda pensionärsgrupper.
I diagram 7.3 framgår utformningen av det
ytterligare förhöjda grundavdraget för personer
som är 65 år eller äldre. I tabell 7.3 visas
tillkommande skattesänkning vid olika inkomster och olika kommunala skattesatser.
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Taxerad förvärvsinkomst

Källa: Egna beräkningar.

Tabell 7.3 Skattesänkning i kronor per år genom det ytterligare förhöjda grundavdraget för personer som är 65 år eller
äldre vid olika inkomst- och kommunalskattenivåer.

Kommunalskatt (%)
Lägsta

Medel

Högsta

(29,89)

(31,52)

(34,17)

Låg inkomst, 50 000 kr

1 034

1 128

1 223

Garantipensionär,
81 320–93 363 kr (se not)

1 034

1 128

1 223

150 000 kr

1 766

1 927

2 089

200 000 kr

2 260

2 466

2 673

300 000 kr

2 404

2 623

2 844

400 000 kr

2 902

3 058

3 216

Inkomstnivå

Not: Inkomsten varierar för garantipensionärer beroende på ålder och civilstatus.
Skattelättnaden blir dock lika stor för samtliga garantipensionärer.
Källa: Egna beräkningar.

Den aviserade höjningen av grundavdraget för
personer över 65 år innebär, när även övriga
skatte-, pensions- och bidragseffekter beaktas,
att nettoinkomsten för pensionärskollektivet
förblir ungefär oförändrad mellan 2009 och
2010. För de sämst ställda pensionärerna, dvs.
garantipensionärer och andra personer med låga
pensioner, förstärks nettoinkomsten.
I tabell 7.4 visas, för olika inkomstnivåer och
vid genomsnittlig kommunalskatt, den totala
skattesänkningen till följd av båda stegen av det
förhöjda grundavdraget. Sett till skattesänkningen såväl i kronor som i procent av
inkomsten har det förhöjda grundavdraget en
progressiv fördelningspolitisk profil då pensionärer i de lägre inkomstskikten får en större
skattesänkning.
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Tabell 7.4 Total skattesänkning i kronor per år till följd av
det förhöjda grundavdraget (steg 1) och aviserat förslag
(steg 2) för olika inkomstnivåer vid genomsnittlig
kommunalskatt (31,52).

Inkomstnivå kr/år

Total skattesänkning till
följd av steg 1
och steg 2, kr/år

Total skattesänkning som
andel (%) av
inkomsten

6 302

12,6

-Gift/sammanboende, 81 320 kr

4 337

5,3

-Ensamstående, 91 164 kr

3 707

4,1

-Gift/sammanboende, 83 164 kr

4 211

5,1

-Ensamstående, 93 363 kr

3 568

3,8

Låg inkomst, 50 000 kr
Garantipensionär, född 1938
eller senare:

Garantipensionär, född 1937
eller tidigare:

150 000 kr

2 742

1,8

200 000 kr

3 281

1,6

300 000 kr

3 438

1,1

400 000 kr

3 058

0,8

Källa: Egna beräkningar.

Finansdepartementet kommer att remittera ett
förslag med angivna ändringar. Regeringen avser
att i höst återkomma med förslag till riksdagen.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.
7.2.2

Skatter på arbetsinkomster –
socialavgifter m.m.

7.2.2.1 Nedsatta egenavgifter för enskilda
näringsidkare
Regeringens bedömning: För att förbättra de små
företagens förutsättningar för utveckling och
tillväxt bör egenavgifterna för enskilda näringsidkare i åldern 26–64 år sättas ned med
5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per
år. En förutsättning bör dock vara att överskottet av näringsverksamheten överstiger
40 000 kronor. Nedsättningen bör vara förenlig
med kommissionens regelverk för stöd av
mindre betydelse och hanteras av Skatteverket
som en del av deklarationsförfarandet. Det
kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli
2010 men tillämpas på inkomster som uppbärs
från och med den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Företagande skapar sysselsättning och tillväxt. Det är
därför viktigt att arbetet fortsätter med att
främja företagande och entreprenörskap genom
att göra det mer attraktivt att starta, driva och
utveckla företag.
Enskilda näringsidkare och fysiska personer
som är delägare i handelsbolag betalar socialavgifter i form av egenavgifter liksom undantagsvis personer med viss inkomst av tjänst.
Egenavgifterna utgör en stor kostnad för många
näringsidkare. En nedsättning av egenavgifterna
kan därför göra det mer attraktivt att driva ett
eget företag samt sänka tröskeln för den som
överväger att starta ett företag. Det kan även
förbättra likviditeten, vilket skulle underlätta
verksamheten framför allt för de små företagen.
Den finansiella krisen och den pågående lågkonjunkturen förstärker behovet av att vidta
åtgärder som sänker kostnaderna och stärker
likviditeten hos företagen.
Mot denna bakgrund avser regeringen att
föreslå en nedsättning av egenavgifterna med 5
procentenheter. Nedsättningen bör endast gälla
enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag (näringsidkare).
Nedsättningen bör omfatta näringsidkare i
åldern 26–64 år. Personer som inte har fyllt 26 år
och personer som har fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång bör inte omfattas av nedsättningen. Detta eftersom egenavgifterna för dessa
åldersgrupper redan är nedsatta med betydligt
mer än 5 procentenheter.
Nedsättningen bör uppgå till högst
10 000 kronor per år. Det innebär att marginaleffekten minskar för inkomster upp till 200 000
kronor. För att underlätta hanteringen samt för
att motverka skatteplanering bör nedsättning
endast ges om överskottet av näringsverksamheten uppgår till minst 40 000 kronor.
Ett stöd i form av nedsatta egenavgifter
riskerar att påverka konkurrensen och kan
därmed komma att anses utgöra statsstöd enligt
Europeiska gemenskapens regler om statligt stöd
till näringslivet. Det bör därför konstrueras inom
ramen för kommissionens regelverk för stöd av
mindre betydelse (även kallat de minimis). Inom
regelverket anges särskilda maximala stödnivåer.
För jordbruks- och fiskesektorn finns dessutom
nationella tak, som inte får överskridas. Om den
maximala stödnivån eller ett nationellt tak
uppnåtts, får ytterligare stöd inte betalas ut
enligt detta regelverk.
163

PROP. 2009/10:1

Nedsättningen bör hanteras av Skatteverket
inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet. Skatteverket får därmed ansvar för
att säkerställa att villkoren enligt regelverket för
de minimis är uppfyllda.
Den nedsättning som nu aviseras kommer att
behöva följas upp med hänsyn till de särskilda
förutsättningar som gäller för stöd enligt regelverket för de minimis. Det kan därför finnas
anledning att senare återkomma i frågan.
Finansdepartementet kommer att remittera
ett förslag med angiven nedsättning. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag
senare under riksmötet. Det kommande
förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2010 och
tillämpas på inkomster som uppbärs från och
med den 1 januari 2010.
7.2.2.2 Sänkta egenavgifter till följd av förlängd
karenstid för enskilda näringsidkare
Regeringens bedömning: Sjukförsäkringsavgiften i

egenavgifterna bör sänkas med 0,74 procentenheter. Sänkningen är en följd av att det för
försäkrade med inkomst av annat förvärvsarbete
bedöms kunna införas en karenstid om 7 dagar i
stället för 1 dag. Det sammanlagda uttaget
kommer därmed att uppgå till 28,97 procent av
underlaget för egenavgifter. Det kommande
förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen
har bedömt att det för försäkrade som har
inkomst av annat förvärvsarbete bör införas
7 dagars karenstid med möjlighet att välja 14, 30,
60 eller 90 dagars karenstid (se utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, avsnitt 2.9.4). Förslaget bör träda i kraft
den 1 juli 2010.
Den längre karenstiden om 7 dagar i stället för
1 dag medför att sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna bör sänkas med 0,74 procentenheter.
Även denna lägre sjukförsäkringsavgift bör gälla
från och med den 1 juli 2010. Ändringen innebär
att den totala avgiftsnivån inom egenavgifterna
blir 28,97 procent från och med den 1 juli 2010,
vilket framgår av tabell 7.6 (se avsnitt 7.2.2.3).
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag senare under riksmötet. Det
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kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli
2010.
7.2.2.3 Förändrade nivåer för socialavgifter
Regeringens förslag: Sjukförsäkringsavgiften i

arbetsgivaravgifterna sänks till 5,95 procent av
avgiftsunderlaget och i egenavgifterna till 6,78
procent. Arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgifterna höjs till 4,65 procent av avgiftsunderlaget och i egenavgifterna till 2,11 procent. Detta
föranleder en sänkning av den allmänna löneavgiften till 6,03 procent. Förslaget träder i kraft
den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens förslag: Socialavgifter
betalas antingen som arbetsgivaravgifter eller
som egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas av
arbetsgivare, medan egenavgifter främst betalas
av enskilda näringsidkare.
Sjukförsäkringsavgiften är en av de sex
avgifter som tillsammans utgör socialavgifterna.
Sjukförsäkringsavgiften bör tas ut med en
avgiftssats som innebär att de beräknade
intäkterna från avgiften motsvarar de förväntade
utgifterna. För 2010 beräknas de utgifter som
sjukförsäkringsavgiften ska täcka uppgå till
73,2 miljarder kronor. Mot denna bakgrund
föreslår regeringen att sjukförsäkringsavgiften i
arbetsgivaravgifterna sänks till 5,95 procent av
avgiftsunderlaget och i egenavgifterna till 6,78
procent av avgiftsunderlaget.
Den minskade sysselsättningen innebär även
att de utgifter som arbetsmarknadsavgiften ska
finansiera nu ökar. Därför föreslår regeringen att
arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgifterna
höjs till 4,65 procent av avgiftsunderlaget och i
egenavgifterna till 2,11 procent av avgiftsunderlaget.
Eftersom justeringen av de båda avgifterna ska
göras inom ramen för ett i princip oförändrat
avgiftsuttag sänks den allmänna löneavgiften till
6,03 procent.
I tabellerna 7.5 och 7.6 redovisas arbetsgivaravgifter och egenavgifter före och efter dessa
förändringar.
Den sänkning av sjukförsäkringsavgiften i egenavgifterna som aviserats i avsnitt 7.2.2.2 innebär
att den totala avgiftsnivån inom egenavgifterna
blir 28,97 procent från och med den 1 juli 2010. I
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tabell 7.6 redovisas egenavgifter efter den aviserade förändringen. För personer som uppfyller
krav på nedsatta egenavgifter enligt avsnitt
7.2.2.1 kommer egenavgifterna att sättas ner med
5 procentenheter (till 24,71 procent till och med
juni 2010 och 23,97 procent därefter). Nedsättningen är maximerad till 10 000 kronor.
Tabell 7.5 Arbetsgivaravgifter 2009 och 2010 enligt regeringens förslag
procent

Arbetsgivaravgifter

2009

2010

Sjukförsäkringsavgift

6,71

5,95

Föräldraförsäkringsavgift

2,20

2,20

10,21

10,21

Efterlevandepensionsavgift

1,70

1,70

Arbetsmarknadsavgift

2,43

4,65

Ålderspensionsavgift

Arbetsskadeavgift

0,68

0,68

S:a socialavgifter

23,93

25,39

Allmän löneavgift

7,49

6,03

31,42

31,42

S:a socialavgifter och allmän löneavgift
Källa: Egna beräkningar.

Tabell 7.6 Egenavgifter 2009 och 2010 enligt regeringens
förslag om förändrade nivåer respektive bedömning enligt
avsnitt 7.2.2.2
procent

Egenavgifter

2009

t.o.m.
juni
2010*

fr.o.m.
juli
2010*

Sjukförsäkringsavgift

6,93

6,78

6,04

Föräldraförsäkringsavgift

2,20

2,20

2,20

Ålderspensionsavgift

10,21

10,21

10,21

Efterlevandepensionsavgift

1,70

1,70

1,70

Arbetsmarknadsavgift

0,50

2,11

2,11

Arbetsskadeavgift

0,68

0,68

0,68

S:a socialavgifter

22,22

23,68

22,94

Allmän löneavgift

7,49

6,03

6,03

29,71

29,71

28,97

S:a socialavgifter och allmän
löneavgift

Källa: Egna beräkningar.
* Från och med 1 januari 2010 har enskilda näringsidkare och delägare i
handelsbolag möjlighet att få nedsättning av egenavgifterna med 5 procentenheter enligt avsnitt 7.2.2.1

De föreslagna förändringarna i avgiftsnivåer ska
gälla från och med den 1 januari 2010 och
medför ändringar i 2 kap. 26 § och 3 kap. 13 §
socialavgiftslagen (2000:980) samt i 3 § lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift. Lagförslag i
ärendet finns i avsnitt 3.1 och 3.2.

7.2.3

Skatt på kapitalägande – kapitaloch egendomsskatter

7.2.3.1 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
Regeringens bedömning: Det nuvarande systemet
med kommunal fastighetsavgift bör utvidgas så
att det även omfattar fastigheter med småhus
som saknar byggnadsvärde och tomtmark för
småhus som är bebyggda med småhus på ofri
grund. Som ett led i finansieringen av denna
ändring bör taket för uppskovsbelopp vid kapitalvinstbeskattning sänkas från 1 600 000 kronor
till 1 450 000 kronor. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Den
1 januari 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Den tekniska utformningen av denna
förändring innebar att ägare av tomtmark med
ett småhus som värderats till mindre än
50 000 kronor och som därmed saknar byggnadsvärde även fortsättningsvis skulle vara kvar i
systemet med fastighetsskatt. Detsamma kom
att gälla för tomtmark som visserligen är
bebyggd med ett småhus, men där byggnaden
inte ägs av samma person som äger marken. Det
typiska exemplet på en sådan tomt är en
arrendetomt med ett hus på s.k. ofri grund.
Denna gränsdragning har fått viss kritik: För de
småhusägare som bor i småhus som saknar byggnadsvärde kan fastighetsskatten bli betydligt
högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits
ut vid ett högre taxeringsvärde. Dessa boende
har vidare inte kunnat omfattas av den skattereduktion för fastighetsavgift som gäller för pensionärer. Vad gäller de småhusägare som
arrenderar tomtmark har jämförelser gjorts med
småhusägare som innehar småhusets tomt med
tomträtt. För de senare omfattas såväl småhuset
som tomtmarken av fastighetsavgiften. Småhusägare som arrenderar tomtmarken har däremot
indirekt kommit att få betala den relativt högre
fastighetsskatt som ägaren av marken betalar.
Den sammanlagda fastighetsbeskattningen kan
därmed bli betydligt högre än den fastighetsavgift som skulle ha tagits ut för ett småhus med
tomträtt.
Den ibland betydligt högre fastighetsskatten
för de aktuella fastigheterna kan inte anses vara
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legitim och kan därmed skada förtroendet för
skattesystemet. De aktuella fastigheterna bör
därför i stället omfattas av den lägre kommunala
fastighetsavgiften.
Systemet med fastighetsavgift bör således
utvidgas till att omfatta även fastigheter med
småhus som saknar byggnadsvärde och tomtmark för småhus som är bebyggda med småhus
på ofri grund. Fastighetsavgiften för småhus
utan byggnadsvärde bör beräknas på samma sätt
som för småhus med byggnadsvärde, dvs. som
den ordinarie fastighetsavgiften. För småhus på
ofri grund och tomtmark som är bebyggd med
småhus på ofri grund bör fastighetsavgiften
bestämmas till hälften av den ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock högst 0,75
procent av byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet. De avgiftsmedel som tas in tillfaller
kommunerna.
För att finansiera avskaffandet av statlig
fastighetsskatt för de aktuella fastigheterna bör
taket för uppskovsbelopp vid kapitalvinstbeskattning sänkas från 1 600 000 kronor till
1 450 000 kronor för avyttringar som sker den 1
januari 2010 eller senare. Det görs även en
minskning av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning med 130 miljoner kronor, se utgiftsområde 25, avsnitt 2.6.
I Finansdepartementet har det arbetats fram
en promemoria med förslag till de aviserade
reglerna (dnr Fi2009/4828). Promemorian har
remissbehandlats. Regeringen avser att i höst
återkomma med förslag till riksdagen. Det
kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.
7.2.3.2 Stämpelskatt vid vissa förvärv
Regeringens bedömning: Stämpelskatt bör tas ut
vid förvärv av fast egendom eller tomträtter
genom partiell delning, dvs. sådan delning som
avses i 24 kap. 1 § andra stycket 2 aktiebolagslagen (2005:551). Även förvärv genom en
åtgärd enligt utländsk lagstiftning som motsvarar
sådan delning bör vara stämpelskattepliktiga.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Stämpelskatt tas i dag ut vid förvärv av fast egendom
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genom köp, bl.a. sådana köp som inkomstskatterättsligt är att betrakta som verksamhetsavyttringar. Förvärv av fast egendom eller tomträtter genom partiell delning har stora likheter
med förvärv genom köp, varför båda typerna av
förvärv bör vara stämpelskattepliktiga. Av likformighetsskäl bör även fast egendom och
tomträtter som överlåts genom ett förfarande
enligt utländsk rätt som motsvarar partiell
delning av bolag omfattas av skatteplikten.
I Finansdepartementet har det arbetats fram
en promemoria med förslag till de aviserade
reglerna (dnr Fi2009/3282). Promemorian har
remissbehandlats. Regeringen har den 17 juni
2009 beslutat att överlämna en lagrådsremiss till
Lagrådet. Regeringen avser att i höst återkomma
med förslag till riksdagen. Det kommande
förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2010.
7.2.3.3 Beskattning av andelsbyten vid
utflyttning
Regeringens bedömning: Reglerna för beskattning

av andelsbyten vid utflyttning bör anpassas till
EG-rätten. Detta bör ske genom att en fysisk
person inte beskattas för vinst som uppkommit
vid ett andelsbyte bara för att personen inte
längre uppfyller villkoret att vara bosatt i Sverige
eller stadigvarande vistas här. Beskattning bör –
förutom om de mottagna andelarna har avyttrats
– i stället ske om personen inte längre är bosatt
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES) eller stadigvarande vistas inom EES.
Vidare bör bestämmelserna om framskjuten
beskattning vid andelsbyten vara tillämpliga om
säljaren är bosatt i eller stadigvarande vistas inom
EES. Det kommande förslaget bör träda i kraft
den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt nu
gällande regler om framskjuten beskattning vid
andelsbyten för fysiska personer skjuts beskattningen av vinsten fram vid ett andelsbyte genom
att de mottagna andelarna övertar de avyttrade
andelarnas omkostnadsbelopp. Beskattning ska
emellertid ske om säljaren inte längre är bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistas här. Vidare har
en person som är obegränsat skattskyldig endast
på grund av väsentlig anknytning till Sverige inte
rätt att skjuta fram beskattningen om han eller
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hon deltar i ett andelsbyte. Detsamma gäller en
begränsat skattskyldig person som deltar i ett
andelsbyte.
Europeiska gemenskapernas kommission har i
en formell underrättelse den 23 september 2008
[KOM:s ref. SG-Greffe (2008)D/205676,
ärendenummer 2008/2162] uppmärksammat att
bestämmelserna om beskattning av andelsbyten
vid utflyttning kan strida mot EG-rätten. Regeringen har i svar till kommissionen den
19 november 2008 anfört att man har för avsikt
att så snart som möjligt ändra de svenska
reglerna. I Finansdepartementet har det härefter
arbetats fram en promemoria (dnr Fi2009/4328)
med förslag som ska anpassa de svenska reglerna
till EG-rätten. Förslaget innebär att en fysisk
person inte ska beskattas för vinst som uppkommit vid ett andelsbyte bara för att personen
inte längre uppfyller villkoret att vara bosatt i
Sverige eller stadigvarande vistas här. Beskattning ska – förutom om de mottagna andelarna
har avyttrats – i stället ske om personen inte
längre är bosatt inom EES eller stadigvarande
vistas inom området. Vidare ska bestämmelserna
om framskjuten beskattning vid andelsbyten
vara tillämpliga om säljaren är bosatt i eller
stadigvarande vistas inom EES. Promemorian
har remissbehandlats. Regeringen har den
3 september 2009 beslutat att överlämna en
lagrådsremiss till Lagrådet. Regeringen avser att i
höst återkomma med förslag till riksdagen. Det
kommande förslaget bör träda i kraft den 1
januari 2010.
7.2.3.4 Aktuella utredningar på området

Stiftelse- och föreningsskatteutredningen
En särskild utredare har sett över bestämmelserna om inkomstbeskattning av stiftelser,
ideella föreningar, registrerade trossamfund och
vissa andra juridiska personer. Huvuduppgiften
var att utarbeta ett modernt och ändamålsenligt
system för beskattningen med enkla och
likformiga regler. Stiftelse- och föreningsskatteutredningen har överlämnat betänkandet Moderniserade skatteregler för ideell sektor (SOU
2009:65). Utredningens förslag utgår från de
bestämmelser som i dag gäller för föreningar och
trossamfund men har fått en anpassad och
moderniserad utformning. För stiftelser, ideella
föreningar och registrerade trossamfund föreslås
att det ska införas enhetliga bestämmelser om

skattefrihet. Utredningen föreslår också att den
så kallade katalogen med vissa namngivna
subjekt slopas och att skattegynnandet i stället
ska bedömas enligt de generella reglerna om
undantag från beskattning för allmännyttig verksamhet. Vidare föreslås att de särregler som i dag
gäller för inkomst av fastighet ska tas bort.
Betänkandet har remitterats. Remisstiden går
ut den 2 november 2009.
Gåvoincitamentsutredningen
Regeringen tillsatte under hösten 2008 en utredning som fick i uppdrag att analysera för- och
nackdelar med skatteincitament för gåvor till
forskning och ideell verksamhet som ett komplement till andra stödformer. Även om
utredaren bedömde att nackdelarna övervägde
fördelarna skulle ett förslag med författningstext
om sådana incitament utarbetas. I Gåvoincitamentsutredningens betänkande Skatteincitament
för gåvor till forskning och ideell verksamhet
(SOU 2009:59) föreslås en modell för skattereduktion för fysiska och juridiska personer för
gåvor till forskning och ideell verksamhet.
Betänkandet har remitterats. Remisstiden går
ut den 15 oktober 2009.
7.2.4

Skatt på kapitalanvändning –
företagsskatter

7.2.4.1 Utredning om företagsbeskattning
Regeringens bedömning: En företagsskatteutredning bör tillsättas för att undersöka olika
möjligheter att minska beskattningen av riskkapital i bolagssektorn och därmed göra villkoren mera lika för investeringar som finansieras
med eget kapital respektive lånat kapital.

Skälen för regeringens bedömning: För att
förbättra företagsklimatet är det angeläget att
företagsskattereglerna bidrar till en hög investeringsnivå och en snabb produktivitetsutveckling. Därmed främjas även den varaktiga
sysselsättningen och BNP. En företagsskatteutredning tillsätts därför med syfte att undersöka olika möjligheter att minska beskattningen
av riskkapital i bolagssektorn och därmed göra
villkoren mera lika för investeringar som finansieras med eget kapital respektive lånat kapital.
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Ett annat syfte är att värna den svenska
skattebasen i en alltmer globaliserad värld,
samtidigt som Sverige även fortsättningsvis ska
vara ett attraktivt land för investeringar och
lokalisering av företag.
Utredningen ska lägga särskild vikt vid att
olika åtgärder ska vara hållbara och försvarbara i
ett EU-perspektiv.
7.2.4.2 Skattefri kapitalvinst och utdelning på
andelar inom handelsbolagssektorn
Regeringens bedömning: Andelar i handelsbolag
och andelar ägda av handelsbolag bör infogas i
systemet med skattefria utdelningar och kapitalvinster. Det kommande förslaget bör träda i
kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Skatteverket har i en promemoria, Handelsbolagen och
kapitalvinstbeskattningen (dnr Fi2008/7059),
föreslagit förändringar av kapitalvinstbeskattningen för handelsbolagsandelar och för andelar
ägda av handelsbolag. Förslaget syftar till att
infoga handelsbolagsandelar och andelar ägda av
handelsbolag i systemet med skattefria kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingade
andelar. Skatteverkets promemoria har remissbehandlats. I princip samtliga remissinstanser
tillstyrker förslaget.
Regeringen anser att det finns starka skäl för
att så långt det är möjligt infoga handelsbolagen i
det befintliga systemet med skattefrihet för
kapitalvinster på näringsbetingade andelar. Det
förhållandet att andelar i handelsbolag inte
omfattas av bestämmelserna om skattefrihet för
kapitalvinster på näringsbetingade andelar har
medfört ett i flera avseenden asymmetriskt och
svårtillgängligt system för beskattning av
handelsbolag. För att förhindra kringgåenden av
bestämmelserna om avdragsförbud för kapitalförluster på näringsbetingade andelar finns ett
komplicerat regelsystem för handelsbolagen. De
befintliga reglerna har till syfte att förhindra
transaktioner som skulle kunna leda till avdrag
för kapitalförluster som inte ska kunna dras av.
Det finns således ett övergripande behov av
förenklingar av det komplexa och svårtillgängliga
beskattningssystemet för företag som är delägare
i handelsbolag.
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Det bör även framhållas att handelsbolagsformen eller kommanditbolagsformen många
gånger har förekommit i olika typer av upplägg
vars huvudsakliga syfte varit att uppnå skattefördelar. Vidare innebär det befintliga systemet
med skattefri avyttring av näringsbetingade
andelar att andelar i handelsbolag, som ska
avyttras med en vinst som är skattepliktig, i
stället kan ”paketeras” i ett aktiebolag varefter
andelarna i aktiebolaget kan avyttras skattefritt. I
en motsvarande förlustsituation kan andelarna i
handelsbolaget avyttras direkt och avdrag göras
för förlusten. Således är det även utifrån behovet
av att värna om bolagsskattebasen befogat att
förenkla dagens regelverk för beskattning av
kapitalvinster och kapitalförluster på andelar i
handelsbolag.
Riskkapitalbranschen – där aktörerna inte
sällan bedriver verksamhet i handelsbolags- eller
kommanditbolagsform – har i olika sammanhang lyft fram frågan om att även handelsbolagen borde omfattas av bestämmelserna om
skattefrihet för kapitalvinst och utdelning på
näringsbetingade andelar.
Regeringens uppfattning är således att
beskattningen av kapitalvinster och avdragsrätten för kapitalförluster på andelar i handelsbolag och på andelar som ägs av handelsbolag
bör avskaffas inom bolagssektorn. Regeringen
har den 3 september 2009 beslutat att överlämna
en lagrådsremiss till Lagrådet.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010
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7.2.4.3 Ändrade regler om beskattning av vissa
penninglån
Regeringens bedömning: Reglerna om beskattning

av vissa penninglån (s.k. förbjudna lån) bör
utvidgas till att även omfatta lån från utländska
juridiska personer. Ränteutgifter på sådana lån
bör inte få dras av. För att reglerna inte ska
försvåra för affärsmässigt bedriven verksamhet
bör det införas ett generellt undantag för lån
som lämnas till aktiebolag. Det kommande
förslaget bör tillämpas från och med den
13 februari 2009.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt
gällande regler ska penninglån som lämnas i strid
med det aktiebolagsrättsliga låneförbudet tas
upp till beskattning av låntagaren. Den som äger
eller har ett bestämmande inflytande över ett
företag ska inte kunna ta ut pengar från företaget
i form av lån, och på så sätt skjuta upp eller helt
undvika beskattning av medel som egentligen
används för privat konsumtion. Reglerna gäller
oavsett om låntagaren är en fysisk eller juridisk
person.
Skatteverket har uppmärksammat att det
under senare år blivit allt vanligare att organisera
ägandet av små och medelstora svenska företag
via utländska holdingbolag. Kapital från det
svenska rörelsedrivande företaget förs genom
utdelning, lån eller i form av kapitalvinst över till
det utländska holdingbolaget. Eftersom de
svenska reglerna om beskattning av förbjudna
lån inte omfattar lån från utländska företag, kan
ägarna eller personer i ledande ställning genom
penninglån disponera de medel som tillförts de
utländska företagen utan skatteeffekter. Skatteverket har uppskattat att ca 30 miljarder kronor
har förts från svenska företag till utländska
holdingbolag de senaste tre åren (2006–2008).
Av dessa 30 miljarder kronor har Skatteverket
funnit att i vart fall 2 miljarder kronor har lånats
från de utländska holdingbolagen av deras
svenska ägare under motsvarande period.
I syfte att motverka den beskrivna skatteplaneringen och säkerställa att beskattningen
upprätthålls bör bestämmelserna om beskattning
av vissa penninglån utvidgas till att omfatta även
lån från utländska motsvarigheter. Detta bidrar
även till målsättningen att skattereglerna bör vara

likformiga och neutrala. Vidare bör avdrag inte
få göras för ränteutgifter på sådana penninglån.
För att förslaget inte ska försvåra för
affärsmässigt bedriven verksamhet eller annars
försämra företagens möjlighet till kapitalanskaffning bör lån som lämnas till aktiebolag
undantas från reglerna om beskattning av vissa
penninglån. Ett sådant generellt undantag ligger
även i linje med det skatterättsliga syftet med
reglerna om beskattning av vissa penninglån, dvs.
att upprätthålla dubbelbeskattningen av medel
som tas ut ur bolagssektorn.
Regeringen har tidigare i en skrivelse till
riksdagen den 12 februari 2009 (skr.
2008/09:122) aviserat de nu nämnda åtgärderna.
I skrivelsen har regeringen förklarat att det –
med hänsyn till det betydande skattebortfall som
skatteplaneringen medfört och befaras medföra
framgent – enligt regeringens mening finns skäl
att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap.
10 § andra stycket regeringsformen tillämpa
regeländringarna från och med den 13 februari
2009. En promemoria med de nämnda förslagen
har remissbehandlats (dnr Fi2009/1477). Regeringen har den 25 juni 2009 beslutat att
överlämna en lagrådsremiss till Lagrådet.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör tillämpas från och med den 13 februari 2009.
7.2.4.4 Ändrade regler om beskattning av
underskottsföretag
Regeringens bedömning: För att hindra kring-

gående av reglerna om beräknandet av
beloppsspärren vid ägarförändringar i underskottsföretag bör reglerna ändras så att
förvärvsutgiften vid beräknandet av beloppsspärren minskas med kapitaltillskott som helt
eller delvis medfört ägarförändringen. Det
kommande förslaget bör tillämpas från och med
den 5 juni 2009.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt
gällande regler inträder en beloppsspärr vid
ägarförändringar i underskottsföretag. Syftet
med beloppsspärren är att förhindra handel med
underskottsföretag. Beloppsspärren innebär att
underskottsföretaget inte får dra av underskott
till den del det överstiger 200 procent av utgiften
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för att förvärva det bestämmande inflytandet
över underskottsföretaget. Förvärvsutgiften ska
dock minskas med kapitaltillskott som lämnats
till underskottsföretaget före ägarförändringen.
Regeringsrätten har i dom den 17 september
2007 (RÅ 2007 ref. 58) däremot funnit att
kapitaltillskott som lämnats i samband med
förvärvet av underskottsföretaget inte ska
minska förvärvsutgiften.
Skatteverket har i samband med sin kontrollverksamhet uppmärksammat att bestämmelserna
om kapitaltillskott i flera fall har utnyttjats för
att öka möjligheten för underskottsföretag att
dra av tidigare års underskott. Detta har framför
allt skett genom att en ägarförändring i ett
underskottsföretag helt eller delvis har skett
genom en riktad nyemission i syfte att otillbörligt öka förvärvsutgiften.
För att motverka att reglerna kringgås bör vid
beräknandet av beloppsspärren förvärvsutgiften
minskas med kapitaltillskott som helt eller delvis
har medfört ägarförändringen.
Regeringen har tidigare i en skrivelse till
riksdagen den 4 juni 2009 (skr. 2008/09:225)
aviserat den nu nämnda åtgärden. I skrivelsen
har regeringen förklarat att det – med hänsyn till
risk för betydande skattebortfall – enligt
regeringens mening finns skäl att med stöd av
undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra
stycket
regeringsformen
tillämpa
regeländringarna från och med den 5 juni 2009. En
promemoria med det nämnda förslaget har
remissbehandlats (dnr Fi2009/4574).
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör tillämpas från och med den 5 juni 2009.
7.2.4.5 Regler om avdrag för slutliga förluster i
utländska dotterföretag
Regeringens bedömning: Det bör införas särskilda
regler för svenska moderföretag att i vissa
begränsade fall få göra avdrag för en slutlig
förlust hos ett utländskt dotterföretag som hör
hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 juli 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Svenska
företag som ingår i en koncern kan lämna
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koncernbidrag till varandra. Det innebär att
givaren får göra avdrag för ett bidrag till
mottagaren, som ska ta upp bidraget till
beskattning. Detta system kan användas för
resultatutjämning mellan företag inom en
koncern. Regeringsrätten har i domar den
11 mars 2009 (RÅ 2009 ref. 13, m.fl.) funnit att
avdrag för koncernbidrag, på grund av EGrätten, i vissa begränsade fall måste tillåtas även
för bidrag till utländska dotterföretag inom EES,
när dessa har slutliga förluster. På grund av
Regeringsrättens avgöranden bör det införas
särskilda regler som möjliggör avdrag för sådana
förluster. Ett förslag till sådana regler kommer
att utarbetas och remissbehandlas under hösten.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 juli 2010.
7.2.4.6 Förfarande för prissättningsbesked vid
internationella transaktioner
Regeringens bedömning: Det bör införas ett sär-

skilt förfarande för prissättningsbesked vid internationella transaktioner. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Ett särskilt
förfarande bör införas genom vilket Skatteverket
kan lämna besked om framtida prissättning av
internationella transaktioner mellan parter som
är i ekonomisk intressegemenskap. Ett prissättningsbesked bör bara kunna lämnas om det
föreligger en bakomliggande ömsesidig överenskommelse med en annan stat med stöd av ett
skatteavtal. Regeringen har den 4 juni 2009
beslutat att överlämna en lagrådsremiss till
Lagrådet.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.
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7.2.4.7 Anstånd med inbetalning av skatt i
samband med uttagsbeskattning, m.m.
Regeringens bedömning: Reglerna om uttagsbeskattning när Sverige förlorar beskattningsrätten till en näringsverksamhet på grund
av ett skatteavtal med en stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) bör
ändras så att den skattskyldige får möjlighet att
ansöka om anstånd med betalningen av skatten
på grund av uttaget. Vidare bör reglerna om
återföring av avsättningar till periodiseringsfonder, ersättningsfond och expansionsfond ändras så att omedelbar återföring inte ska
ske när näringsverksamheten inte längre ska
beskattas i Sverige på grund av ett skatteavtal
med en stat inom EES. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Uttagsbeskattning innebär att beskattning sker som om
en tillgång avyttrats mot en ersättning som
motsvarar marknadsvärdet. Enligt nu gällande
regler ska uttagsbeskattning ske om skattskyldigheten i Sverige för en näringsverksamhet
upphör på grund av ett skatteavtal. De situationer som avses är om ett svenskt företag byter
hemvist och Sverige därigenom förlorar beskattningsrätten till företagets utländska näringsverksamhet, att ett skatteavtal ändras så att Sverige
inte längre får beskatta näringsverksamhet i det
landet eller om en tillgång flyttas från en del av
en näringsverksamhet till en annan del och
Sverige får beskatta den första delen men inte
den andra.
Regeringsrätten har i en dom den 24 april
2008 (RÅ 2008 ref. 30) slagit fast att uttagsbeskattning och återföring av avsättningar till
periodiseringsfond när ett företag byter hemvist
från Sverige till Malta strider mot gemenskapsrätten. Vidare har Europeiska gemenskapernas kommission i ett motiverat yttrande
[KOM:s ref SG-Greffe (2008)D/205673,
ärendenummer 2007/2372] uppmärksammat att
reglerna om uttagsbeskattning när Sverige förlorar beskattningsrätten på grund av ett skatteavtal kan strida mot EG-rätten.
Med anledning av regeringsrättens dom har
Finansdepartementet upprättat en promemoria
(dnr Fi2009/3274) med förslag till regler om
anstånd med inbetalning av skatt i samband med

uttagsbeskattning när Sverige förlorar beskattningsrätten till en näringsverksamhet på grund
av ett skatteavtal. I promemorian föreslås också
att återföring av avsättningar till periodiseringsfonder, ersättningsfond och expansionsfond inte
ska ske omedelbart i dessa situationer utan enligt
övriga regler om återföring. Förslagen gäller
endast när skatteavtalet i fråga ingåtts med en
stat inom EES. Promemorian har remissbehandlats. Regeringen avser att i höst återkomma med förslag till riksdagen. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 januari
2010.
7.2.5

Skatter på konsumtion m.m.–
energi- och miljöskatter

7.2.5.1 Effektivare skatter på klimat- och
energiområdet
Regeringens bedömning: Miljöskatter och andra

ekonomiska styrmedel är av central betydelse för
att Sveriges mål på klimat- och energiområdet
ska kunna nås. Styrmedel ska utformas på ett
samhällsekonomiskt effektivt sätt och med
hänsyn till medborgarnas förutsättningar.
Skattesystemet på klimat- och energiområdet
bör förändras så att det blir mer träffsäkert och
ändamålsenligt.

Skälen för regeringens bedömning: Sverige och
andra länder står inför stora utmaningar inom
klimat- och energiområdet, inte minst med
anledning av den globala uppvärmningen. Dessa
utmaningar måste tacklas gemensamt, effektivt
och utan dröjsmål.
Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel
är av central betydelse för att Sveriges mål på
klimat- och energiområdet ska kunna nås. Olika
ekonomiska styrmedel ger olika incitament och
för att de ska vara effektiva måste de samordnas.
En viktig utgångspunkt för miljöpolitiska styrmedel är att de, i möjligaste mån, ska utformas så
att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan.
Regeringen bedriver därför, som aviserats i
budgetpropositionerna för 2008 och 2009, ett
arbete med syfte att föreslå vissa ändringar av
främst miljöskatterna så att effektiviteten av den
förda miljö- och energipolitiken förbättras.
Detta arbete är angeläget och inriktas på att
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åstadkomma en förbättrad samordning mellan
de olika ekonomiska styrmedlen på området.
Mot bakgrund av det hittills genomförda
analysarbetet inom Regeringskansliet aviserar
regeringen i denna budgetproposition vissa
strukturella förändringar av skattesystemet på
klimat- och energiområdet. Förändringarna gör
skattesystemet mer träffsäkert och ändamålsenligt. Med utgångspunkt i den förändrade
skattestrukturen aviseras skatteförslag som
bedöms minska utsläppen av växthusgaser samt
bidra till att målen för andel förnybar energi och
effektiviserare energianvändning kan uppnås.
Huvuddelen av de nu aviserade förslagen har
också presenterats av regeringen i 2009 års
klimatproposition (prop. 2008/09:162 En
sammanhållen klimat- och energipolitik –
Klimat).
Det är angeläget att förändringar av beskattningen sker varsamt och stegvis. Härigenom
säkerställs att övergångseffekter blir rimliga för
berörda hushåll och företag. Det rådande
konjunkturläget gör också att ändringar av
koldioxid- och energiskatterna huvudsakligen
bör genomföras först 2011. Flertalet av de
skatteåtgärder som regeringen aviserar i denna
proposition bör därför inte börja tillämpas
förrän 2011. Det är viktigt att ge aktörerna
långsiktiga förutsättningar för planering av sin
verksamhet inför framtiden. Regeringen redovisar därför också åtgärder som ska träda i kraft
2013 respektive 2015.
Regeringen har i 2009 års energipolitiska
proposition (prop. 2008/09:163 En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi),
aviserat att ett femårigt program för effektivare
energianvändning finansieras inom ramen för
energibeskattningen. Programmet tillförs 300
miljoner kronor årligen, utöver dagens politik.
Finansiering sker genom i denna proposition
aviserade ändringar av koldioxid- och energiskatterna.
Förslag till lagstiftning i ovanstående frågor
har presenterats i två departementspromemorior,
som har remissbehandlats. Remissinstansernas
yttranden finns tillgängliga i Finansdepartementet (Ds 2009:24 Effektivare skatter på
klimat- och energiområdet, dnr Fi2009/4940
respektive en promemoria om skattebefrielse för
personbilar med bättre miljöegenskaper, dnr
Fi2009/4833).
I Ds 2009:24 utvecklas de teoretiska utgångspunkter och allmänna principer som bör
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gälla för samordnade och effektiva ekonomiska
styrmedel på klimat- och energiområdet. För att
minskningar av koldioxidutsläppen ska nås på ett
kostnadseffektivt sätt är det i ett första skede
angeläget att begränsa de nedsättningar från den
generella koldioxidskattenivån som finns i dag.
Detta skulle medföra ytterligare reduktion av
koldioxidutsläpp inom sektorer eller områden
med låga marginalkostnader. Inriktningen bör
vara att nedsättningarna slopas på lång sikt, dock
med beaktande av det koldioxidläckage som kan
motivera avsteg från en enhetlig koldioxidskatt.
Koldioxidläckage uppstår när utsläppen flyttar
till länder som inte är bundna av utsläppsreduktioner genom internationella åtaganden.
Energiskatten har historiskt sett varit fiskal
men det är önskvärt att energiskatten får en i allt
högre grad resursstyrande karaktär för att målen
för andel förnybar energi och för effektivare
energianvändning till 2020 ska nås till lägsta
möjliga kostnad.
För transporter är en styrning mot lägre
koldioxidutsläpp via koldioxidskatt i allmänhet
att föredra framför en styrning via till exempel
fordonsskatten. Skatteuttaget bör bero i högre
utsträckning på drivmedelsförbrukningen och i
lägre utsträckning på fordonsskatten.
Ds 2009:24 har remissbehandlats och regeringen har tagit del av remissinstansernas
synpunkter. Regeringen avser att återkomma till
dessa i samband med förslag i de aktuella
frågorna.
Regeringen redovisar i avsnitten 7.2.5.2–
7.2.5.15 och 7.2.5.17–7.2.5.23 sina bedömningar i
de frågor som behandlats i ovanstående departementspromemorior. Regeringen avser att i höst
återkomma med förslag till riksdagen.
7.2.5.2 Höjning av koldioxidskatten
Regeringens bedömning: Den generella koldioxid-

skatten bör höjas med 1 öre per kg koldioxid för
att finansiera slopandet av den s.k. avfallsförbränningsskatten. Efter höjningen med 1 öre
per kg koldioxid och den årliga justeringen enligt
konsumentprisindex uppgår den generella koldioxidskatten till 105 öre per kg koldioxid 2010.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.
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Skälen för regeringens bedömning: Regeringen
har i 2009 års klimatproposition aviserat att den
s.k. avfallsförbränningsskatten bör slopas under
2010 (se prop. 2008/09:162 s. 75 f.). Det skattebortfall som slopandet innebär bör finansieras
genom en höjning av den generella koldioxidskatten med 1 öre per kg koldioxid. Med
höjningen säkerställs mer än väl att ambitionen i
den svenska klimatpolitiken inte sänks som en
följd av att avfallsförbränningsskatten slopas.
Höjningen av koldioxidskatten ingår även
som en del i finansieringen av det program för
energieffektivisering som regeringen redogjorde
för i 2009 års energipolitiska proposition (se
prop. 2008/09:163 s. 80 f.). Höjningen bör
därför träda i kraft den 1 januari 2010, även om
avfallsförbränningsskatten avses slopas först den
1 oktober samma år. Slopandet av avfallsförbränningsskatten behandlas vidare i avsnitt
7.2.5.17.
För 2010 medför den årliga justeringen av
skattesatserna enligt konsumentprisindex att
koldioxid- och energiskattesatserna sänks, i
förhållande till de skattenivåer som gäller för
2009. Justeringen innebär att koldioxidskatten
sänks från 105 till 104 öre per kg koldioxid. I och
med höjningen av den generella koldioxidskatten
med 1 öre per kg koldioxid blir koldioxidskatten
ca 105 öre per kg koldioxid 2010. Uttryckt i
volym- respektive viktenhet kommer således de
nya koldioxidskattesatserna för de olika
bränslena 2010, efter justering för förändring av
konsumentprisindex, vara i paritet med 2009 års
nivåer. Indexomräkningen av koldioxid- och
energiskattesatserna behandlas vidare i avsnitt
7.2.5.15.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.

7.2.5.3 Höjd koldioxidskatt för
uppvärmningsbränslen m.m. inom vissa
sektorer
Regeringens bedömning: Koldioxidskatten på

bränslen för uppvärmning och drift av stationära
motorer inom industrin utanför handelssystemet
samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna bör höjas från dagens
21 procent till 60 procent av den generella
koldioxidskattenivån 2015. Ett första steg, till
30 procent, tas 2011. Motsvarande höjningar bör
även göras för dieselolja som förbrukas i viss
gruvindustriell verksamhet.
De kommande förslagen bör träda i kraft den
1 januari 2011 respektive den 1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: Nästan all
energiintensiv industri omfattas av EU:s system
för handel med utsläppsrätter. Energikostnadernas andel av de totala kostnaderna för
företag utanför handelssystemet är generellt låga,
med undantag för framför allt växthusnäringen.
Det innebär att en högre koldioxidskatt än i dag
kan tas ut utanför handelssystemet, utan att det i
någon större utsträckning medför att utsläpp av
koldioxid och andra växthusgaser flyttar till
andra länder på ett sådant sätt att de globala
utsläppen inte minskar.
För bränslen som förbrukas för uppvärmning
och drift av stationära motorer vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet (fortsättningsvis industrin) utanför handelssystemet
samt i jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna tas i dag ingen energiskatt ut
och en lägre koldioxidskatt än den generella
nivån tillämpas. Denna lägre skattenivå uppgår
till 21 procent av den generella koldioxidskattenivån, som för 2009 utgör 105 öre per kg
koldioxid. Detta innebär en skattebelastning om
22 öre per kg koldioxid för bränsleförbrukning i
de aktuella sektorerna. Samma skatt, dvs. ingen
energiskatt och 21 procent koldioxidskatt, tas ut
för dieselolja som förbrukas vid tillverkningsprocessen i gruvindustriell verksamhet för drift
av andra motordrivna fordon än personbilar,
lastbilar och bussar. I den mån värmeproduktion
i kraftvärmeanläggningar förekommer utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter,
beskattas bränsle som används för detta ändamål
på samma sätt.
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I syfte att skapa ökade incitament för företag
inom dessa sektorer att på ett kostnadseffektivt
sätt vidta åtgärder som minskar växthusgasutsläppen, bör den nuvarande koldioxidskattenivån höjas. Som ett första steg bör en
höjning från 21 till 30 procent av den generella
koldioxidskattenivån genomföras den 1 januari
2011. Därefter bör en höjning till 60 procent ske
den 1 januari 2015. Koldioxidskatten kommer
efter dessa båda höjningar att för de aktuella
förbrukarkategorierna motsvara drygt 60 öre per
kg koldioxid i 2009 års skattesatser (60 procent
av skattenivån på 105 öre per kg koldioxid). Vid
en generell koldioxidskattehöjning blir skattekostnaden i stället 60 procent av den högre
generella koldioxidskattenivån. Även i fortsättningen bör beskattningen av dieselolja som
används i vissa fordon inom gruvindustriell
verksamhet följa den skattenivå som gäller för
förbrukning av uppvärmningsbränslen inom
industrin utanför handelssystemet.
Genom åtgärderna bedöms användningen av
fossila bränslen och därigenom utsläppen av
koldioxid från de berörda verksamheterna
minska. Samtidigt förstärks principen om att
förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011 respektive
den 1 januari 2015.
7.2.5.4 Ändrad definition av begreppet
kraftvärmeproduktion
Regeringens bedömning: Gränsen för att medge
koldioxid- och energiskattelättnader för bränslen
som förbrukas för framställning av värme i
kraftvärmeproduktion bör sättas vid en elverkningsgrad om minst 15 procent. Den i dag
successivt ökande koldioxidskattelättnaden, för
kraftvärmeproduktion med en elverkningsgrad
om minst 5 procent och mindre än 15 procent,
bör därmed slopas.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

Skälen för regeringens bedömning: Mot bakgrund av att avfallsförbränningsskatten (koldioxid- och energiskatt på fossilt kol i visst
hushållsavfall) bör slopas bedömer regeringen att
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det inte längre finns anledning att ha kvar dagens
regler om en koldioxidskatt som successivt
minskar med ökad elverkningsgrad för kraftvärmeproduktion i anläggningar som inte
omfattas av EU:s system för handel med
utsläppsrätter. Tillämpningsområdet för dessa
regler är i allt väsentligt avfallsförbränningsanläggningar.
Ändringen medför att samma beskattning
kommer att gälla för all värme som framställs vid
kraftvärmeproduktion, i den mån sådan förekommer utanför handelssystemet. I syfte att
åstadkomma en styrning mot högeffektiv
kraftvärme bör gränsen för när dessa skattelättnader ges sättas vid en elverkningsgrad vid
kraftvärmeproduktion om minst 15 procent.
Denna elverkningsgrad bör också vara avgörande
för om skattelättnader ges för bränslen som
förbrukas i en kraftvärmeanläggning som
omfattas av handelssystemet.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.5 Nedsättning av koldioxidskatten för
energiintensiva företag (0,8procentsregeln)
Regeringens bedömning: Begränsningsnivån i den

s.k. 0,8-procentsregeln, som omfattar energiintensiva industriföretag samt jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamheter, bör
fasas ut i två steg. Det första steget bör tas 2011
genom att begränsningsnivån höjs från 0,8 till
1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde. Därefter bör regeln slopas helt
2015.
De kommande förslagen bör träda i kraft den
1 januari 2011 respektive den 1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: Utöver den
generellt lägre skattenivån, som i dag gäller för
uppvärmningsbränslen som förbrukas av
energiintensiva industriföretag utanför EU:s
system för handel med utsläppsrätter, kan dessa
företag ges ytterligare nedsättning av koldioxidskatten genom den s.k. 0,8-procentsregeln. Reglerna gäller även jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamheter.

PROP. 2009/10:1

Det är angeläget att även företag som omfattas
av
0,8-procentsregeln
ges
ekonomiska
incitament att på ett kostnadseffektivt sätt vidta
åtgärder som minskar växthusgasutsläppen.
Omställningen från fossila till förnybara
bränslen bör påskyndas, men på ett varsamt sätt.
Ett slopande av 0,8-procentsregeln bör därför
ske stegvis. I ett första steg bör begränsningsnivån höjas från 0,8 till 1,2 procent av de
framställda produkternas försäljningsvärde från
och med den 1 januari 2011. Regeln bör därefter
slopas den 1 januari 2015.
Genom åtgärden bedöms utsläppen av
koldioxid från de berörda verksamheterna
minska. Samtidigt förenklas regelverket och
principen om att förorenaren ska betala för sin
miljöpåverkan förstärks.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011 respektive
den 1 januari 2015.
7.2.5.6 Sänkt återbetalning av koldioxidskatt
för dieselolja i jordbruks- och
skogsbruksmaskiner
Regeringens bedömning: Nuvarande återbetalning

av koldioxidskatten för dieselolja i jordbruksoch skogsbruksmaskiner med 2,38 kronor per
liter bör sänkas till 2,10 kronor per liter 2011,
1,70 kronor per liter 2013 och 0,90 kronor per
liter 2015.
De kommande förslagen bör träda i kraft den
1 januari 2011, den 1 januari 2013 respektive den
1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: I dag sker
en återbetalning av koldioxidskatten med
79 procent för dieselolja som förbrukas i
jordbruks- och skogsbruksmaskiner. Denna
skattelättnad motsvarar med 2009 års skattesatser 2,38 kronor per liter dieselolja.
I syfte att minska bränsleförbrukningen, och i
synnerhet användningen av fossila bränslen, bör
den aktuella återbetalningen av koldioxidskatten
successivt minska. Det första steget bör tas 2011
då återbetalningen bör uppgå till 2,10 kronor per
liter. Därefter bör återbetalningen sänkas till
1,70 kronor per liter 2013 för att 2015 begränsas
till 0,90 kronor per liter. Genom dessa åtgärder

ges jordbrukets och skogsbrukets företag ett
ökat incitament att genomföra olika åtgärder
som påskyndar omställningen till minskade
växthusgasutsläpp.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011, den 1 januari
2013 respektive den 1 januari 2015.
7.2.5.7 Samordningen mellan ekonomiska
styrmedel för anläggningar som
omfattas av EU:s system för handel
med utsläppsrätter
Regeringens bedömning: Koldioxidskatten bör

slopas för bränslen som förbrukas i
industrianläggningar som omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter.
Koldioxidskatten för bränslen som förbrukas i
kraftvärmeanläggningar inom handelssystemet
bör sänkas till 7 procent av den generella
koldioxidskattenivån. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011. Nuvarande
nivå om 94 procent koldioxidskatt för övriga
värmeanläggningar inom handelssystemet bör
inte ändras.

Skälen för regeringens bedömning: Utsläpp av
växthusgaser från anläggningar inom EU:s
system för handel med utsläppsrätter regleras på
EU-nivå genom handelssystemet och bör därför
i princip inte vara föremål för ytterligare
nationella styrmedel avseende koldioxidutsläpp,
som t.ex. en koldioxidskatt. En koldioxidskatt
minskar inte de totala koldioxidutsläppen inom
handelssystemet, utan påverkar endast var inom
systemet som utsläppen sker.
Koldioxidbeskattningen av bränslen inom
handelssystemet har i ett första steg sänkts från
och med den 1 juli 2008 (se prop. 2007/08:21,
bet. 2007/08:SkU27, rskr. 2007/08:238).
Regeringen har i budgetpropositionen för 2008
(se prop. 2007/08:1, finansplan m.m., avsnitt
5.6.3, s. 121 f.) aviserat att ett andra steg av
skattesänkningar för anläggningar inom handelssystemet bör genomföras den 1 januari 2010.
Detta andra steg skulle innebära att
koldioxidskatten för bränslen som förbrukas i
industri- och kraftvärmeanläggningar som
omfattas av handelssystemet skulle tas ut med
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belopp som motsvarar ca 7 procent av 2008 års
koldioxidskattenivå, varigenom EU:s minimiskattenivåer skulle iakttas. Även övriga värmeanläggningar inom handelssystemet skulle ges en
motsvarande ökning av nedsättningen, uttryckt i
procentenheter. Detta skulle med 2009 års
skatteregler innebära att koldioxidskattebelastningen för dessa anläggningar skulle
motsvara 86 procent av 2008 års koldioxidskattenivå.
I rådande ekonomiska läge bör dock ändringar
av koldioxidskatten och energiskatten genomföras först 2011. Det tidigare aviserade andra
steget av skattesänkningarna bör därför inte
genomföras 2010. Medlen från denna åtgärd
ingår under 2010 som en del i finansieringen av
det program för energieffektivisering som
regeringen har redogjort för i 2009 års
energipolitiska
proposition
(se
prop.
2008/09:162 s. 80 f.).
I denna budgetproposition aviserar regeringen
strukturella skatteförändringar av energiskatten
för uppvärmningsbränslen den 1 januari 2011 (se
avsnitt 7.2.5.12). I samband med dessa ändringar
bör anpassningar av skatteuttaget för bränslen
inom handelssystemet ske till den nya skattestrukturen. Koldioxidskatten bör då helt slopas
för bränslen som förbrukas i industrianläggningar inom handelssystemet. EU:s minimiskattenivåer iakttas genom den samtidigt införda
energiskatten på bränslen. De ändringar som
genomförs den 1 januari 2011 medför i stort sett
samma beloppsmässiga ändringar i skatteuttaget
för de aktuella industriföretagen, som tidigare
aviserade ändringar skulle ha inneburit 2010.
Vid beskattning av fossila bränslen för
värmeproduktion i såväl kraftvärmeanläggningar
som andra värmeanläggningar inom handelssystemet bör skattebelastningen ligga kvar på
nuvarande nivå. En sänkt skatt riskerar att leda
till att användningen av fossila bränslen ökar och
till att det blir svårare för Sverige att uppfylla sitt
mål för andel förnybar energi till 2020. Koldioxidskatten bör därför inte slopas, utan sättas
ned från 15 till 7 procent av den generella nivån.
Denna nivå och införandet av en energiskatt
innebär att det samlade skatteuttaget på
eldningsolja i kraftvärmeanläggningar blir i
princip detsamma 2011 som under 2009 och
2010.
De skäl som anförts för att behålla nuvarande
skattenivå för kraftvärmeanläggningar är i minst
lika hög grad gällande för övriga värmeanlägg176

ningar inom handelssystemet. Koldioxidskattenivån för förbrukning i dessa anläggningar bör
därför även framdeles vara 94 procent av den
generella nivån. Liksom i dag bör energiskatten
för dessa anläggningar tas ut på samma nivå som
gäller för övrig förbrukning inom hushålls- och
servicesektorerna. Denna nivå kommer att uppgå
till 8 öre per kWh i 2009 års skattenivå.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.8 Koldioxidskatt på naturgas och gasol
vid drivmedelsanvändning
Regeringens bedömning: Koldioxidskatten på

naturgas och gasol vid drivmedelsanvändning
bör 2015 höjas till den generella koldioxidskattenivån, som i dag motsvarar 105 öre per kg
koldioxid. Höjningarna bör ske stegvis, genom
höjningar till belopp som, i stället för dagens
59 procent för naturgas och 52 procent för gasol,
motsvarar 70 procent 2011 och 80 procent 2013,
allt uttryckt i andel av den generella koldioxidskattenivån.
De kommande förslagen bör träda i kraft den
1 januari 2011, den 1 januari 2013 samt den
1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: Naturgas
och gasol som används för uppvärmning och
drift av stationära motorer beskattas i dag med
den generella koldioxidskattesatsen, som i 2009
års skattenivå motsvarar 105 öre per kg
koldioxid. Koldioxidskatten är det ekonomiska
styrmedel utanför den handlande sektorn som
mest träffsäkert leder till utsläppsminskningar på
ett kostnadseffektivt sätt (jfr regeringens
uttalanden i 2009 års klimatproposition, prop.
2008/09:162 s. 63). I syfte att minska utsläppen
av växthusgaser, bör koldioxidskatten tas ut på
naturgas och gasol för drivmedelsanvändning
efter samma principer som gäller för andra
fossila drivmedel. För naturgas och gasol som
används för drift av motordrivna fordon, fartyg
eller luftfartyg bör således skatten höjas till den
generella koldioxidskattenivån, som för 2009
motsvarar 105 öre per kg koldioxid. En koldioxidskatt efter denna princip tas, som nämnts
ovan, redan ut för naturgas och gasol som
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förbrukas som bränsle för uppvärmning och
drift av stationära motorer. Höjningen av
koldioxidskatten för naturgas och gasol för
drivmedelsanvändning bör dock ske varsamt och
anpassningen till den generella koldioxidskattenivån bör genomföras fullt ut först 2015. Innan
dess bör höjningar ske till belopp som, i stället
för dagens 59 procent för naturgas och 52
procent för gasol, motsvarar 70 procent 2011
och 80 procent 2013, allt uttryckt i andel av den
generella koldioxidskattenivån.
Regeringen avser i höst att återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2011, den 1 januari
2013 respektive den 1 januari 2015.

trädbränslen (ved, flis, pelletter etc.) eller på
skogsindustrins returlutar. Det är inte heller för
närvarande aktuellt att ta ut energiskatt på torv.
Det är inte heller aktuellt att göra några
förändringar i beskattningen av råtallolja. Vidare
bör tills vidare dagens skattefrihet fortsätta att
gälla för vegetabiliska och animaliska oljor och
fetter m.m. samt för biogas som förbrukas som
bränsle för uppvärmning. Skattefriheten för
vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
m.m. bör villkoras av att hållbarhetskriterierna i
direktivet om förnybar energi är uppfyllda (se
avsnitt 7.2.5.14).
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.

7.2.5.9 Energiskattelättnader på biobränslen
för uppvärmning

7.2.5.10 Framtida beskattning av biodrivmedel

Regeringens bedömning: Det är för närvarande

Regeringens bedömning: I vad mån skatte-

Skälen för regeringens bedömning: En förhållandevis stor del av bränsleförbrukningen för
uppvärmning består av biobränslen som i dag är
skattefria. En energiskatt med en utvidgad
skattebas skulle bidra till att hålla nere den totala
energiförbrukningen och därmed bidra till att
uppnå målet för effektivare energianvändning. I
sammanhanget bör även statens behov av att
energiskatten kan utgöra en stabil bas för
framtida skatteintäkter beaktas.
Skattefriheten för biobränslen för uppvärmning
har dock bidragit till att stimulera användningen
av dessa bränslen, främst som ersättning till
fossila bränslen inom energisektorn. För att
Sverige ska kunna nå målet för andel förnybar
energi till 2020 kommer betydande insatser att
krävas. En energiskatt på biobränslen för
uppvärmning riskerar att försvåra Sveriges
möjligheter att nå detta mål. Det bör därför för
närvarande inte införas energiskatt på fasta

Skälen för regeringens bedömning: Biodrivmedel är för närvarande helt befriade från
koldioxid- och energiskatter i Sverige.
Skattebefrielsen åstadkoms genom undantag
från skatteplikt vad gäller biogas samt i fråga om
etanol och övriga biodrivmedel genom dispensbeslut av regeringen. Regeringen har uttalat att
den generella skattebefrielsen bör gälla längst till
och med utgången av 2013, då statsstödsgodkännandet för den nuvarande svenska skattestrategin löper ut.
Ett system med s.k. kvotplikt kan på sikt vara
ett alternativ för att främja användningen av
biodrivmedel och bidra till att nå målet för 10
procent andel förnybar energi i transportsektorn. Regeringen har därför givit Statens
energimyndighet i uppdrag att analysera
förutsättningar för och konsekvenser av ett
kvotpliktssystem (jfr 2009 års klimatproposition, prop. 2008/09:162 s. 86). En kvotplikt
innebär att en viss andel av försäljningen av
drivmedel ska utgöras av biodrivmedel. I
uppdraget ingår att analysera om det även med

inte aktuellt att införa energiskatt på fasta
trädbränslen (ved, flis, pelletter etc.), skogsindustrins returlutar eller på torv. Skattefrihet
bör tills vidare fortsätta att gälla för vegetabiliska
och animaliska oljor och fetter m.m. samt för
biogas som förbrukas som bränsle för uppvärmning. Energiskatten på råtallolja kvarstår.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

lättnader fortsättningsvis bör ges för biodrivmedel bör bedömas när införandet av ett
kvotpliktssystem för dessa bränslen övervägs
samt i samband med genomförandet av de nya
bränslespecifikationerna
i
bränslekvalitetsdirektivet.
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ett kvotpliktssystem finns ett behov av att
skattebefria vissa typer av biodrivmedel.
Uppdraget
ska
redovisas
senast
den
15 september 2009.
Vidare har Transportstyrelsen av regeringen
fått i uppdrag att analysera och föreslå hur EU:s
nya bränslekvalitetsdirektiv 78 på lämpligt sätt
kan genomföras i svensk rätt. I översynen ingår
även att beakta utvecklingen av nuvarande och
kommande biodrivmedel så att miljömässigt bra
biodrivmedel inte hämmas. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 oktober 2009. Bland de
nya reglerna i direktivet finns en ändrad
bränslespecifikation som möjliggör inblandning
upp till 10 procent etanol i bensin samt 7
procent FAME i dieselolja. Regeringen har i
2009 års klimatproposition (prop. 2008/09:162 s.
83 f.) uttalat att en förutsättning för att
användningen av biodrivmedel ska kunna öka
snabbt och till lägre kostnader är att möjligheterna att blanda in biodrivmedel i bensin och
dieselolja ökar. Dessutom är tidpunkten för
genomförandet av denna högre andel inblandning av etanol i bensin respektive FAME i
dieselolja beroende av hur skattebortfallet kan
kompenseras.
7.2.5.11 Omläggning av energiskatten på fossila
uppvärmningsbränslen efter
energiinnehåll
Regeringens bedömning: Energiskatten på fossila
uppvärmningsbränslen bör struktureras om efter
bränslets energiinnehåll. Utgångspunkten för
omläggningen bör vara energiskattesatsen på
eldningsolja, som med 2009 års skattesats om
797 kronor per m3 motsvarar 8 öre per kWh.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

78 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/30/EG av den 23 april

2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för
bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur
växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets
direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används
av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG,
EUT L 140, 5.6.2009, s. 88, Celex 32009L0030.
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Skälen för regeringens bedömning: Som ett led
i de strukturella förändringarna av beskattningen
av energi bör vissa justeringar göras av
energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen.
För att uppnå en effektiv styrning mot olika mål
på EU- respektive nationell nivå är det angeläget
att skatterna är utformade på ett kostnadseffektivt sätt. Även om energiskatten redan i dag
har ett styrande inslag, genom att den verkar
allmänt dämpande på energianvändningen och
alltså bidrar till en effektivare energianvändning,
bör denna roll förstärkas och göras mer tydlig.
Energiskatten är ett viktigt styrmedel för att
kostnadseffektivt uppnå målet för effektivare
energianvändning. Skattebasen för uppvärmningsbränslen bör även i fortsättningen omfatta
enbart fossila bränslen (jfr avsnitt 7.2.5.9), vilket
innebär att energiskatten även bidrar till att nå
det uppsatta målet för andel förnybar energi.
Energiskatten bör alltså tas ut efter en
likformig grund som bör utgöras av energiinnehållet i respektive bränsle. Med en sådan
koppling till objektiva egenskaper blir det också
möjligt att ändra skattesatserna med mindre risk
för snedvridningar. Sammantaget skapar detta
goda förutsättningar för att på ett kostnadseffektivt sätt använda energibeskattningen som
ett viktigt medel för att nå målen för effektivare
energianvändning och andel förnybar energi.
Utgångspunkten för omläggningen bör vara
energiskattesatsen på eldningsolja, som 2009
motsvarar 8 öre per kWh.
Omläggningen av energiskatten stärker
koldioxidskattens styrande effekt i klimathänseende. Eldningsolja har för närvarande den
högsta energiskatten per kWh av de fossila
bränslena. Både kol och naturgas har således en
lägre energiskatt, uttryckt per kWh. Detta
innebär att kol och naturgas, även med hänsyn
till koldioxidskatten, sammanlagt beskattas lägre
än eldningsolja i förhållande till utsläpp av
koldioxid. Detta är av klimatskäl inte motiverat.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
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7.2.5.12 Energiskatten på fossila
uppvärmningsbränslen m.m. i vissa
sektorer
Regeringens bedömning: Energiskatt bör införas

på fossila bränslen för uppvärmning och drift av
stationära motorer i sektorer där energiskatten i
dag är noll, dvs. inom industrin, jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna
samt för värmeproduktion i kraftvärmeverk.
Energiskatten för sådan bränsleförbrukning bör
dock sättas till en lägre nivå än förbrukning i
övriga sektorer. Den lägre energiskattenivån bör
motsvara EU:s minimiskattenivå för lätt
eldningsolja. Motsvarande energiskatt införs
också för dieselolja som förbrukas i viss
gruvindustriell verksamhet.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

Skälen för regeringens bedömning: För att
målet för andelen förnybar energi ska kunna nås,
krävs att samtliga sektorer i samhället genomför
en omställning av sin energianvändning. För att
ge nödvändiga incitament för denna omläggning
bör energiskatt tas ut på fossila bränslen som
förbrukas för uppvärmning inom samtliga
sektorer i samhället. Energiskatt bör alltså även
införas för sådana bränslen som förbrukas som
bränsle för uppvärmning eller drift av stationära
motorer inom sektorer där sådan energiförbrukning i dag är nollbeskattad, dvs. inom
industrin, jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna samt för värmeproduktion
i kraftvärmeverk. En lägre energiskattenivå bör
dock tillämpas för dessa sektorer. I syfte att
säkerställa att minimiskattenivåerna alltid iakttas
enligt energiskattedirektivet bör den lägre
energiskattenivån motsvara EU:s minimiskattenivå för lätt eldningsolja om 21 euro per 1
000 liter.
Den lägre nivån bör tas ut för alla fossila
bränslen som förbrukas för uppvärmning eller
drift av stationära motorer inom industrin,
jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna samt för värmeproduktion i kraftvärmeverk, oavsett om det rör sig om anläggningar inom eller utanför EU:s system för
handel med utsläppsrätter.
Även i fortsättningen bör beskattningen av
dieselolja som används i vissa fordon inom

gruvindustriell verksamhet följa den som gäller
för förbrukning av uppvärmningsbränslen inom
industrin. Även denna bränsleförbrukning bör
alltså motsvara EU:s miniskattenivå för lätt
eldningsolja.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.13 Höjd energiskatt på dieselolja
bedömning: Energiskatten på
dieselolja bör höjas, utöver den sedvanliga årliga
indexomräkningen, i två steg med sammanlagt
40 öre per liter.
En första höjning med 20 öre per liter bör
träda i kraft den 1 januari 2011 och en andra
höjning med 20 öre per liter den 1 januari 2013.

Regeringens

Skälen för regeringens bedömning: Skatteuttaget bör i högre utsträckning bero på
drivmedelsförbrukningen och i lägre utsträckning på ägandet av ett fordon. Den rörliga
skattekostnaden på dieselolja bör därför öka och
fordonsskatten bör sänkas. Detta ligger i linje
med vad regeringen uttalade i budgetpropositionen för 2008 (se prop. 2007/08:1,
finansplan m.m., avsnitt 5.6.4, s. 122 f.). En
styrning av bränsleförbrukningen via skatten på
drivmedel är att föredra framför en styrning via
fordonsskatten, eftersom skatten på drivmedel
till skillnad från fordonsskatten är beroende av
körsträckan.
Vid framtida bestämning av energiskattens
storlek bör förutsättningarna att kostnadseffektivt öka energieffektiviseringen och att
bidra till målen för andel förnybar energi
respektive utsläpp av växthusgaser beaktas. Vid
sidan av detta, och förutom de fiskala
aspekterna, är det även av intresse att närmare
undersöka möjligheterna att via skatten också
fånga upp vissa samhällsekonomiska kostnader
av vägtrafiken såsom slitage på väg, bullerstörning och olyckor.
Som ett första steg bör energiskatten på
dieselolja höjas med 20 öre per liter den 1 januari
2011 och som ett andra steg med ytterligare
20 öre per liter 1 januari 2013.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
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bör träda i kraft den 1 januari 2011 respektive
den 1 januari 2013.
7.2.5.14 Skattefriheten för vissa biobränslen
villkoras av hållbarhetskriterier, m.m.
Regeringens bedömning: Skattefriheten i lagen om

skatt på energi för vegetabiliska och animaliska
oljor och fetter m.m. som förbrukas som bränsle
för uppvärmning samt för biogas som förbrukas
som drivmedel bör villkoras av att bränslena
uppfyller hållbarhetskriterierna i direktivet om
förnybar energi. Om skattelättnader i form av
s.k. pilotprojektsdispenser ges för andra
biodrivmedel än biogas bör dessa skattelättnader
villkoras av att bränslena uppfyller hållbarhetskriterierna.
Nuvarande undantag från skatteplikt för
biogas bör slopas och skattefriheten för biogas i
stället åstadkommas genom avdrag i den skattskyldiges skattedeklaration eller återbetalning av
skatten.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

Skälen för regeringens bedömning: I dag följer
generell skattefrihet för vegetabiliska och
animaliska oljor och fetter m.m. som uppvärmningsbränsle samt för biogas som uppvärmningsbränsle respektive som drivmedel enligt
uttryckliga bestämmelser i lagen (1994:1776) om
skatt på energi, LSE. Skattelättnader för andra
biodrivmedel än biogas ges i dag genom
regeringsbeslut (s.k. pilotprojektsdispenser).
Dessa beslut gäller som längst till och med
utgången av 2010.
Som ett led i den nödvändiga anpassningen till
direktivet om förnybar energi bör skattefriheten
för vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
m.m. som uppvärmningsbränsle villkoras av att
bränslena uppfyller de hållbarhetskriterier som
lagts fast i direktivet. Vad gäller biodrivmedel
gäller i dag skattefrihet för biogas enligt en
uttrycklig bestämmelse i LSE. Denna skattefrihet bör också villkoras av att hållbarhetskriterierna uppfylls. I den mån skattelättnader
för andra biodrivmedel än biogas kommer att ges
även för tid efter 2010, bör säkerställas att denna
skattelättnad villkoras av att hållbarhetskriterierna är uppfyllda.
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Skattefriheten för biogas åstadkoms enligt nuvarande regler i LSE genom undantag från
skatteplikten. Det är nödvändigt för regeringen
att ha tillgång till uppgifter om skattefria
volymer för att kunna genomföra den statsstödskontroll som Sverige har åtagit sig att göra.
De skattefria volymerna bör därför omfattas av
deklarationsplikt och skattefriheten ges inom
ramen för reglerna om avdrag för skatt eller
återbetalning av skatt. Denna omläggning
bedöms endast i mindre omfattning öka den
administrativa bördan för företagen.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.15 Omräkning av koldioxid- och
energiskattesatserna efter
prisutvecklingen (indexering)
Regeringens bedömning: Den årliga omräkningen

av koldioxid- och energiskattesatserna motsvarande förändringar i konsumentprisindex bör
för 2010 göras genom ändringar av skattesatserna i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Omräkningen bör grunda sig på faktiska
förändringar av konsumentprisindex under
perioden juni 2008–juni 2009. På motsvarande
sätt bör omräkningen av koldioxid- och
energiskattesatserna på fossila bränslen göras för
åren 2011, 2013 och 2015. I dessa fall bör dock
omräkningarna baseras på prognostiserade
förändringar i konsumentprisindex. För åren
2012, 2014 samt för 2016 och framåt bör
indexomräkningen av skattebeloppen ske genom
en förordning som utfärdas av regeringen med
stöd av bestämmelser i lagen om skatt på energi.
I dessa fall grundar sig beräkningen på faktiska
förändringar i konsumentprisindex.
De kommande förslagen bör träda i kraft den
1 januari 2010, den 1 januari 2011, den 1 januari
2013 respektive den 1 januari 2015.

Skälen för regeringens bedömning: Energioch koldioxidskattesatserna på fossila bränslen
framgår av 2 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt
på energi (LSE). På motsvarande sätt anges
energiskattesatserna på el i 11 kap. 3 § LSE.
Sedan 1994 ska det enligt bestämmelser i LSE
ske en årlig indexomräkning av såväl energi- och
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koldioxidskattesatserna på fossila bränslen som
energiskattesatserna på el. Syftet är att
realvärdesäkra skattesatserna. Varje år, senast i
november, ska regeringen i en förordning lägga
fast det kommande kalenderårets koldioxid- och
energiskattesatser med hänsyn till den allmänna
prisutvecklingen.
Regeringen aviserar i denna proposition ett
flertal ändringar av koldioxid- och energiskattesatserna på fossila bränslen. Av praktiska
skäl bör därför inte den årliga indexomräkningen
av skattesatserna för de år då sådana ändringar
genomförs göras av regeringen genom en
förordning senast i november året innan
respektive kalenderår. I stället bör hänsyn till
förändringarna i konsumentprisindex tas redan i
samband med att lagförslag presenteras avseende
de skattesatser som bör träda i kraft den
1 januari 2010, den 1 januari 2011, den 1 januari
2013 och den 1 januari 2015.
De nya skattesatser som ska gälla under 2010
bör baseras på den faktiska förändringen i
konsumentprisindex mellan juni 2008 och juni
2009. Index har under perioden minskat med
0,75 procent. En mervärdesskatteeffekt tillkommer om energipriserna förändras i motsvarande mån och om köparen är en
privatperson. För företag som har rätt att dra av
ingående mervärdesskatt uppkommer inte den
effekten.
För 2010 medför indexsänkningen att skatten
på bensin bör sänkas med 4 öre per liter (5 öre
inklusive mervärdesskatt). Regeringen bedömer i
denna proposition att koldioxidskatten bör höjas
med motsvarande 1 öre per kg koldioxid.
Höjningen motsvarar 2 öre per liter bensin
(2,5 öre inklusive mervärdesskatt). Sammanlagt
bör alltså bensinskatten sänkas med 2 öre per
liter (2,5 öre inklusive mervärdesskatt).
Indexomräkningen av skattesatserna på el för
2010 bör medföra en sänkning för hushåll och
servicenäringen med 0,2 öre per kWh i södra
Sverige och med 0,1 öre per kWh i norra Sverige.
Den skattesats som tillämpas för industrin,
jordbruket, skogsbruket och vattenbruket bör
inte ändras på grund av avrundningsregler.
Skattesatsändringar för el och de vanligaste
bränslena redovisas i tabell 7.7.
Indexomräkningarna avseende koldioxid- och
energiskattesatserna på fossila bränslen för åren
2011, 2013 och 2015 bör baseras på prognostiserade förändringar i konsumentprisindex.

Några förslag till ändrade skattesatser på fossila
bränslen som ska träda i kraft den 1 januari 2012
och 1 januari 2014, 1 januari 2016 och framåt
aviseras inte nu av regeringen. Detsamma gäller
energiskattesatserna på el för 2011 och framåt.
För dessa år bör alltså indexomräkning av skattebeloppen ske genom en förordning som utfärdas
av regeringen med stöd av bestämmelser i LSE. I
dessa fall grundar sig beräkningen på faktiska
förändringar i konsumentprisindex.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör träda i kraft den 1 januari 2010, den 1 januari
2011, den 1 januari 2013 respektive den 1 januari
2015.
Tabell 7.7 Aviserade ändringar av skattesatser för el och
vissa bränslen för 2010, inklusive mervärdesskatt

Energislag

Indexomräkning1

Koldioxidskatt

Mervärdesskatt

Summa

El, södra
Sverige, öre
kWh

-0,2

–

-0,05

-0,25

El, norra
Sverige, öre
kWh

-0,1

–

-0,025

-0,125

-4

2

-0,5

-2,5

-3,3

2,9

-0,1

-0,5

-2,9

2,9

0

0

Bensin,
miljöklass 1,
öre/liter
Dieselolja,
miljöklass 1,
öre/liter
Eldnings-olja,
kr/m3
1

Energi- och koldioxidskatt.

7.2.5.16 Energiskatteavdrag för vindkraft
Regeringens bedömning: Under 2004 inleddes en
avtrappning av avdraget för energiskatt på el som
produceras i vindkraftverk. Avtrappningen bör
slutföras genom att avdraget för havsbaserad
vindkraft slopas helt. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Merparten
av de tidigare stödsystemen för förnybar
elproduktion löpte ut vid utgången av 2002 eller
i samband med att elcertifikatsystemet infördes
den 1 maj 2003. Elcertifikatsystemet behövde
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dock kompletteras med övergångsregler för
vindkraften. I stället för ett avskaffande, inleddes
därför från och med den 1 januari 2004 en
avtrappning av avdraget för energiskatt på vindkraftsproducerad el (den s.k. miljöbonusen).
Avtrappningen har skett i enlighet med den plan
som presenterades i budgetpropositionen 2004.
Nu bör avtrappningen slutföras genom att
avdraget för havsbaserad vindkraft, som idag
uppgår till 12 öre per kWh, slopas. Avdraget för
landbaserad vindkraft slopades den 1 januari
2009.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.
7.2.5.17 Slopad avfallsförbränningsskatt
Regeringens bedömning: Skatten på förbränning

av hushållsavfall bör slopas fr.o.m. den 1 oktober
2010.

Skälen för regeringens bedömning: Skatten på
förbränning av hushållsavfall, den s.k. avfallsförbränningsskatten, infördes den 1 juli 2006.
Askautredningen, som har haft i uppdrag att
förutsättningslöst analysera avfallsförbränningsskatten, föreslår i betänkandet Skatt i retur
(SOU 2009:12) att avfallsförbränningsskatten
slopas. Betänkandet har remissbehandlats (dnr
Fi2009/1920). Regeringen aviserade i 2009 års
klimatproposition att skatten borde slopas
(prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimatoch energipolitik – Klimat s. 75).
De motiv till att avskaffa skatten som
redovisas i utredningen är att skatten har en
obetydlig styreffekt och de olika avfalls-, energi-,
och klimatpolitiska mål som motiverade dess
införande har uppfyllts i begränsad omfattning.
Skatten har också visat sig ha brister ur
redovisnings- och kontrollsynpunkt. Skattens
huvudsakliga styreffekt består i att skattepliktigt
hushållsavfall av skatteskäl transporteras för
förbränning i kraftvärmeanläggningar, medan
icke skattepliktigt avfall transporteras till
anläggningar för värmeproduktion. Samtidigt
innebär detta att skatten ger upphov till icke
önskvärda
skattemässigt
drivna
avfallstransporter. Utformningen av skatten har också
inneburit att träavfall som hushållen sorterat ut
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har träffats av skatten, trots att det är ett
biobränsle. Av utredningen framgår att skatten
inte har haft någon mätbar effekt på utsläppen av
koldioxid. Regeringen delar i allt väsentligt
utredningens bedömning och slutsatser och
finner således att det inte kan beläggas att
skatten styr mot de mål som motiverade dess
införande. Regeringen anser mot denna
bakgrund att avfallsförbränningsskatten bör
slopas.
Det skattebortfall som ett slopande innebär
bör finansieras genom en höjning av den
generella koldioxidskatten med 1 öre per kg. En
sådan höjning bör mer än väl säkerställa att
ambitionen i den svenska klimatpolitiken inte
sänks som en följd av ett slopande av avfallsförbränningsskatten.
Höjningen av koldioxidskatten bör ingå i
finansieringen av programmet för energieffektivisering och bör därför träda i kraft den
1 januari 2010. För att nå upp till finansieringsbehovet för 2010 bör avfallsförbränningsskatten
slopas fr.o.m. den 1 oktober 2010.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010 respektive
den 1 oktober 2010.
7.2.5.18 Ökad koldioxidrelatering i
fordonsskatten
Regeringens bedömning: Koldioxidbeloppet i den
koldioxidbaserade fordonsskatten bör höjas från
15 till 20 kronor per gram koldioxid som bilen
släpper ut per kilometer. Utsläppsnivån för när
koldioxidbeloppet börjar tas ut bör samtidigt
höjas från 100 till 120 gram koldioxid per
kilometer.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

Skälen för regeringens bedömning: För att öka
styrningen i fordonsskatten mot bilar med lägre
koldioxidutsläpp, bör det belopp som tas ut per
gram koldioxid som bilen släpper ut per
kilometer höjas från 15 till 20 kronor. Det
belopp per gram koldioxid som tas ut för bilar
som kan drivas med alkohol eller gas bör kvarstå
på nuvarande nivå om 10 kronor per gram
koldioxid. För att öka koldioxidrelateringen utan
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att det totala fordonsskatteuttaget förändras bör
utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar
tas ut höjas. En höjning från 100 till 120 gram
per kilometer bedöms leda till ett i sin helhet
oförändrat skatteuttag.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.19 Skattebefrielse för personbilar med
bättre miljöegenskaper
Regeringens bedömning: Personbilar med bättre
miljöegenskaper bör befrias från fordonsskatt
under fem år från det att bilen togs i bruk för
första gången. Samma krav som ställdes på en bil
för att ägaren ska vara berättigad till miljöbilspremie bör tills vidare gälla även för att en bil
ska befrias från fordonsskatt. Ändringen bör
träda i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas för
bilar som tas i bruk från och med den 1 juli 2009.
Från den 1 januari 2011 bör dock bilen uppfylla
strängare avgaskrav för att omfattas av skattebefrielsen.

Skälen för regeringens bedömning: För att
även fortsättningsvis stimulera till inköp av
personbilar med bättre miljöegenskaper efter
avskaffandet av miljöbilspremien den 1 juli 2009,
bör nya personbilar med dessa egenskaper
befrias från fordonsskatt. Samma krav som ställdes på en bil för att ägaren ska vara berättigad till
miljöbilspremie bör gälla även för att en bil ska
befrias från fordonsskatt. Detta innebär att
bilarna ska ha utsläpp av föroreningar som
understiger en viss nivå eller har en begränsad
drivmedels- eller elförbrukning. EG:s nya
avgaskrav om utsläpp från personbilar omfattar
alla nya bilar från och med den 1 januari 2011.
Från detta datum bör därför bilarna uppfylla
dessa strängare avgaskrav för att omfattas av
skattebefrielsen. Kraven i övrigt bör efterhand
skärpas så att andelen av de sålda bilarna som
omfattas av skattebefrielsen blir ungefär
konstant. De skärpta kraven bör dock inte gälla
de bilar som tidigare blivit skattebefriade.
Skattebefrielsen bör begränsas i tiden och
upphöra fem år från det att bilen togs i bruk för
första gången.

Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010, men gälla
retroaktivt så att skattebefrielsen tillämpas för
bilar som tas i bruk från och med den 1 juli 2009.
Därmed skapas kontinuitet i förhållande till
miljöbilspremien. Det kommande förslaget
avseende skärpta avgaskrav bör träda i kraft den
1 januari 2011.
7.2.5.20 Justeringar i fordonsskatten för
dieseldrivna personbilar i det
koldioxidrelaterade skatteuttaget
Regeringens bedömning: Miljöfaktorn för dieseldrivna personbilar bör göras om till ett fast
miljötillägg. Beräkningen av storleken på
bränslefaktorn bör ändras så att den bestäms
med utgångspunkt i skillnaden i drivmedelskatt
för bensin och dieselolja för en genomsnittlig
dieseldriven personbil som kör en genomsnittlig
årlig körsträcka. Med anledning av omkalibreringen av bränslefaktorn och med hänsyn till
aviserade höjningar av skatten på dieselolja kan
faktorn sänkas till 2,55 den 1 januari 2011 och till
2,4 den 1 januari 2013.

Skälen för regeringens bedömning: Den s.k.
miljöfaktorn ska beakta dieselbilens högre
utsläpp av kväveoxid och partiklar. Nuvarande
utformning innebär emellertid att höjningar av
koldioxidbeloppet
i
fordonsskatten
slår
oproportionerligt hårt mot vissa dieseldrivna
personbilar. Med ett fast miljötillägg i stället för
en faktor, blir skatteuttaget mer rättvisande.
Miljötilläggets storlek bör beloppsmässigt
motsvara nuvarande miljöfaktor för en
genomsnittlig dieseldriven bil.
Den lägre energiskatten på dieselolja, jämförd
med energiskatten på bensin, motiverar ett
skattepåslag för dieselbilar i den koldioxidbaserade fordonsskatten. Detta påslag tas ut
genom en bränslefaktor som höjer fordonsskatten. Bränslefaktorn uppgår för närvarande
till 3,0. Den nuvarande bränslefaktorn bygger på
att den sammanlagda skattebelastningen för en
genomsnittlig bilist ska vara lika stor oavsett
vilket drivmedel som används. Eftersom
dieselbilar använder bränslet mer effektivt bör
utgångspunkten i stället vara att en dieselbilist
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ska betala ytterligare fordonsskatt motsvarande
vad denna bilist skulle betalat in i energiskatt på
dieselolja om den var lika hög relaterat till
energiinnehåll som bensinskatten. Storleken på
bränslefaktorn bör därför ändras så att den
bestäms med utgångspunkt i en genomsnittlig
dieseldriven personbil, som kör en genomsnittlig
årlig körsträcka, och skillnaden i drivmedelsskatt
för bensin och dieselolja. Detta får till följd att
bränslefaktorn ska sänkas. Ytterligare sänkning
av bränslefaktorn bör göras med anledning av
ovan föreslagna höjningar av skatten på dieselolja. Bränslefaktorn kan med hänsyn till omkalibrering och den höjning av skatten på
dieselolja som genomförs den 1 januari 2011
beräknas till 2,55. Bränslefaktorn kan i samband
med skattehöjningen på dieselolja den 1 januari
2013 sänkas ytterligare till 2,4.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011 respektive
den 1 januari 2013.

och att skillnaden i fordonsskatt mellan
bensindrivna och dieseldrivna bilar därför bör
minska. Sammantaget medför detta att fordonsskatten för dieseldrivna personbilar bör sänkas
med 4 procent i samband med det höjda
koldioxidbeloppet och den aviserade skattehöjningen på dieselolja den 1 januari 2011. Den
1 januari 2013 bör fordonsskatten för dieseldrivna personbilar sänkas med ca 4 procent med
anledning av att skatten på dieselolja höjs ytterligare vid denna tidpunkt. Även för tunga bussar
och tunga lastbilar bör fordonsskatten sänkas för
att delvis kompensera den höjda skatten på
dieselolja. För tunga lastbilar bör fordonsskatten
sänkas så att denna motsvarar EU:s miniminivåer för tunga lastbilar. Fordonsskatten för
tunga bussar bör sänkas till ungefär samma
skattenivå. Denna sänkning bör i sin helhet
genomföras i samband med höjningen av skatten
på dieselolja den 1 januari 2011.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011 respektive
den 1 januari 2013.

7.2.5.21 Följdändringar i den viktbaserade
fordonsskatten
Regeringens bedömning: Fordonsskatten för de

bilar som beskattas efter vikt bör höjas för
bensindrivna personbilar med ca 3 procent och
sänkas för dieseldrivna personbilar med 4 procent den 1 januari 2011. Fordonsskatten för
tunga bussar och tunga lastbilar bör samtidigt
sänkas till EU:s minimiskattenivåer för tunga
lastbilar. Den 1 januari 2013 bör fordonsskatten
för dieseldrivna personbilar sänkas ytterligare
med ca 4 procent.

Skälen för regeringens bedömning: Med anledning av den ökade koldioxidrelateringen i
fordonsskatten och den höjda skatten på
dieselolja bör fordonsskatten för de bilar som
beskattas efter vikt justeras när dessa förändringar genomförs. För bensindrivna personbilar bör fordonsskatten höjas med 3 procent i
samband med att koldioxidbeloppet för de bilar
som omfattas av den koldioxidrelaterade
fordonsskatten höjs den 1 januari 2011. Även för
dieseldrivna personbilar bör skatten justeras.
Hänsyn bör tas till att skatten på dieselolja höjs
utan att motsvarande höjning sker för bensin
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7.2.5.22 Koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta
lastbilar, lätta bussar och husbilar
Regeringens bedömning: Lätta lastbilar, lätta

bussar och husbilar som tas i bruk för första
gången efter 2010 bör inordnas i den koldioxidbaserade fordonsskatten.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2011.

Skälen för regeringens bedömning: Den
koldioxidbaserade fordonsskatten omfattar endast personbilar. En beskattning av samtliga lätta
bilar utifrån koldioxidutsläpp ger en tydligare
miljöstyrning och en renodling av fordonsskattens utformning. Vidare förhindras att
dieseldrivna personbilar huvudsakligen av skatteskäl byggs om till och registreras som lastbilar.
Lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar bör
därför inordnas i den koldioxidbaserade fordonsskatten.
Den koldioxidbaserade fordonsskatten kan
dock för en del av dessa bilar innebära en
påtagligt högre fordonsskatt. Detta får anses
oskäligt för dem som tidigare köpt dessa bilar,
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framför allt eftersom bilarna ofta utgjort en
investering i små eller medelstora företag. Äldre
lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar bör därför
kvarstå i den viktbaserade fordonsskatten.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2011.
7.2.5.23 Sänkt fordonsskatt för tunga
elhybridbussar
Regeringens bedömning: Fordonsskatten för
tunga elhybridbussar bör sänkas till samma
skattenivå som gäller för bensindrivna tunga
bussar.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den
1 januari 2010.

Gödselmedelsskatten bedöms ha en begränsad
styrförmåga. I dagsläget är det dessutom endast
Sverige inom EU som har generell skatt på
gödselmedel. Gödselmedelsskatten har försämrat de svenska lantbrukarnas konkurrensvillkor utan att ha någon större effekt på
användandet av gödselmedel. Därmed bör
beskattningen av gödselmedel upphöra.
Slopandet av gödselmedelsskatten kommer att
påverka återföringen av den uppburna skatten
som tidigare har skett till jordbruksnäringen.
Denna förändring behandlas i utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel.
Lagen om skatt på gödselmedel bör upphöra
att gälla vid utgången av 2009.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen.
7.2.6

Skälen för regeringens bedömning: Hybridisering med el är angeläget för att minska
energianvändningen och utsläpp av koldioxid
från tunga bussar. För att ge ett incitament till
inköp av tunga elhybridbussar bör därför
fordonsskatten för dessa sänkas till den lägre
nivå som gäller för bensindrivna tunga bussar.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
bör träda i kraft den 1 januari 2010.
I avsnitt 7.2.5.21 lämnas en bedömning
avseende uttaget av fordonsskatt i övrigt för
tunga bussar samt för tunga lastbilar.
7.2.5.24 Slopad skatt på gödselmedel
Regeringens bedömning: Skatten på gödselmedel
bör slopas. Det kommande förslaget bör träda i
kraft den 1 januari 2010.

Skälen för regeringens bedömning: Gödselmedelsskatt ska enligt lagen (1984:409) om skatt
på gödselmedel betalas för gödselmedel. Skatten
är 1,80 kronor för varje helt kg kväve i
gödselmedlet, förutsatt att andelen kväve i
medlet är minst 2 procent, och 30 kronor för
varje helt gram kadmium i gödselmedlet, till den
del kadmiuminnehållet överstiger fem gram per
ton fosfor.

Skatter på konsumtion m.m. –
övriga punktskattefrågor

7.2.6.1 Privatinförsel av cigaretter
Regeringens bedömning: Beskattningen av privatinförsel av cigaretter från Lettland bör upphöra.
Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1
januari 2010 men tillämpas retroaktivt från och
med den 1 januari 2009.

Skälen för regeringens bedömning: Eftersom
Lettland har meddelat att landet från och med
den 1 januari 2009 har uppnått den fastställda
minimibeskattningen av cigaretter inom EU,
vilket har bekräftats av Europeiska kommissionen, finns det inte längre grund för att
beskatta privatinförsel av cigaretter från
Lettland. Beskattningsbestämmelserna i detta
avseende bör därför upphöra att gälla från och
med den 1 januari 2010 och inte tillämpas från
och med den 1 januari 2009.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen.
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7.2.6.2 Reklamskatt

Förutsättningar för
finansiering av ytterligare steg i avskaffandet av
reklamskatten föreligger för närvarande inte.
Regeringens

bedömning:

Skälen för regeringens bedömning: 1996 års
reklamskatteutredning föreslog i sitt betänkande
Avskaffa reklamskatten! (SOU 1997:53), ett
avskaffande av lagen (1972:266) om skatt på
annonser och reklam. Den dåvarande regeringen
uttalade i prop. 1997/98:150 att man ansåg att
reklamskatten bör avskaffas. Det konstaterades
dock att det vid detta tillfälle saknades
förutsättningar att finansiera ett totalt
avskaffande av reklamskatten. Eftersom den
dåvarande regeringen ansåg att det förelåg
särskilt allvarliga problem när det gällde
beskattningen av reklamtrycksaker, föreslogs ett
avskaffande av skatten i denna del. Reklamskatten på reklamtrycksaker avskaffades den
1 januari 1999.
Riksdagen tillkännagav den 10 april 2002 som
sin
mening
vad
skatteutskottet
(bet.
2001/02:SkU20, rskr. 2001/02:201) anfört om
att reklamskatten bör avvecklas och att frågan,
med beaktande av de budgetpolitiska målen, bör
prioriteras vid kommande budgetberedning.
Sedan 2002 har frågan tagits upp i det årliga
budgetarbetet. Ett andra steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten genomfördes den
1 januari 2006. Regeringen föreslog därefter
hösten 2007 ett ytterligare steg i avskaffandet av
den resterande reklamskatten. Ändringarna, som
trädde i kraft den 1 januari 2008, innebar att
antalet skattepliktiga tidningar minskade och att
samtliga
periodiska
publikationer,
även
gratisutdelade, som inte är annonsblad, katalog
eller program, fick samma lägre reklamskatt som
tidigare gällt för allmänna nyhetstidningar som
inte är gratisutdelade.
Skatteutskottet
har
i
yttrandena
2006/07:SkU2y till konstitutionsutskottet och
2006/07:SkU3y till finansutskottet anfört att det
ser med tillfredsställelse på att regeringen
aviserat att ytterligare en betydande del av den
resterande
reklamskatten
ska
avskaffas.
Utskottet erinrade också om att riksdagens
tidigare tillkännagivande avsåg en avveckling av
hela reklamskatten.
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I budgetpropositionen för 2009 anförde
regeringen att det är viktigt att den resterande
reklamskatten avskaffas men att regeringen
bedömde att förutsättningar för att finansiera
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
för närvarande inte förelåg. Regeringen
prioriterade skatteändringar som ökar den
varaktiga sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten. Skatteutskottet delade i
yttrande 2008/09:SkU1y regeringens bedömning
men utskottet vidhöll sin tidigare inställning att
hela reklamskatten ska avvecklas och förutsätter
att detta kommer att ske i kommande förslag
från regeringen.
Även i årets budgetberedning har frågan om
ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten
prövats. Regeringen anser, liksom tidigare, att
den resterande reklamskatten bör avskaffas.
Regeringen har dock prioriterat skatteändringar
som på kort och lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten.
7.2.6.3 Förfaranderegler på
punktskatteområdet

Rådets direktiv 92/12/EEG (cirkulationsdirektivet) med gemensamma förfaranderegler för
punktskatter på alkohol- och tobaksvaror samt
energiprodukter har ersatts av ett nytt direktiv.
Det nya direktivet, direktiv 2008/118/EG
(punktskattedirektivet), ska vara genomfört i
medlemsstaterna den 1 januari 2010 och
tillämpas fr.o.m. den 1 april 2010. Regeringen
avser att i höst återkomma med förslag till
riksdagen.
7.2.7

Skatter på konsumtion –
mervärdesskatt

7.2.7.1 Utredning om sänkt
mervärdesskattesats för vissa tjänster

Sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster kan
bidra till ökad sysselsättning genom reducerat
svartarbete samt genom att underlätta för
hushållen att gå från hemarbete till förvärvsarbete.
Genom en ändring av EG:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG) som trädde i kraft den 1
juni 2009 finns det numera utökad möjlighet
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enligt EG-rätten att införa reducerad
mervärdesskattesats i vissa delar av tjänstesektorn.
Regeringen vill därför nu undersöka möjligheten att tillämpa reducerad mervärdesskattesats
på vissa tjänster. En utredare bör därför få i
uppdrag att utreda om en reducerad mervärdesskattesats kan införas i vissa delar av tjänstesektorn den 1 januari 2011. Utredaren ska
närmare analysera lämplig avgränsning av
aktuella tjänster, skattesatsnivån samt utarbeta
ett lagförslag.
7.2.7.2 Nya mervärdesskatteregler om
omsättningsland för tjänster,
återbetalning till utländska företagare
och periodisk sammanställning
Regeringens bedömning: Nya mervärdesskatte-

regler om omsättningsland för tjänster,
återbetalning till utländska företagare och
periodisk sammanställning bör införas. De
kommande förslagen bör i flertalet fall träda i
kraft den 1 januari 2010 och i övrigt den 1 januari
2011, den 1 januari 2012 respektive den 1 januari
2013.

Skälen för regeringens bedömning: Regeringen
har den 19 augusti 2009 beslutat att överlämna
en lagrådsremiss till Lagrådet (dnr Fi
2009/5528). I denna lämnar regeringen förslag
som genomför det så kallade momspaketet i
svensk rätt. 79 Lagrådsremissen innehåller även
förslag som genomför rådets direktiv
2008/117/EG av den 16 december 2008 om
ändring av direktiv 2006/112/EG om ett
gemensamt system för mervärdesskatt i syfte att
bekämpa skatteundandragande i samband med
gemenskapsinterna transaktioner.80

79 Rådets direktiv 2008/8/EG av den 12 februari 2008 om ändring av

direktiv 2006/112/EG med avseende på platsen för tillhandahållande av
tjänster, EUT L 44, 20.2.2008, s.11, Celex 32008L008, och rådets direktiv
2008/9/EG av den 12 februari 2008 om fastställande av närmare regler för
återbetalning enligt direktiv 2006/112/EG av mervärdesskatt till
beskattningsbara personer som inte är etablerade i den återbetalande
medlemsstaten men i en annan medlemsstat, EUT L 44, 20.2.2008, s. 23,
Celex 32008L0009.
80 EUT L 14, 20.1.2009, s. 7, Celex 32008L0117.

Förslaget ändrar i olika steg med början från och
med den 1 januari 2010 de regler som avgör i
vilket land en viss omsättning ska beskattas vid
gränsöverskridande transaktioner. Allt fler tjänster tillhandahålls på distans och reglerna har inte
varit anpassade till denna utveckling. De nya
bestämmelserna syftar till att modernisera och
förenkla mervärdesskattesystemet. Syftet är också att i större utsträckning uppnå att tjänster
beskattas i det land där de konsumeras. Förslaget
avser även att förenkla förfarandet för återbetalning av ingående skatt till utländska företagare
och säkerställa att dessa ska få återbetalningen
tidigare än i dag. Förslaget avser dessutom att
minska skatteundandragandet i samband med
gemenskapsinterna transaktioner. Även dessa
regler gäller från och med den 1 januari 2010.
För företagen innebär förslaget i sin helhet
stora förenklingar och effektiviseringar. De nya
omsättningslandsreglerna för tjänster medför
även vissa likviditetsfördelar. Det nya elektroniska återbetalningsförfarandet för ingående
skatt medför också effektiviseringar, minskad
administrativ börda och vissa likviditetsfördelar.
Förfarandet är vidare förenat med olika åtgärder
som stärker förutsebarheten och rättssäkerheten.
Dessa positiva effekter väger tveklöst tyngre än
de negativa effekterna i form av fullgörandekostnader, vilka i huvudsak är av engångskaraktär.
Regeringen har den 19 augusti 2009 beslutat
att överlämna en lagrådsremiss till Lagrådet.
Regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. De kommande förslagen
bör i flertalet fall träda i kraft den 1 januari 2010
och i övrigt den 1 januari 2011, den 1 januari
2012 respektive den 1 januari 2013.
7.2.7.3 Mervärdesskatt och ideella föreningar

Utredningen avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet och
uthyrning av verksamhetslokaler (Fi2008:D) ska
redovisa sitt uppdrag den 31 oktober 2009.
Därefter ska betänkandet remissbehandlas. I
betänkandet görs en översyn av definitionen av
yrkesmässig verksamhet med anledning av ett
klagomål på den svenska lagstiftningen från
kommissionen. En anpassning av yrkesmässighetsbegreppet till EG-rätten skulle bl.a. påverka
ideella föreningars situation i mervärdesskattehänseende. I betänkandet ses undantagen från
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mervärdesskatt över. En utgångspunkt är att
förutsättningarna för den ideella sektorn inte ska
förändras mer än nödvändigt. Möjligheterna att
införa befrielse från skatteplikt för småföretag
och införande av obligatorisk skatteplikt för
uthyrning av verksamhetslokaler kommer även
att behandlas.
7.2.8

Offentligfinansiella effekter av
ändrade skatte- och avgiftsregler

I tabell 7.8 redovisas de offentligfinansiella effekterna av de skatte- och avgiftsförändringar som
aviserats i tidigare avsnitt. Budgetneutrala
åtgärder och åtgärder som bedöms innebära en
försumbar effekt för de offentliga finanserna
redovisas i ett särskilt avsnitt, se nedan. Vidare
redovisas separat sådana åtgärder som har
aviserats och budgeterats i tidigare propositioner.
Tre olika typer av offentligfinansiella effekter
redovisas i tabell 7.8. Bruttoeffekt för 2010,
periodiserade nettoeffekter för 2010–2012 och
varaktig effekt. Därtill ges, utöver de effekter som
redovisas i tabell 7.8, i vissa fall en bedömning av
en åtgärds självfinansieringsgrad. Med självfinansieringsgrad avses en åtgärds långsiktiga offentligfinansiella effekt i förhållande till den
kortsiktiga. Måttet avser att ge ett bredare
underlag vid bedömning av olika åtgärder.
I tabell 7.8 anges först åtgärdens bruttoeffekt år
2010. Bruttoeffekten beskriver den statiskt
beräknade förändringen i intäkterna från den
skatt som regeländringen avser. Bruttoeffekten
beaktar således inte eventuella indirekta effekter
som t.ex. regeländringens påverkan på andra
skattebaser och på konsumentprisindex. Om
konsumentprisindex påverkas av en regeländring
så uppkommer en indirekt effekt då utgifter i
olika offentliga transfereringssystem påverkas av
förändringar i konsumentprisindex.
Vid en bedömning av de kortsiktiga offentligfinansiella effekterna av olika åtgärder är den
periodiserade nettoeffekten för den konsoliderade
offentliga sektorn mest relevant. I den periodiserade redovisningen förläggs förändringar i
skatte- och avgiftsintäkter till det inkomstår
skatten eller avgiften avser. Vidare beaktas i
nettoeffekten även vissa indirekta effekter på
skatteintäkterna och på de offentliga utgifterna.
Den periodiserade nettoeffekten redovisas för
åren 2010–2012.
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I sista kolumnen i tabell 7.8 redovisas den
varaktiga effekten. Den ger ett mått på den
bestående årliga kostnaden/intäkten som en åtgärd medför men utan koppling till de offentliga
finanserna ett visst år. På så vis möjliggörs
jämförelser mellan regelförändringar vars nettoeffekter är olika fördelade över tiden. Avvikelser
mellan den varaktiga effekten och de periodiserade årliga nettoeffekterna beror bl.a. på
fördröjd övervältring av vissa skatter på andra
skattebaser. För en närmare beskrivning av
metodfrågor kopplade till denna redovisning
hänvisas till publikationen ”Beräkningskonventioner 2009: Metoder för effektberäkningar av
ändrade skatteregler”(Fi 2008.22).
De offentligfinansiella effekterna av de olika
åtgärderna som redovisas i detta avsnitt har
beräknats utifrån 2010 års priser och volymer.
Den prognos av offentliga sektorns totala
intäkter för år 2010–2012, som redovisas i avsnitt
7.3, baseras på prognoser för Sveriges ekonomiska utveckling inklusive effekterna av de i
denna proposition aviserade åtgärderna på t.ex.
tillväxt och sysselsättning. I prognosavsnittet 7.3
redovisas intäkterna i respektive års priser och
volymer.
Budgetpåverkande åtgärder
År 2007 infördes jobbskatteavdraget och det har
därefter förstärkts i ett andra och ett tredje steg
2008 och 2009. I denna proposition aviseras
inom ramen för ett fjärde steg en förstärkning av
jobbskatteavdraget från och med 2010 med
ytterligare 10 miljarder kronor. För en individ
med genomsnittliga inkomster beräknas den
totala skattesänkningen, inklusive det fjärde
steget i jobbskatteavdraget, till ca 1 700 kronor
per månad. Självfinansieringsgraden för det
fjärde steget uppskattas till ca 30 procent. Den
långsiktiga offentligfinansiella effekten uppskattas därmed till ca 70 procent av den
kortsiktiga.
Den 1 januari 2009 sänktes skatten för det
stora flertalet pensionärer genom att det förhöjda grundavdraget infördes. Det förhöjda
grundavdraget för personer som vid årets ingång
har fyllt 65 år förstärks nu i ett andra steg.
Förstärkningen ger en skattelättnad med ca
1 000-1 200 kronor per år för en pensionär med
full garantipension. Skattesänkningen innebär att
de offentliga intäkterna beräknas minska med
3,5 miljarder kronor.
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För att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för särskilt de små företagen sätts
egenavgifterna för enskilda näringsidkare (i
åldern 26-64 år) ned med 5 procentenheter, dock
högst 10 000 kronor per år. För att underlätta
hanteringen samt för att motverka skatteplanering ska nedsättning endast ges om överskottet av näringsverksamheten uppgår till minst
40 000 kronor. Åtgärden beräknas försvaga de
offentliga finanserna med 1,15 miljarder kronor
år 2010. Vidare sänks egenavgifterna för enskilda
näringsidkare med 0,74 procentenheter till följd
av förlängd karenstid i sjukförsäkringen. Åtgärden minskar de offentliga intäkterna med
0,13 miljarder kronor 2010 (ikraft fr.o.m. 1/7
2010) och 0,27 miljarder kronor år 2011. För en
enskild näringsidkare, som är kvalificerad för full
nedsättning, innebär de båda förbättringarna att
egenavgifterna sänks från 29,71 till 23,97
procent.
Det kommunala fastighetsavgiftssystemet har
inte omfattat fastigheter med småhus som saknar byggnadsvärde och tomtmarker för småhus
på ofri grund. I denna proposition aviseras att
den statliga fastighetsskatten avskaffas för dessa
fastigheter fr.o.m. den 1 januari 2010. För att
finansiera avskaffandet sänks taket för uppskovsbelopp vid kapitalvinstbeskattningen från
1,6 miljoner kronor till 1,45 miljoner kronor för
avyttringar som sker den 1 januari 2010 eller
senare. Sammantaget bedöms åtgärderna vara
offentligfinansiellt neutrala.
Förvärv av viss typ av fastighet, s.k. partiell
delning, är inte stämpelskattepliktigt trots att
förvärvet har stora likheter med förvärv genom
köp. Stämpelskatt kommer därför att tas ut vid
partiell delning fr.o.m. den 1 januari 2010 och
beräknas öka intäkterna med 0,07 miljarder
kronor.
För att förebygga otillbörlig skatteplanering
aviseras i denna proposition tre åtgärder: i)
Andelar i handelsbolag och andelar ägda av
handelsbolag infogas i systemet med skattefria
kapitalvinster och utdelningar på näringsbetingande andelar. ii) Reglerna om beskattning
av vissa lån (s.k. förbjudna lån) utvidgas till att
även omfatta lån från utländska juridiska
personer. iii) Reglerna om beskattning av
underskottsföretag ändras för att hindra
kringgående av beloppsspärren vid ägarförändringar. Åtgärderna beräknas förstärka
intäkterna med sammanlagt 1 miljard kronor.

För att förbättra effektiviteten och styrningen i
klimat- och energibeskattningen genomförs ett
antal förändringar i uttaget av punktskatter.
Huvuddelen av de i denna proposition aviserade
skatteåtgärderna har tidigare presenterats i 2009
års klimatproposition (prop. 2008/09:162 En
sammanhållen klimat- och energipolitik –
Klimat). En del av förändringarna genomförs
redan 2010 men det stora flertalet av åtgärderna
träder i kraft först år 2011. Offentligfinansiella
effekter redovisas för samtliga åtgärder.
Den generella koldioxidskatten höjs för att
bl.a. finansiera slopandet av avfallsförbränningsskatten. Höjningen av koldioxidskatten beräknas
öka skatteintäkterna med 0,26 miljarder kronor
2010.
Vidare höjs koldioxidskatten i två steg på
bränslen för uppvärmning och drift av stationära
motorer inom industrin utanför handelssystemet
samt jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna. Ett första steg, från 21 till 30
procent, genomförs 2011 och det andra steget
2015. Motsvarande höjningar görs även för
dieselolja som förbrukas i viss gruvindustriell
verksamhet. Åtgärderna beräknas öka skatteintäkterna med 0,18 miljarder kronor 2011.
Begränsningsnivån i den s.k. 0,8-procentsregeln fasas ut i två steg. Det första steget
genomförs 2011 genom att begränsningsnivån
höjs från 0,8 till 1,2 procent av produktionens
försäljningsvärde. Regeln slopas helt 2015.
Skatteintäkterna beräknas öka med 0,01 miljarder kronor 2011.
Återbetalningen av koldioxidskatt för dieselolja i jordbruks- och skogsbruksmaskiner sänks
från 2,38 kronor per liter till 2,10 kronor per liter
2011, 1,70 kronor per liter 2013 och 0,90 kronor
per liter 2015. Åtgärden ökar skatteintäkterna
med 0,09 miljarder kronor 2011.
Koldioxidbeskattningen av bränslen inom
handelssystemet har i ett första steg sänkts den
1 juli 2008. Regeringen har i budgetpropositionen för 2008 aviserat att ett andra steg
bör genomföras den 1 januari 2010. Med
hänvisning till det rådande ekonomiska läget
genomförs inte ändringar inom handelssystemet
2010 utan i stället 2011. Skatteintäkterna ökar
därmed med 0,22 miljarder kronor 2010.
Koldioxidskatten på naturgas och gasol vid
drivmedelsanvändning höjs till den generella
koldioxidskattenivån, som för närvarande
motsvarar 105 öre per kg koldioxid. Höjningen
sker stegvis från nuvarande 59 procent för
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naturgas och 52 procent för gasol, uttryckt i
procent av den generella koldioxidskattenivån,
till motsvarande 70 procent 2011 och 80 procent
2013. Åtgärden beräknas öka skatteintäkterna
med 0,01 miljarder kronor 2011.
Energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen struktureras om efter bränslets energiinnehåll, vilket beräknas öka intäkterna med
0,02 miljarder kronor 2011.
Energiskatt införs på fossila bränslen för
uppvärmning och drift av stationära motorer i
sektorer där energiskatten i dag är noll, dvs.
inom industrin, jordbruks-, skogsbruks- och
vattenbruksverksamheterna samt för värmeproduktion i kraftvärmeverk. Motsvarande energiskatt införs också för dieselolja som förbrukas i
viss gruvindustriell verksamhet. Åtgärderna
medför ökade skatteintäkter med 0,12 miljarder
kronor 2011.
Energiskatten på dieselolja höjs, utöver den
årliga indexomräkningen, i två steg med
sammanlagt 40 öre per liter. En första höjning
med 20 öre per liter sker 2011 och en andra
höjning med 20 öre per liter sker 2013. Skatteintäkterna beräknas öka med 0,84 miljarder
kronor 2011.
Under 2004 inleddes en avtrappning av
avdraget för energiskatt på el som produceras i
vindkraftverk. Denna avtrappning slutförs
genom att avdraget för havsbaserad vindkraft
slopas helt. Åtgärden ökar skatteintäkterna med
0,06 miljarder kronor 2010.
Avfallsförbränningsskatten slopas fr.o.m. den
1 oktober 2010 och finansieras som nämnts ovan
med en höjning av den generella koldioxidskatten. Slopandet medför minskade skatteintäkter med 0,06 miljarder kronor 2010.
Koldioxidbeloppet i den koldioxidbaserade
fordonsskatten höjs från 15 till 20 kronor per
gram koldioxid som bilen släpper ut per
kilometer. Utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet börjar tas ut höjs samtidigt från 100 till
120 gram koldioxid per kilometer. Skatteintäkterna beräknas öka med 0,09 miljarder
kronor 2011.
Personbilar med bättre miljöegenskaper befrias från fordonsskatt under fem år från det att
bilen togs i bruk för första gången. Åtgärden
minskar skatteintäkterna med 0,12 miljarder
kronor 2010.
Miljöfaktorn för dieseldrivna personbilar görs
om till ett fast miljötillägg och dessutom ändras
storleken på bränslefaktorn. Åtgärderna
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beräknas minska skatteintäkterna med 0,19
miljarder kronor 2011.
Fordonsskatten för de bilar som beskattas
efter vikt höjs för bensindrivna personbilar och
sänks för dieseldrivna personbilar den 1 januari
2011. Fordonsskatten för tunga bussar och
tunga lastbilar sänks samtidigt till EU:s minimiskattenivåer för tunga lastbilar. Skatteintäkterna
beräknas minska med 0,72 miljarder kronor
2011.
Lätta lastbilar, lätta bussar och husbilar som
tas i bruk för första gången efter 2010 inordnas i
den koldioxidbaserade fordonsskatten. Detta
medför ökade skatteintäkter med 0,02 miljarder
kronor 2011.
Skatten på gödselmedel slopas, vilket minskar
skatteintäkterna med 0,27 miljarder kronor 2010.
Budgetneutrala åtgärder samt åtgärder med
försumbar offentligfinansiell effekt
Den förändrade sammansättningen av avgiftsnivåerna för uttag av socialavgifter har ingen
offentligfinansiell effekt då den görs inom ramen
för ett oförändrat totalt uttag av socialavgifter.
Anpassningen av reglerna om beskattning av
andelsbyten vid utflyttning till EG-rätten
bedöms inte medföra några offentligfinansiella
effekter.
Särskilda regler om avdrag för slutliga förluster i utländska dotterföretag införs med
anledning av Regeringsrättens domar från den
11 mars 2009. Ändringen bedöms inte påverka
de offentliga finanserna.
Ett särskilt förfarande för prissättningsbesked
vid internationella transaktioner införs fr.o.m.
den 1 januari 2010. Skatteverket kan därmed
lämna besked om framtida prissättning av
internationella transaktioner mellan parter som
är i ekonomisk intressegemenskap. Åtgärden
medför ingen offentligfinansiell effekt.
Till följd av regeringsrättens dom den 24 april
2008 bör det införas särskilda regler om anstånd
med inbetalning av skatt vid vissa fall av uttagsbeskattning och ändrade regler om återföring av
fondavsättningar. Ändringarna bedöms ej
påverka de offentliga finanserna.
Gränsen för att medge koldioxid- och
energiskattelättnader för bränslen som förbrukas
för framställning av värme i kraftvärmeproduktion sätts vid en elverkningsgrad om
minst 15 procent. Till följd av denna förändring
slopas den nuvarande successivt ökande kol-
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dioxidskattelättnaden för kraftvärmeproduktion
med en elverkningsgrad om minst 5 procent och
mindre än 15 procent. Åtgärden har endast
försumbar offentligfinansiell effekt.
Skattefriheten för vegetabiliska och animaliska
oljor och fetter m.m. som förbrukas som bränsle
för uppvärmning samt för biogas som förbrukas
som drivmedel villkoras av att bränslena uppfyller hållbarhetskriterierna i direktivet om
förnybar energi. Nuvarande undantag från
skatteplikt för biogas ersätts med avdrag i den
skattskyldiges skattedeklaration eller med återbetalning av skatten. Åtgärderna är budgetneutrala.
Fordonsskatten för tunga elhybridbussar
sänks till samma skattenivå som gäller för
bensindrivna tunga bussar. Åtgärden medför
endast en försumbar offentligfinansiell effekt.
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska
företagare och periodisk sammanställning införs.
Sammantaget bedöms förändringarna ha en
försumbar effekt på de offentliga finanserna.

Åtgärder som redan är budgeterade
I propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) presenterades förslaget
om skattereduktion för ROT-arbeten. Den
offentligfinansiella effekten uppskattades till
3,6 miljarder kronor 2009 och beaktades i
inkomstberäkningarna. I propositionen Ökade
möjligheter
till
skatteanstånd
(prop.
2008/09:113) presenterades förslaget om en
tidsbegränsad möjlighet till anstånd med
inbetalning av skatt i vissa fall. Den
offentligfinansiella effekten uppskattades till
0,35 miljarder kronor 2009 och beaktades i
inkomstberäkningarna.
Sammantagna effekter av skatteåtgärderna
Aviseringarna i budgetpropositionen innebär
sammantaget att de totala intäkterna minskar år
2010 med 13,67 miljarder kronor (dvs. den
periodiserade nettoeffekten). Bruttoeffekten för
2010 beräknas totalt till 13,97 miljarder kronor.
(se tabell 7.8).
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Tabell 7.8 Offentligfinansiella effekter av ändrade skatte- och avgiftsregler. I tabellen redovisas: bruttoeffekt år 2010,
periodiserad nettoeffekt år 2010–2012 samt varaktig effekt1
Miljarder kronor
Effekt från

Brutto
effekt
2010

Periodiserad
nettoeffekt
2011

Varaktig
effekt

2010

Förstärkt jobbskatteavdrag, steg 4

1/1 2010

-10,00

-10,00

-10,00

-10,00

-10,00

Ytterligare sänkt skatt för pensionärer

1/1 2010

-3,50

-3,50

-3,50

-3,50

-3,50

Nedsatta egenavgifter för enskilda näringsidkare

1/1 2010

-1,44

-1,15

-1,15

-1,15

-1,01

Sänkta egenavgifter till följd av förlängd karenstid för enskilda
näringsidkare

1/7 2010

-0,13

-0,13

-0,27

-0,27

-0,25

Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor, totalt

1/1 2010

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

varav: -utvidgad kommunal fastighetsavgift

1/1 2010

-0,21

-0,21

-0,21

-0,21

-0,21

1/1 2010

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

-0,005

2012

Direkt skatt på arbetsinkomster - förvärvsinkomstbeskattningen

Indirekt skatt på arbetsinkomster – socialavgifter m.m.

Skatt på kapitalägande – kapital- och egendomsskatter

-slopat särskilt tillägg på bostadsuppskov
-sänkt tak för uppskovsbelopp

1/1 2010

0,215

0,215

0,215

0,215

0,215

1/1 2010

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom
handelsbolagssektorn

1/1 2010

0,51

0,51

0,51

0,51

0,00

Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån²

13/2 2009

0,19

0,19

0,19

0,19

0,16

5/6 2009

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Höjning av koldioxidskatten

1/1 2010

0,29

0,26

0,24

0,24

0,24

Höjd koldioxidskatt för uppvärmningsbränslen m.m. inom jordbruks-,
skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna samt industri som inte
omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter

1/1 2011

0,18

0,18

0,74

Nedsättning av koldioxidskatten för energiintensiva företag (0,8procentsregeln)

1/1 2011

0,01

0,01

0,04

Sänkt återbetalning av koldioxidskatt för dieselolja i jordbruks- och
skogsbruksmaskiner

1/1 2011

0,09

0,09

0,46

Samordning mellan ekonomiska styrmedel för anläggningar som
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter

1/1 2011

0,10

0,10

0,10

Koldioxidskatt på naturgas och gasol vid drivmedelsanvändning

1/1 2011

0,01

0,01

0,01

Omläggning av energiskatten på fossila uppvärmningsbränslen efter
energiinnehåll

1/1 2011

0,02

0,02

0,02

Energiskatt på fossila uppvärmningsbränslen m.m. i vissa sektorer

1/1 2011

0,12

0,12

0,12

Höjd energiskatt på dieselolja

1/1 2011

0,84

0,80

1,58

Energiskatteavdrag för vindkraft

1/1 2010

0,08

0,06

0,06

0,06

0,06

Slopad avfallsförbränningsskatt

1/10 2010

-0,06

-0,06

-0,28

-0,23

-0,23

0,09

0,09

0,09

-0,20

-0,28

-0,41

Stämpelskatt vid vissa förvärv
Skatt på kapitalanvändning - företagsskatter

Ändrade regler om beskattning av underskottsföretag²
Skatt på konsumtion m.m. – energi- och miljöskatter

0,26

0,22

Ökad koldioxidrelatering av fordonsskatten

1/1 2011

Skattebefrielse för personbilar med bättre miljöegenskaper

1/7 2009

Justeringar i fordonsskatten för dieseldrivna personbilar i det
koldioxidskatterelaterade skatteuttaget

1/1 2011

-0,19

-0,19

-0,28

Följdändringar i den viktbaserade fordonsskatten

1/1 2011

-0,72

-0,72

-0,72

Koldioxidbaserad fordonsskatt för lätta lastbilar, lätta bussar och
husbilar

1/1 2011

0,02

0,05

0,48

Slopad skatt på gödselmedel

1/1 2010

Summa

-0,12

-0,12

-0,37

-0,27

-0,27

-0,27

-0,27

-13,97

-13,67

-13,77

-13,82

-12,25

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
Not 1: I inledningen av avsnitt 7.2.8 förklaras vad som avses med bruttoeffekt, periodiserad nettoeffekt och varaktig effekt.
Not 2: Regeringen har i två tidigare skrivelser till riksdagen aviserat åtgärderna om penninglån den 12 februari 2009 och underskottsföretag den 4 juni 2009. Åtgärderna
påverkar därför intäkterna positivt redan år 2009 med 0,17 mdkr för penninglån och 0,15 mdkr för underskottsföretag.
Källa: Egna beräkningar.
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7.3

Inkomster

Den kraftiga och snabba försämringen av den
ekonomiska utvecklingen medför att de totala
skatteintäkterna minskar under 2009 och att
utvecklingen de kommande åren blir dämpad.
Försvagningen på arbetsmarknaden gör att
utvecklingen av intäkterna från skatt på arbete
blir särskilt svag. Antalet arbetade timmar väntas
minska 2009 och 2010, vilket gör att utbetalda
löner, som är den viktigaste basen för skatt på
arbete, minskar 2009 och att utvecklingen blir
mycket svag 2010. Osäkerheten på arbetsmarknaden bidrar till att hushållen ökar sitt
sparande, vilket medför att den privata konsumtionen minskar under 2009 och endast ökar
svagt 2010. Lågkonjunkturen, i kombination
med den finansiella krisen, leder dessutom till ett
betydande fall i intäkterna från skatt på företagsvinster och skatt på hushållens kapitalvinster.

Miljarder kronor
50
0
-50
-100
-150
-200

BP09
Prop. 2008/09:97
VÅP09
BP10

-300

Miljarder kronor om inget annat anges

Totala skatteintäkter
BNP
Skattekvot (%)

Diagram 7.4 Prognosrevideringar av totala skatteintäkter
sedan 2008 års ekonomiska vårproposition

-250

Tabell 7.9 Totala skatteintäkter, BNP och skattekvot
Utfall Prognos
2007 2008 2009

sition. I diagrammet framgår hur skatteintäkterna reviderats ned i takt med att bedömningen
av ekonomins utveckling blivit mer negativ mellan 2008 och 2009 års ekonomiska vårpropositioner. De nu något mer stabila ekonomiska
utsikterna har inneburit att skatteintäkterna i
den föreliggande prognosen har reviderats upp,
även om det ännu inte syns någon stark
vändning i prognoserna.

2010

2011

2012

1 481 1 500 1 424 1 434 1 480 1 539
3 064 3 157 3 067 3 104 3 214 3 364
48,3 47,5 46,4 46,2 46,1 45,8

Källa: Egna beräkningar.

I tabell 7.9 redovisas prognosen för de totala
skatteintäkterna, BNP i löpande priser och
skattekvoten, dvs. totala skatteintäkter som andel av BNP.
Jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition finns indikationer på att
svensk ekonomi håller på att stabiliseras.
Utvecklingen på arbetsmarknaden bedöms nu
bli något mer positiv och antalet arbetade timmar väntas utvecklas mer gynnsamt jämfört med
bedömningen i vårpropositionen. Detta ger en
något starkare utveckling av intäkterna från skatt
på arbete och eftersom mer än hälften av de
totala skatteintäkterna har en direkt koppling till
arbetsmarknaden bidrar det i hög grad till förbättringen i de offentliga finanserna jämfört med
prognosen i våras.
Men även om prognosen för skatteintäkterna
har reviderats upp jämfört med prognosen i 2009
års ekonomiska vårproposition så är prognosen
för intäkterna på en betydligt lägre nivå än
bedömningen före krisen. I diagram 7.4 redovisas de fyra senaste prognoserna i jämförelse
med prognosen i 2008 års ekonomiska vårpropo-

2007
2008
2009
Anm.: Prop. 2008/09:97 Åtgärder för jobb och omställning.
Källa: Egna beräkningar.

2010

2011

I tabell 7.10 finns en sammanställning av de
beräknade effekterna av regeländringarna på
skatteområdet mellan 2007 och 2012. I tabellen
visas den årligt tillkommande intäktsförändringen till följd av ändrade skatteregler. Beloppen är periodiserade bruttoeffekter, dvs. storleken på den initiala skatteändringen. I avsnitt
7.2.8 finns en utförlig förklaring av hur offentligfinansiella effekter redovisas.
Tabell 7.10 Bruttoeffekter av ändrade skatte- och
avgiftsregler 2007–2012
Miljarder kronor
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Skatt på arbete
Skatt på kapital
Skatt på konsumtion
Övriga skatter

-35
-11
3
0

-12
4
7
0

-41
1
0
0

-15
1
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Totala skatteintäkter

-42

-2

-39

-14

0

0

De förändringar på skatte- och avgiftsområdet
som föreslås och aviseras i denna proposition
bedöms sammantaget innebära att skatteintäkterna minskar med 14 miljarder kronor 2010.
Intäkterna från skatt på arbete bedöms minska
med ca 15 miljarder kronor, varav det fjärde
steget i jobbskatteavdraget står för 10 miljarder
kronor,
sänkningen
av
det
förhöjda
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grundavdraget för pensionärer för 3,5 miljarder
kronor och nedsatta egenavgifter för enskilda
näringsidkare
för
1,6 miljarder
kronor.
Intäkterna från skatt på kapital bedöms öka med
1 miljard kronor till följd av de aviserade
förslagen för att förebygga otillbörlig skatteplanering. För skatt på konsumtion aviseras en
rad olika förändringar. Nettoeffekten på
intäkterna är dock mycket liten. De aviserade
regeländringarna är beskrivna i detalj i avsnitt
7.2. I tabell 7.24 finns en mer detaljerad uppställning av bruttoeffekterna av regeländringarna på
skatteområdet under perioden 2003–2012.
I tabell 7.11 redovisas prognosen för de totala
skatteintäkterna fördelat på de olika skatteslagen.
Tabell 7.11 Totala skatteintäkter
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Skatt på arbete
Skatt på kapital
Skatt på konsumtion
Övriga skatter
Totala skatteintäkter

873 910 872 865 885 915
209 174 146 157 171 185
400 420 415 418 428 443
-1
-4
-8
-5
-4
-4
1 481 1 500 1 424 1 434 1 480 1 539

Totala skatteintäkter enl. NR

1 479 1 485

Anm.: Att NR-utfallet för totala skatteintäkter 2007 skiljer sig från statsbudgetens redovisning av skatteintäkterna förklaras av att NR ännu inte redovisat det
definitiva utfallet för 2007. Skatteintäkterna för 2008 är fortfarande en prognos
och regeringens prognos skiljer sig från NR-utfallet för 2008.

Skatt på arbete utgör drygt 60 procent av de
totala skatteintäkterna och kan delas in i direkta
och indirekta skatter. Direkta skatter på arbete
består till största delen av kommunal och statlig
inkomstskatt. Indirekta skatter på arbete utgörs
huvudsakligen av arbetsgivaravgifter. Skatt på
kapital består främst av skatt på hushållens
kapitalinkomster och skatt på företagsvinster,
men också av fastighetsskatt och den kommunala fastighetsavgiften. Totalt utgör skatt på
kapital drygt 10 procent av de totala skatteintäkterna. Den tredje undergruppen, skatt på
konsumtion, utgörs till ca 70 procent av mervärdesskatt. Resterande del är punktskatter i
form av skatt på alkohol och tobak, skatt på
energi och miljö samt skatt på vägtrafik. Övriga
skatter består av omprövningar av skattebeslut,
vissa avgifter t.ex. avgifter till Insättningsgarantifonden samt restförda skatter, dvs. skatter som
inte betalats och därför överförts till Kronofogdemyndigheten för indrivning.
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Tabell 7.12 Sektorsvis fördelning av totala skatteintäkter
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009

EU-skatter
Kommunalskatter
Avgifter till ÅP-systemet
Statens skatteintäkter
Totala skatteintäkter

7
479
169
826

7
516
178
798

7
525
178
715

2010

2011

2012

6
528
179
722

6
539
183
751

7
556
190
787

1 481 1 500 1 424 1 434 1 480 1 539

De totala skatteintäkterna fördelas till fyra sektorer: EU, kommuner och landsting, ålderspensionssystemet och staten. Den sektorsvisa
fördelningen av skatteintäkterna redovisas i
tabell 7.12. EU-skatterna består främst av tullmedel och den mervärdesskattebaserade EU-avgiften. Kommunalskatterna är huvudsakligen
inkomstskatter på arbete, men från och med
2008 inkluderas även den kommunala fastighetsavgiften.
7.3.1

Offentliga sektorns skatteintäkter

Regeringens förslag: Den beräkning av statsbudgetens inkomster för 2010 som sammanställts i
bilaga 1 avsnitt 2, godkänns.

I tabell 7.13 redovisas den offentliga sektorns
skatteintäkter mellan 2003 och 2007 samt prognoser för åren 2008–2012.
Ändrad redovisning av inkomsttitlar

I statsbudgeten för 2010 tillkommer följande
inkomsttitlar:
1144 Fastighetsavgift
8112 Stöd till utbildningsvikariat
8119 Stöd för utbildning av personal i vård och
äldreomsorg.
Inkomsttitel
1154 Hemtjänster
byter namn och heter fortsättningsvis
1154 Husarbeten.
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Osäkerhet och bedömning i skatteprognoserna

Skatteintäkterna från företags- och kapitalvinster
är de intäkter som uppvisar störst variation mellan åren och det är också för dessa prognososäkerheten är som störst. På några års sikt är
det framför allt utvecklingen på arbetsmarknaden som är avgörande för hur skatteintäkterna
utvecklas, eftersom drygt 60 procent av skatteintäkterna härrör från arbetsmarknaden.
Prognoserna tenderar att underskatta styrkan
i konjunkturförändringarna och intäkterna brukar överskattas i nedgångar och underskattas i
uppgångar. I diagram 7.5 visas prognosfelen,
mätt som skillnaden mellan utfall och den prognos som redovisades för det aktuella året i
respektive budgetproposition och ekonomisk
vårproposition.81 Resultatet är entydigt och visar
att prognoserna underskattat intäkterna i uppgången runt millennieskiftet, överskattat dem i
nedgången 2002 och 2003 och underskattat dem
i uppgången 2005, 2006 och 2007. Dessa tre år
underskattades skatteintäkterna i prognosen i
BP(t) med i genomsnitt 1,9 procent av BNP per
år. Mot bakgrund av hur prognosfelen historiskt
sett ut finns således en möjlighet att skatteintäkterna kan komma att utvecklas starkare än vad
den nu redovisade prognosen visar när ekonomin åter tar fart.
Diagram 7.5 Prognosfel för totala skatteintäkter 1999-2007
Miljarder kronor

ökning av antal arbetade timmar med 1 procent
ökar skatteintäkterna från skatt på arbete med
7–8 miljarder kronor och att en ökning av hushållens konsumtion med 1 procent ökar mervärdesskatteintäkterna med drygt 1,5 miljarder
kronor.
7.3.2

Skatt på arbete

Skatteunderlag

Underlaget för skatt på arbete består framför allt
av lönesumman och skattepliktiga transfereringar. Konjunkturnedgången medför att lönesumman minskar med 0,3 procent under 2009. I
diagram 7.6 framgår att skatteunderlaget trots
detta förväntas växa med 1,4 procent, på grund
av den starka utvecklingstakten för skattepliktiga
transfereringar.
Diagram 7.6 Utveckling av lönesumma, transfereringar och
skatteunderlag
Procentuell utveckling
11
Transfereringar
9

Lönesumma
Skatteunderlag

7
5
3
1

70
60

BP(t)

50

VP(t)

40

BP(t+1)

30

VP(t+1)

-1
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Anm.: Transfereringar 2003 har justerats för pensionsomläggningen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Källa: Egna beräkningar.

För att illustrera hur osäkerheten i prognosen
kan slå på skatteintäkterna kan nämnas att en

81 För t.ex. år 2003 avser BP(t) budgetpropositionen för 2003, VP(t)

2003 års ekonomiska vårproposition, BP(t+1) budgetpropositionen för
2004 etc. En positiv avvikelse betyder att utfallet blivit högre än
prognosen och att prognosen underskattat intäkterna.
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Tabell 7.13 Offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster
Miljarder kronor
Inkomstår

Utfall Prognos
2007
2008

2003

2004

2005

2006

2009

2010

2011

2012

Skatt på arbete
Direkta skatter
Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt
Allmän pensionsavgift
Skattereduktioner m.m.
Artistskatt
Indirekta skatter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter
Särskild löneskatt
Nedsättningar
Skatt på tjänstegruppliv
Avgifter till premiepensionssystemet

782,9
449,5
403,1
32,7
70,3
-56,6
0,1
333,5
321,9
9,0
27,2
-8,4
1,3
-17,5

806,9
465,6
419,8
34,0
72,1
-60,5
0,1
341,4
329,0
9,3
28,3
-8,7
1,3
-17,8

829,6
476,9
435,6
38,3
74,2
-71,3
0,1
352,8
341,1
10,1
29,3
-8,5
1,1
-20,3

857,2
490,1
454,1
41,0
77,3
-82,4
0,1
367,0
357,0
11,0
28,9
-8,8
1,2
-22,3

873,5
483,0
479,1
44,8
81,1
-122,0
0,1
390,5
382,0
11,8
30,2
-10,5
0,9
-23,9

909,8
498,5
504,0
48,5
85,2
-139,4
0,1
411,3
403,5
12,1
33,0
-13,4
1,2
-25,1

871,9
483,0
510,8
41,2
86,4
-155,5
0,1
388,9
390,9
11,6
31,5
-20,6
1,1
-25,6

864,6
477,1
513,9
42,1
87,1
-166,1
0,1
387,5
392,0
11,5
31,6
-22,9
1,1
-25,8

885,3
488,2
525,2
43,2
89,2
-169,5
0,1
397,2
401,8
11,7
32,3
-23,3
1,1
-26,5

915,0
504,5
542,0
44,5
92,3
-174,4
0,1
410,4
415,9
12,1
33,4
-24,8
1,1
-27,4

Skatt på kapital
Skatt på kapital hushåll
Skatt på företagsvinster
Avkastningsskatt
Fastighetsskatt och fastighetsavgift
Stämpelskatt
Förmögenhetsskatt
Kupongskatt m.m.
Arvs- och gåvoskatt

107,5
6,8
48,9
12,7
24,0
6,0
4,9
1,9
2,5

135,9
11,9
71,5
11,3
24,3
7,1
5,3
1,8
2,6

167,9
22,9
92,0
12,0
25,1
7,8
5,0
1,9
1,1

192,2
37,4
99,2
11,1
25,0
9,5
6,1
3,7
0,1

208,7
49,7
104,6
12,8
25,9
9,4
0,0
6,3
0,0

173,6
25,7
91,6
15,7
25,6
9,4
0,0
5,5
0,0

146,3
20,0
75,0
13,8
25,9
8,0
0,0
3,6
0,0

157,0
24,0
81,4
13,8
25,9
8,2
0,0
3,7
0,0

170,8
27,5
88,2
17,0
25,5
8,6
0,0
4,1
0,0

184,6
30,0
96,7
19,2
25,2
9,0
0,0
4,5
0,0

Skatt på konsumtion och insatsvaror
Mervärdesskatt
Skatt på tobak
Skatt på etylalkohol
Skatt på vin m.m.
Skatt på öl
Energiskatt
Koldioxidskatt
Övriga skatter på energi och miljö
Skatt på vägtrafik
Skatt på import
Övriga skatter

327,9
226,6
8,3
4,7
3,6
2,6
36,4
23,8
3,7
8,3
3,5
6,3

337,8
235,4
8,2
4,1
3,5
2,5
35,1
26,4
3,5
8,8
3,9
6,4

357,3
250,1
8,2
4,1
3,6
2,6
37,8
25,5
3,3
11,0
4,7
6,4

375,3
265,2
8,6
4,2
3,8
2,7
38,2
24,7
4,7
11,8
5,2
6,3

399,6
284,8
9,7
4,2
4,0
2,8
38,2
25,1
4,7
13,1
5,9
7,1

420,3
300,6
9,9
4,2
4,1
3,1
38,8
25,7
5,1
16,0
5,9
6,8

414,6
292,9
10,8
4,3
4,4
3,2
40,0
25,5
5,3
16,3
5,8
6,3

417,6
295,4
11,3
4,4
4,6
3,2
40,2
26,1
4,9
16,4
4,7
6,4

428,5
304,5
11,3
4,4
4,7
3,2
41,6
26,6
4,9
15,8
5,0
6,4

443,3
316,6
11,5
4,4
4,8
3,2
42,3
27,7
4,9
16,1
5,5
6,3

-2,6
-5,9
3,4

-1,9
-5,9
4,1

-1,3
-7,6
6,3

-1,8
-5,4
3,5

-0,8
-7,6
6,8

-3,9
-8,2
4,3

-8,5
-10,2
1,7

-5,0
-9,2
4,2

-4,5
-8,7
4,2

-3,6
-7,9
4,3

Totala skatteintäkter
Avgår, EU-skatter

1 215,8
-8,9

1 278,9
-7,3

1 353,5
-7,8

1 422,9
-9,4

1 481,0
-7,2

1 499,8
-7,2

1 424,4
-7,1

1 434,3
-6,1

1 480,1
-6,4

1 539,3
-6,9

Offentliga sektorns skatteintäkter
Avgår, kommunala inkomstskatter
Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

1 206,9
-403,1
-142,9

1 271,6
-419,8
-147,2

1 345,7
-435,6
-151,0

1 413,5
-454,1
-159,6

1 473,7
-479,1
-168,9

1 492,6
-516,1
-178,2

1 417,3
-524,6
-177,5

1 428,2
-528,0
-178,5

1 473,7
-539,4
-183,3

1 532,3
-555,7
-189,6

660,9

704,5

759,1

799,8

825,7

798,3

715,1

721,6

751,0

787,0

Restförda och övriga skatter
Restförda skatter
Övriga skatter

Statens skatteintäkter
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Tabell 7.13 Offentliga sektorns skatteintäkter och statsbudgetens inkomster forts.
Miljarder kronor
Inkomstår

Utfall Prognos
2007
2008

2003

2004

2005

2006

Statens skatteintäkter

660,9

704,5

759,1

799,8

825,7

Periodiseringar
Uppbördsförskjutningar
Betalningsförskjutningar
varav kommuner och landsting
varav ålderspensionssystemet
varav privat sektor
varav kyrkosektorn
varav EU
Anstånd

-23,0
-9,9
-12,9
-14,5
0,3
1,6
-0,4
0,0
-0,2

-32,2
-23,8
-8,4
-8,5
-0,1
0,6
-0,4
0,1
0,0

-16,0
-26,6
10,8
4,2
-0,9
8,0
-0,5
0,0
-0,2

6,6
-3,7
10,3
6,3
2,8
1,0
-0,1
0,2
0,0

-10,2
-2,5
-6,5
9,0
1,5
-14,5
0,4
-3,0
-1,2

Statens skatteinkomster

637,9

672,4

743,1

806,3

23,8
24,1
0,0
2,5
9,5
12,0

22,1
29,2
0,1
2,4
8,3
11,6

2,7
27,5
6,7
2,3
8,8
12,6

-17,3

-21,8

-41,5

Övriga inkomster
2000 Inkomster av statens verksamhet
3000 Inkomster av försåld egendom
4000 Återbetalning av lån
5000 Kalkylmässiga inkomster
6000 Bidrag från EU
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
8000 Utgifter som ges som krediteringar
på skattekontot
Statsbudgetens inkomster

2011

2012

798,3

715,1

721,6

751,0

787,0

10,6
24,4
-15,0
-3,6
-0,6
-8,1
0,6
-3,2
1,1

-1,0
20,3
-19,7
-22,5
-2,6
0,1
-0,9
6,1
-1,6

-0,3
-8,5
4,0
4,0
2,3
-1,0
-1,1
-0,2
4,3

6,2
-12,5
17,5
17,4
0,4
-0,2
0,0
-0,1
1,2

-10,9
-11,7
-0,3
-0,4
0,5
-0,4
0,0
-0,1
1,1

815,5

808,9

714,1

721,4

757,2

776,1

4,0
43,4
0,1
2,1
7,8
12,4

48,2
66,5
18,0
2,0
8,2
13,0

92,4
53,0
76,5
1,9
8,7
11,0

4,7
49,2
0,1
1,7
9,2
12,2

1,7
40,8
0,0
1,7
8,9
13,9

2,3
42,3
0,0
1,6
9,4
12,4

4,3
44,5
0,0
1,4
9,7
12,3

-48,2

-51,9

-56,3

-67,8

-63,5

-63,2

-63,3

-7,0

-7,7

-13,6

-13,7

-7,7

-2,4

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

694,4

745,8

810,3

863,7

901,3

718,8

723,0

759,4

780,4

Diagram 7.7 Utveckling av arbetade timmar, timlön och
lönesumma
Procentuell utveckling
7
5
3
1
-1

-5

2010

661,7

Lönesumman
Lönesumman står för ca 70 procent av underlaget för skatt på arbete, vilket innebär att förändringen av antalet arbetade timmar och timlönen har störst betydelse för utvecklingen av
skatteintäkterna. Utvecklingen av arbetade timmar och timlön mellan 2000 och 2012 framgår av
diagram 7.7.

-3

2009

Arbetade timmar
Timlön
Lönesumma

nas minska med 0,3 procent. En del av minskningen av antalet arbetade timmar 2009 förklaras
av ökad sjukfrånvaro på grund av risken för en
pandemi. Effekten på lönesumman är dock begränsad eftersom större delen av frånvaron antas
täckas av sjuklön. Även om antal arbetade timmar fortsätter att minska 2010 bidrar timlönen
till att lönesumman beräknas öka med
0,3 procent. Under 2011–2012 bedöms lönesumman öka med 2,5 respektive 3,5 procent.
Skattepliktiga transfereringar
Prognosen för transfereringarna bygger till
största delen på utvecklingen av antalet pensionärer, sjukskrivna och arbetslösa. Till viss del
beror den även på löne- och prisutvecklingen,
framför allt eftersom vissa ersättningar är kopplade till utvecklingen av inkomst- och prisbasbelopp. I diagram 7.8 visas utvecklingen av
transfereringsinkomsterna som andel av den
totala inkomsten av tjänst mellan 2000 och 2012.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Anm.: Den redovisade timlönen är beräknad enligt nationalräkenskapernas principer.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Konjunkturnedgången bedöms medföra en
drastisk minskning i antal arbetade timmar 2009.
Detta återspeglas i att lönesumman 2009 beräk197
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Diagram 7.8 Transfereringsinkomster som andel av inkomst
av tjänst
Procent
12

24
Sjuk- och föräldrapenning m.m. (vänster axel)
Arbetslöshetsersättningar (vänster axel)
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22

Pensioner (höger axel)
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Under de senaste fem åren har sjukersättning,
sjuk- och föräldrapenning samt aktivitetsersättning minskat som andel av den totala tjänsteinkomsten. Det beror dels på en stark lönesummetillväxt under de senaste åren, dels på att både
antalet nya sjukpenningfall och längden på sjukfallen har minskat. Den 1 juli 2008 infördes nya
regler i sjukförsäkringen som bland annat innebär en fast tidsgräns för rätten till sjukpenning.
Den demografiska utvecklingen med fler personer i pensionsålder medför att antalet personer i
sjukförsäkringen minskar 2009-2012, eftersom
ålderspension ersätter sjukdomsrelaterad ersättning efter pensioneringstidpunkten. Aktivitetsoch sjukersättning bedöms minska under prognosperioden, vilket i första hand förklaras av att
inflödet från sjukpenningen minskar samt av
borttagandet av möjligheten till tidsbegränsad
sjukersättning 2010.
Den relativt kraftiga ökningen av pensionernas andel av den totala inkomsten av tjänst under
2009 beror på flera faktorer. Dels ökar pensionerna med 4,5 procent genom följsamhetsindexeringen samtidigt som lönesumman antas
minska med 0,3 procent i år. Dels ökar antalet
pensionärer på grund av att de stora årskullarna
födda på 1940-talet uppnår pensionsålder. År
2010–2012 minskar pensionernas tillväxttakt till
följd av den automatiska balanseringen i ålderspensionssystemet.82
Den kraftiga inbromsningen på arbetsmarknaden under 2009 leder till att en större andel av

82 Prognosen för 2011 och 2012 beaktar det beräkningstekniska

antagande som beskrivs närmare i avsnitt 8.1.2.
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de totala tjänsteinkomsterna kommer från
arbetslöshetsrelaterade ersättningar. Ökningen
mellan 2009 och 2010 förstärks av att medlemstalet i arbetslöshetsförsäkringen beräknas öka,
vilket bland annat beror på att regeringen har
sänkt avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen
och lättat medlemsvillkoren under 2009.
Direkta skatter på arbete

Prognosen för direkta skatter på arbete för 2010
är 477 miljarder kronor. Det är en minskning
med drygt 1 procent jämfört med 2009. Minskningen beror framför allt på förslagen i denna
proposition om ett fjärde steg i jobbskatteavdraget samt utökat särskilt grundavdrag för pensionärer. Förslagen minskar skatteintäkterna med
13,5 miljarder kronor per år.
Den kraftigt försämrade arbetsmarknaden
medför ett stort fall i utvecklingstakten av
kommunernas skatteunderlag (se tabell 7.14).
Även om lönesumman minskar 2009 och endast
ökar svagt 2010 får inte detta fullt genomslag i
kommunernas skatteunderlag eftersom en del av
fallet kompenseras av ökade transfereringar.
Under 2009 och 2010 beräknas de kommunala
skatteintäkterna öka med 1,1 respektive 0,6 procent. Skillnaden mellan faktisk och underliggande utveckling under dessa år förklaras av den
genomförda och aviserade höjningen av det särskilda grundavdraget för pensionärer. Detta
kompenseras dock för kommunerna och
landstingens del genom en motsvarande höjning
av statsbidragen. Den underliggande utvecklingen, dvs. utvecklingen justerad för regeländringar, bedöms bli 1,4 respektive 1,3 procent.
Tabell 7.14 Faktisk och underliggande utveckling av
kommunernas skatteunderlag
Procentuell utveckling
Utfall
2007

Prognos
2008
2009

2010

2011

2012

Faktisk utveckling
Aktuell beräkning
VÅP09
BP09
Underliggande utveckling
Aktuell beräkning
VÅP09
BP09

5,6
5,6
5,6

5,6
5,2
6,0

1,1
0,6
4,0

0,6
0,6
3,7

2,2
2,0
4,6

3,2
3,1

5,1
5,1
5,1

5,1
4,8
5,6

1,4
1,0
4,3

1,3
0,6
3,7

2,2
2,0
4,6

3,2
3,1

Intäkterna från statlig inkomstskatt väntas bli
42 miljarder kronor 2010. Det är en ökning med
ca 1 miljard kronor jämfört med 2009. Mellan
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2009 och 2010 beräknas antalet personer som
betalar statlig inkomstskatt öka med ca 14 000
personer (se diagram 7.9).
Diagram 7.9 Antal personer som betalar statlig inkomstskatt
Tusental personer
1 600
Antal som betalar 25%
Antal som betalar 20%

1 400
1 200

som en följd av att antalet karensdagar ökar (se
avsnitt 7.2.2). Regeringen har även slopat den
särskilda löneskatten för pensionärer. Det slopade skatteuttaget motsvarar en nedsättning på
ca 2,4 miljarder kronor per år. För 2010 uppgår
nedsättningarna till knappt 23 miljarder kronor
(se tabell 7.15).
7.3.3

Skatt på kapital

1 000

Skatt på kapital, hushåll
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Indirekta skatter på arbete

Försämringen på arbetsmarknaden påverkar
också prognosen för de indirekta skatterna på
arbete. Underlaget för socialavgifterna minskar
för första gången sedan 1993, något som bidrar
till att intäkterna beräknas falla mellan 2008 och
2009. De lägre intäkterna förklaras också av att
socialavgifterna sänktes med 1 procentenhet
samt att nedsättningen av avgifterna för unga
utvidgades. Indirekta skatter på arbete väntas
totalt uppgå till 388 miljarder kronor 2010.

Den största delen av hushållens skatt på kapitalinkomster kommer från taxerade kapitalvinster.
Kapitalvinsternas storlek beror på utvecklingen
av marknadsvärdet av olika tillgångar samt när de
ackumulerade vinsterna realiseras. I diagram 7.10
visas aktieprisindex och fastighetsprisindex
tillsammans med utfall och prognos för kapitalvinsterna (prognosen illustreras med en streckad
linje). Upp- och nedgångar i taxerade kapitalvinster följer i stor utsträckning variationerna i
aktieprisindex, dock med viss tidsförskjutning.
Diagram 7.10 Taxerade kapitalvinster, aktieprisindex och
fastighetsprisindex
Miljarder kronor
200

Index år 2000=100
200

Taxerade kapitalvinster (vänster axel)
Aktieprisindex (höger axel)
Fastighetsprisindex (höger axel)
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Tabell 7.15 Nedsättningar av arbetsgivar- och egenavgifter

60

60

Miljarder kronor

40

40

20

20

Utfall Prognos
2007 2008 2009

Generell nedsättning
Regional nedsättning
Sjöfartsstöd
Ungdomar
Nystartsjobb
Summa

2010

2011

2012

3,4
0,6
1,8
4,4
0,4

0,0
0,6
1,9
9,9
1,0

0,0
0,6
2,4
15,6
2,1

1,4
0,6
2,1
15,9
2,8

1,5
0,6
2,0
16,3
2,9

1,5
0,6
1,8
16,7
4,1

10,5

13,4

20,6

22,9

23,3

24,8

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.

För att minska arbetskraftskostnaderna och för
att öka efterfrågan på arbetskraft har regeringen
både sänkt det generella avgiftsuttaget men
framför allt sänkt uttaget för vissa grupper på
arbetsmarknaden. För att förbättra de små företagens förutsättningar aviserar regeringen i
denna proposition att avgifterna för enskilda
näringsidkare sätts ned. Dessutom sänks sjukförsäkringsavgiften för enskilda näringsidkare
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Källor: Statistiska Centralbyrån, Affärsvärlden och egna beräkningar.

Flera års stigande priser på de finansiella marknaderna och fastighetsmarknaden har medfört
att de taxerade kapitalvinsterna varit höga de
senaste åren. År 2007 uppgick kapitalvinsterna
till 172 miljarder kronor. Det motsvarar
5,6 procent av BNP och är nästan i nivå med
kapitalvinsternas andel av BNP år 2000.
Taxeringen av kapitalvinsterna är en del av
taxeringen av hushållens inkomster och är klar i
november året efter inkomståret. Det innebär att
2008 års kapitalvinster ännu inte är fastställda
och att skatteintäkterna för 2008 fortfarande är
en prognos. Kapitalvinsterna för 2008 bedöms
bli betydligt lägre än 2007 och uppgå till 98 mil199
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jarder kronor. Den kraftiga nedgången på börsen
under 2008 i kombination med den finansiella
oron under året bidrar till minskningen av kapitalvinsterna. Börsnedgången medför också att
kapitalförlusterna ökar, vilket minskar skatteintäkterna ytterligare.
Kapitalvinsterna bedöms falla ytterligare 2009
och uppgå till 85 miljarder kronor. Turbulensen
på kapitalmarknaderna de senaste åren har
medfört att många hushåll valt att realisera
ackumulerade kapitalvinster. I kombination med
börsfallet under 2008, innebär detta att det måste
ske en kraftig återhämtning på börsen innan
hushållen i större utsträckning har finansiella
vinster att realisera. Omsättningen på fastighetsmarknaden har varit låg under första halvåret
2009, vilket bidrar till att ytterligare minska
kapitalvinsterna. Sammanlagt bedöms hushållens
skatt på kapitalinkomster uppgå till 20 miljarder
kronor 2009 vilket kan jämföras med knappt
26 miljarder kronor 2008.
På grund av svårigheterna med att göra prognoser för kapitalvinster antas att vinsterna från
och med 2010 återgår till en genomsnittlig,
historisk nivå på drygt 3 procent av BNP.

Samtidigt bidrar kreditförluster till lägre vinster i
banksektorn. Skatteintäkterna bedöms minska
med ca 17 miljarder kronor till 75 miljarder kronor 2009.
Intäkterna från skatt på företagsvinster
bedöms öka igen 2010. Vinsterna i företagen
väntas öka när företagens kostnader är bättre
anpassade till den efterfrågan som råder. År 2008
och 2009 påverkas företagens resultat av kostnader för varsel och uppsägningar, något som inte
bedöms gälla i lika stor utsträckning 2010. Samtidigt bidrar underskottsavdrag från 2008 och
2009 till att hämma utvecklingen av skatteintäkterna 2010. Sammantaget bedöms intäkterna
stiga måttligt och uppgå till 81 miljarder kronor.
I takt med att ekonomin återhämtar sig 2011 och
2012 ökar skatteintäkterna ytterligare.
I diagram 7.11 visas intäkterna från skatt på
företagsvinster i procent av BNP mellan 1991
och 2012. Under prognosperioden är skatteintäkterna som lägst 2009, då de uppgår till
2,4 procent av BNP.
Diagram 7.11 Skatt på företagsvinster i procent av BNP
1991–2012
Procent av BNP
4

Skatt på företagsvinster
3

Efter en period med stark vinstutveckling i
företagssektorn uppgick intäkterna från skatt på
företagsvinster 2007 till knappt 105 miljarder
kronor. Det motsvarar 3,4 procent av BNP,
något som kan jämföras med toppåret 2000 då
intäkterna, exklusive de tillfälliga skatteintäkterna som uppkom till följd av återbetalningen av
pensionsmedel från pensionsföretaget Alecta,
uppgick till 2,8 procent av BNP.
Som en följd av konjunkturnedgången och
den finansiella oron under 2008 föll vinsterna i
företagen dramatiskt fjärde kvartalet 2008.
Orderingången sjönk kraftigt för många företag,
t.ex. inom verkstadssektorn, och bankernas kreditförluster började stiga. Mot bakgrund av detta
bedöms intäkterna från skatt på företagsvinster
minska till 92 miljarder kronor 2008.
Lågkonjunkturen får stort genomslag i prognosen även för 2009. Den svenska företagssektorns starka exportberoende gör att den svaga
internationella investeringskonjunkturen får särskilt stor effekt. Vinsterna bedöms falla kraftigt i
verkstads- och råvarusektorerna till följd av en
svag efterfrågan och lågt kapacitetsutnyttjande.
200

2

1

Skatt på företagsvinster som andel
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Avkastningsskatt

Avkastningsskatt tas ut på sparande i pensionsoch kapitalförsäkringar. Basen för beskattningen
är ett kapitalunderlag som utgörs av värdet av
tillgångarna i pensions- och kapitalförsäkringarna. Kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan året före beskattningsåret för att
beräkna en schablonmässig intäkt som tas upp
till beskattning.
Prognosen för intäkterna från avkastningsskatt 2008 är ca 16 miljarder kronor. Börsfallet
under 2008 gör att det kapitalunderlag som ligger till grund för skatten 2009 minskar och
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skatteintäkterna bedöms falla till 14 miljarder
kronor. Avkastningsskatten påverkas både av
kapitalunderlagets utveckling och av statslåneräntan. Om statslåneräntan minskar med
1 procentenhet minskar skatteintäkterna med
drygt 3 miljarder kronor nästföljande år. Även
om börsen förväntas stiga under 2009 motverkas
uppgången av den låga räntenivån och skatteintäkterna bedöms uppgå till 14 miljarder kronor
även 2010.

7.3.4

Skatt på konsumtion och insatsvaror

Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift

Tabell 7.17 Skatt på konsumtion och insatsvaror

Mervärdesskatt och punktskatter bildar tillsammans undergruppen skatt på konsumtion och
insatsvaror. År 2009 beräknas skatt på konsumtion och insatsvaror sammantaget utgöra
29 procent av de totala skatteintäkterna, där
mervärdesskatten och punktskatterna står för 21
respektive 8 procentenheter. Prognosen för skatt
på konsumtion och insatsvaror redovisas i tabell
7.17.
Miljarder kronor och procentuell förändring

Intäkterna från den kommunala fastighetsavgiften beräknas 2009 uppgå till 14 miljarder kronor,
varav ca drygt 11 miljarder avser småhus och
knappt 3 miljarder kronor avser bostadslägenheter. Intäkterna stiger jämfört med 2008 dels
till följd av indexeringen av den högsta avgiften,
dels till följd av fastighetstaxeringen av småhus
2009. Höjda taxeringsvärden innebär att intäkterna ökar med ca 1 miljard kronor. Intäkterna
stiger ytterligare något 2010 och 2012 till följd av
indexeringen. År 2012 bedöms intäkterna
minska något till följd av att fastighetspriserna
bedöms falla 2009 och 2010.
I tabell 7.16 redovisas intäkterna från fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift uppdelade på fastighetsslag.
Tabell 7.16 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

Småhus
Hyreshus, bostadslägenheter
Hyreshus, lokaler
Industrier
Vattenkraftverk

13,5
3,3
5,3
1,5
2,3

10,4
3,0
6,1
1,6
2,9

12,1
2,9
6,2
1,6
2,9

12,0
3,0
6,3
1,6
2,9

12,1
3,0
6,4
1,6
2,3

11,8
3,0
6,5
1,6
2,3

Summa

25,9

24,1

25,7

25,8

25,4

25,1

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.

Stämpelskatt

Stämpelskattens utveckling beror på omsättningen och prisutvecklingen på fastighetsmarknaden. De senaste åren har skatteintäkterna uppgått till drygt 9 miljarder kronor. Fallande fastighetspriser och framför allt en lägre omsättning
medför att intäkterna förväntas minska 2009 och
uppgå till 8 miljarder kronor.

Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

Aktuell prognos

400

420

415

418

428

443

Utvecklingstakt (%)
Mervärdesskatt
Punktskatter

6,5
7,4
4,2

5,2
5,6
4,2

-1,3
-2,6
1,7

0,7
0,9
0,4

2,6
3,1
1,5

3,5
4,0
2,1

Intäkterna från mervärdesskatt kommer i huvudsak från hushållens konsumtion. Eftersom mervärdesskatten är differentierad mellan olika varuoch tjänstegrupper beror intäkterna både på den
totala konsumtionen och av sammansättningen i
konsumtionen. Utöver hushållens konsumtion
består skattebasen för mervärdesskatt även av
offentlig konsumtion samt av investeringar i
både näringslivet och offentlig sektor.
Punktskatter skiljer sig från mervärdesskatten
i det avseendet att de oftast är baserade på konsumerad kvantitet i stället för på marknadspris.
Till undantagen hör beskattningen av cigaretter,
som till viss del beror på detaljhandelspriset,
samt energi- och koldioxidskatterna som skrivs
upp med förändringen i konsumentprisindex.
Mervärdesskatt

Trots osäkerheten på arbetsmarknaden, de
finansiella marknaderna och fastighetsmarknaden andra halvåret i fjol steg intäkterna från
mervärdesskatt 2008 som helhet med
5,6 procent till 301 miljarder kronor. En
bidragande orsak till det höga utfallet 2008 är de
nya redovisningsreglerna av mervärdesskatt vid
omsättning av bygg- och anläggningstjänster. De
nya reglerna, som började gälla från och med den
1 januari 2008, innebär att skatten debiteras
löpande i stället för efter tidpunkten för färdigställande. Övergången till de nya reglerna innebär att debiteringar under en period sker enligt
201
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både det nya och det gamla systemet, vilket
temporärt bedöms öka intäkterna från mervärdesskatt 2008 och 2009 med 8 respektive
2 miljarder kronor.
År 2009 bedöms hushållen till följd av den
försämrade konjunkturen öka det egna sparandet, varför konsumtionen och intäkterna från
mervärdesskatt förväntas falla med 2,6 procent
till 293 miljarder kronor. Därefter stiger intäkterna i takt med att hushållens konsumtion återhämtar sig och uppgår till 317 miljarder kronor
2012.
Merparten av intäkterna från mervärdesskatt
härrör från privat sektor. År 2009 kan ca
76 procent av intäkterna från mervärdesskatt
hänföras till privat sektor medan kommunal och
statlig sektor står för ca 16 respektive 8 procent
av intäkterna. Dessa andelar är relativt stabila
över tiden. Privat sektor består i sin tur till två
tredjedelar av hushållens konsumtion, resterande
delar är investeringar och förbrukning i näringslivet.
Diagram 7.12 Hushållens konsumtion i löpande priser och
underliggande intäkter från mervärdesskatt 1996–2012
Årlig procentuell förändring
10
8
6
4

högsta mervärdesskattesatsen, såsom bilar och
andra sällanköpsvaror.
År 2009 minskar de underliggande intäkterna
från mervärdesskatt med 0,8 procent En nedgång i de underliggande mervärdesskatteintäkterna mellan två år är mycket sällsynt. Nedgången
i skatteintäkterna förklaras till stor del av en ändrad sammansättning av hushållens konsumtion.
Efterfrågan på varor som beskattas med den
högsta mervärdesskattesatsen minskar relativt
mycket jämfört med andra varor som beskattas
med lägre skattesatser, en utveckling som
märktes redan i slutet av 2008 i samband med
inbromsningen av konjunkturen. Även bostadsinvesteringarna förväntas falla under 2009
jämfört med 2008, vilket ytterligare befäster
nedgången av mervärdesskatteintäkterna 2009.
I diagram 7.13 redovisas mervärdesskatteintäkterna från hushållens konsumtion indelat i
varugrupper. Skattesatsen på bilar, sällanköpsvaror och energi är, med några få undantag,
25 procent. För varugrupperna dagligvaror och
tjänster är skattesatserna mer differentierade,
exempelvis beläggs dagligvaran livsmedel med
12 procents mervärdesskatt medan catering
beläggs med 25 procent. Kläder, möbler och
övriga fritidsartiklar är de största varuposterna
bland sällanköpsvaror. De står tillsammans för
knappt hälften av intäkterna från sällanköpsvaror.
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Diagram 7.13 Mervärdesskatteintäkterna från hushållens
konsumtion uppdelat på olika varugrupper 1993–2009
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Källor: Skatteverket, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

I diagram 7.12 visas utvecklingen av hushållens
konsumtionsutgifter och de underliggande
intäkterna från mervärdesskatt, dvs. utvecklingen där effekten av skatte- och redovisningsändringar är exkluderad. Eftersom skattesatserna
varierar mellan olika varu- och tjänstegrupper
spelar fördelningen av konsumtionen en viktig
roll. En förändrad sammansättning i hushållens
konsumtion kan leda till att utvecklingstakterna
mellan konsumtionen och skatteintäkterna
avviker från varandra. Exempelvis har de underliggande skatteintäkterna ökat i en snabbare takt
än hushållens konsumtionsutgifter mellan 2005
och 2007, delvis till följd av att hushållen ökat sin
konsumtion av varor som beskattas med den
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Punktskatter

Avsikten med flertalet punktskatter är att de ska
kompensera för de externa kostnader för samhället som uppstår i samband med förbrukning
av vissa varor och tjänster. Punktbeskattning
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används för att påverka konsumtionen i en för
samhället önskvärd riktning, även om de också
har en klar offentligfinansiell betydelse.
Skatt på tobak
År 2009 väntas intäkterna från skatt på tobak
öka med 9 procent för att uppgå till nästan
11 miljarder kronor. Ökningen beror på en stark
utveckling av försäljningen under första halvåret
2009 av framför allt de två största tobaksslagen:
cigaretter och snus. Försäljningen ökar efter att
ha minskat både 2007 och 2008 till följd av
skattehöjningar. Skattehöjningarna förklarar att
intäkterna dessa år stigit trots minskad försäljning (se diagram 7.14).
Diagram 7.14 Skatteintäkter från tobak och konsumtionen
av cigaretter och snus 1995–2012
Miljarder styck och kronor

Miljoner kg
14
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Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Skatt på alkohol
Skatt på alkohol omfattar skatt på etylalkohol,
vin och öl. Intäkterna från skatt på alkohol
bedöms öka 2009 med 4 procent och uppgår till
12 miljarder kronor. Ökningen beror på en stark
utveckling av framför allt försäljningen av vin
och sprit under första halvåret 2009.
Intäkterna från skatt på alkohol beror bland
annat på den inhemska försäljningen och införseln av alkohol. Av diagram 7.15 framgår att
reseinförseln har minskat sedan 2004 för att
2008 vara tillbaka på 2001 års nivå.

Diagram 7.15 Reseinförsel och skatteintäkter från alkohol
2001–2012
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Källor: Ekonomistyrningsverket, Skatteverket, SoRAD och egna beräkningar.

Skatt på energi
År 2009 beräknas intäkterna från skatt på energi
öka med 1 procent till sammanlagt 65 miljarder
kronor. Den svaga utvecklingen beror främst på
en lägre efterfrågan från industrin till följd av
lägre produktion. År 2010 och 2011 genomförs
ett flertal regeländringar, bland annat slopad
avfallsförbränningsskatt samt höjningar av energiskatt på dieselolja och koldioxidskatt (se vidare
avsnitt 7.2).
Prognoserna över skatt på energi baseras dels
på förväntad energianvändning i Sverige och dels
på förändringen i konsumentprisindex. De
viktigaste skattebaserna för energiskatten är
elektrisk kraft och bensin, och för
koldioxidskatten olja och bensin. Fördelningen
av intäkter mellan skattebaserna redovisas i tabell
7.18.
Tabell 7.18 Intäkter från skatt på energi 2007–2012
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

Skatt på energi

63

65

65

66

68

70

Energiskatt
Elektrisk kraft
Bensin
Olja och övrigt

38
19
14
5

39
19
14
6

40
20
14
6

40
20
14
6

42
20
14
7

42
20
14
8

Koldioxidskatt
Bensin
Olja och övrigt

25
11
14

26
11
15

25
11
14

26
11
15

27
11
15

28
11
16

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.

Övriga skatter på energi och miljö
Huvuddelen av intäkterna från övriga skatter på
energi och miljö utgörs framför allt av skatt på
termisk effekt i kärnkraftsreaktorer, som tas ut
på kärnkraftsreaktorers värmeproduktionsförmåga. Andra skatter som omfattas är exempelvis
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avfallskatt, skatt på naturgrus och skatt på
bekämpnings- och gödselmedel.
Intäkterna från övriga skatter på energi och miljö
bedöms 2009 öka med knappt 3 procent och
uppgå till 5 miljarder kronor. År 2010 förväntas
intäkterna sjunka i och med skatt på gödselmedel avskaffas. År 2011 och 2012 ökar
intäkterna marginellt.
Skatt på vägtrafik
I skatt på vägtrafik ingår fordonsrelaterade
skatter och vägavgifter. De totala intäkterna av
skatt på vägtrafik förväntas för 2009 uppgå till
16 miljarder kronor, varav drygt 11 miljarder
kronor utgörs av fordonsskatt.
Ett antal regeländringar påverkar intäkterna
från fordonsskatten 2009–2012. Efter att miljöbilspremien avskaffades den 1 juli 2009 stimuleras efterfrågan av miljöbilar med bättre miljöegenskaper genom att bilarna befrias från fordonsskatt de fem första åren. Detta förväntas
medföra att intäkterna varaktigt minskar med
0,4 miljarder kronor (se vidare avsnitt 7.2).
Skatt på import
Skatt på import omfattar tullmedel, jordbrukstullar och sockeravgifter. Från 2006 ingår även
omstruktureringsavgifter för att minska produktionen av socker inom EU. År 2009 förväntas skatteintäkterna till följd av en svagare
varuimport falla med 2 procent och uppgå till
knappt 6 miljarder kronor.
Övriga skatter
Under övriga skatter redovisas bland annat inlevererat överskott från AB Svenska Spel och
Systembolaget AB. Dessutom redovisas lotteriskatt, skatt på spel, skatt på annonser och reklam
samt ett antal avgifter. År 2009 förväntas intäkterna från övriga skatter uppgå till knappt
6 miljarder kronor, varav 69 procent kan hänföras till de inlevererade överskotten, 27 procent
till skatterna och 4 procent till avgifterna.

7.3.5

Skattekvot

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala
skatteintäkterna och BNP. I tabell 7.19 redovisas
skattekvoten mellan 2007 och 2012.
Tabell 7.19 Skattekvot
Procent av BNP
Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

Skattekvot
varav
Skatt på arbete
Skatt på kapital
Skatt på konsumtion
Övriga skatter

48,3

47,5

46,4

46,2

46,1

45,8

28,5
6,8
13,0
0,0

28,8
5,5
13,3
-0,1

28,4
4,8
13,5
-0,3

27,9
5,1
13,5
-0,2

27,5
5,3
13,3
-0,1

27,2
5,5
13,2
-0,1

Exkl. skatt på transfereringar

44,9

44,1

42,7

42,5

42,5

42,3

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.

Skattekvoten bedöms uppgå till 46,4 procent av
BNP 2009 för att sedan minska successivt till
45,8 procent 2012.
I tabellen visas även skattekvoten exklusive
skatt på transfereringar från den offentliga sektorn. En övergång från brutto- till nettoredovisning, där bland annat pensioner, sjuk- och föräldrapenning och ersättningar vid arbetslöshet
skulle vara skattefria, skulle minska skattekvoten
med ca 4 procentenheter. De offentliga finanserna skulle däremot inte påverkas.
I diagram 7.16 visas utvecklingen av skattekvoten mellan 1980 och 2012.
Diagram 7.16 Skattekvot 1980–2012
Procent av BNP
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

204

PROP. 2009/10:1

7.3.6

Statsbudgetens inkomster

I tabell 7.20 redovisas statsbudgetens inkomster
för perioden 2007–2012.
Tabell 7.20 Statsbudgetens inkomster 2007–2012
Miljarder kronor
Utfall Prognos
2007 2008 2009

2010

2011

2012

Statens skatteintäkter

825,7 798,3 715,1 721,6 751,0 787,0

Periodiseringar

-10,2

Statens skatteinkomster

815,5 808,9 714,1 721,4 757,2 776,1

Övriga inkomster
2000 Inkomster av
statens verksamhet
3000 Inkomster av försåld
egendom
4000 Återbetalning av lån
5000 Kalkylmässiga
inkomster
6000 Bidrag från EU
7000 Avräkningar m.m. i
anslutning till
skattesystemet
8000 Utgifter som ges
som krediteringar på
skattekonto
Statsbudgetens inkomster

10,6

-1,0

-0,3

6,2 -10,9

48,2

92,4

4,7

1,7

2,3

4,3

66,5

53,0

49,2

40,8

42,3

44,5

18,0
2,0

76,5
1,9

0,1
1,7

0,0
1,7

0,0
1,6

0,0
1,4

8,2
13,0

8,7
11,0

9,2
12,2

8,9
13,9

9,4
12,4

9,7
12,3

-51,9 -56,3 -67,8 -63,5 -63,2 -63,3
-7,7

-2,4

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

863,7 901,3 718,8 723,0 759,4 780,4

Anm.: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.

Skatteinkomster

I statsbudgeten tillämpas periodiserad redovisning av skatterna. Det innebär att skatterna
redovisas under det inkomstår då den skattepliktiga händelsen ägde rum. Statens skatteintäkter, som t.ex. kan avläsas i tabell 7.20, är således periodiserade. Statsbudgetens inkomster ska
enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten
redovisas kassamässigt. Därför finns även en
kassamässig redovisning av statens skatter. De
kassamässiga skatteinkomsterna utgörs av
betalningar som kan avse skatter för flera olika
inkomstår. Skillnaden mellan statens skatteintäkter och statens skatteinkomster utgörs av
periodiseringar. Periodiseringarna består i sin tur
av uppbörds- och betalningsförskjutningar samt
anstånd.
För
2010
beräknas
statens
skatteintäkter uppgå till ca 722 miljarder kronor.
Övriga inkomster

Utfall och prognoser för de inkomster som
redovisas under statsbudgetens övriga inkomster
presenteras i tabell 7.20. År 2009 beräknas dessa

inkomster uppgå till sammanlagt 4,7 miljarder
kronor, vilket är 87,7 miljarder kronor lägre än
utfallet 2008. Minskningen förklaras främst av
att försäljningsinkomsterna av statligt aktieinnehav 2009 beräknas till 0,1 miljard kronor jämfört
med 76,5 miljarder kronor 2008. Prognosen
avseende övriga inkomster för 2010–2012 uppgår
till mindre än 5 miljarder kronor per år.
2000 Inkomster av statens verksamhet

Under Inkomster av statens verksamhet redovisas
bland annat utdelningar från statligt aktieinnehav, affärsverkens inlevererade överskott, Riksbankens inlevererade överskott, ränteinkomster
och offentligrättsliga avgifter.
Prognosen för aktieutdelningar (exklusive AB
Svenska Spel och Systembolaget AB) uppgår till
cirka 19 miljarder kronor 2009. I detta ingår även
utdelningar av engångskaraktär med cirka
2,9 miljarder kronor utöver de ordinarie utdelningarna avseende 2008 års resultat. Prognosen
för 2010 avseende aktieutdelningarna är
14,7 miljarder kronor, för 2011 är prognosen
15,5 miljarder kronor och för 2012 17,5 miljarder
kronor. Den lägre prognosen för 2010–2011
förklaras framför allt av genomförda försäljningar av statligt aktieinnehav samt lägre
förväntade utdelningar till följd av lägre vinster
åren 2009–2010.
Jämfört med prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition har inkomsterna reviderats
upp med 2,5 miljarder kronor 2009. Inkomsterna
har reviderats ned med 2,3 miljarder 2010,
1,5 miljarder kronor 2011 samt 2,7 miljarder
kronor 2012. Revideringarna förklaras främst av
förändrade antaganden kring ränteinkomster
och inkomster av statens aktier.
3000 Inkomster av försåld egendom

Under Inkomster av försåld egendom redovisas
försäljning av olika typer av statlig egendom.
Försäljning av aktier i statligt ägda bolag utgör
vanligtvis den största delen.
Prognosen för 2009 är ca 0,1 miljard kronor. I
prognosen har inget antagande om inkomster
från försäljningen av statliga apotek gjorts för att
inte påverka den pågående försäljningsprocessen.
För perioden 2010–2012 antas försäljningsinkomsterna beräkningstekniskt uppgå till noll
205

PROP. 2009/10:1

kronor per år, i likhet med prognosen i 2009 års
ekonomiska vårproposition.
4000 Återbetalning av lån

Under Återbetalning av lån redovisas bland annat
Återbetalning av studiemedel (avser lån upptagna
före 1989) och Återbetalning av övriga lån. År
2009 beräknas inkomsterna uppgå till cirka
1,7 miljarder kronor, varav återbetalningar av
studiemedel utgör den största delen.
Under perioden 2010–2012 beräknas inkomsterna från studiemedelsavgifter minska eftersom
antalet återbetalare blir färre. Studiemedelsavgiften är den årliga återbetalningspliktiga delen
(amorteringen) av studiemedel tagna före 1989. I
takt med att antalet låntagare som återbetalat
hela skulden på lån tagna före 1989 ökar, minskar dessa inkomster.
5000 Kalkylmässiga inkomster

Under Kalkylmässiga inkomster redovisas vissa
avskrivningar och amorteringar samt statliga
pensionsavgifter, vilka utgör merparten av inkomsterna.
För 2009 beräknas inkomsterna uppgå till
9,2 miljarder kronor, varav 8,7 miljarder kronor
är inkomster från statliga pensionsavgifter.
Under perioden 2010–2012 ökar inkomsterna
och prognosen för 2012 är 9,7 miljarder kronor.
Hela ökningen beror på ökade inkomster från
statliga pensionsavgifter.
Jämfört med prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition har inkomsterna reviderats
med relativt små belopp.
6000 Bidrag m.m. från EU

Under Bidrag m.m. från EU redovisas bidrag
från olika EG-fonder inom EU:s budget. De
största enskilda bidragen för 2009 avser gårdsstödsbidrag, bidrag från EU:s landsbygdsfond
samt bidrag från EG:s socialfond. Bidragen är
kopplade till utgifter på anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel samt utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv.
Inkomsterna under 2009 beräknas sammantaget uppgå till 12,2 miljarder kronor. De progno206

stiserade inkomsterna ökar något över tid och
beräknas till cirka 12,3 miljarder kronor 2012.
Jämfört med prognosen i 2009 års vårproposition har inkomsterna reviderats upp med
0,4 miljarder kronor 2009, 2,1 miljarder kronor
2010 samt 0,3 miljarder kronor 2011 respektive
2012.
7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet utgörs av avräkningar och tillkommande
inkomster. Avräkningar är intäkter som förs till
fonder utanför statsbudgeten och kompensation
för mervärdesskatt som betalats av statliga och
kommunala myndigheter. Avräkningarna uppgick 2008 till 69 miljarder kronor och beräknas
öka till 72 miljarder kronor 2009. De beloppsmässigt största avräkningarna är kompensation
och avlyft för mervärdesskatt.
Tillkommande inkomster avser poster som
bruttoredovisas på statsbudgeten. Motsvarande
poster förekommer på statsbudgetens utgiftssida. De tillkommande inkomsterna består av
EU-skatter samt kommunala utjämningsavgifter
avseende kostnadsutjämningssystemet för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade. EU-skatterna, vilka omfattar tullmedel och den momsbaserade EU-avgiften, utgör den största delen av
inkomsterna.
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Tabell 7.21 Aktuell prognos jämfört med 2009 år ekonomiska vårproposition samt statsbudgeten för 2008 och 2009
Miljarder kronor
Jämförelse med 2009 års ekonomiska vårproposition

Jmf. SB
2008

Aktuell
prognos
2009

Jmf SB
2009

Prognos
2008

2009

2010

2011

2012

910
499
504
48
85
-139
411
403
12
33
-13
1
-25

-0,7
-4,9
-4,0
-2,2
-0,5
1,6
4,2
-4,2
-0,8
0,8
7,8
0,1
0,5

872
483
511
41
86
-156
389
391
12
31
-21
1
-26

-35,6
-19,5
-15,1
-2,6
-2,9
1,1
-16,1
-19,1
-0,7
-0,8
3,3
0,1
1,0

4,1
1,6
1,5
0,3
0,2
-0,3
2,5
0,0
0,1
2,3
0,1
0,0
0,0

9,1
3,2
3,7
0,2
0,5
-1,2
5,8
2,8
0,1
-0,5
3,9
0,2
-0,6

0,7
-7,4
3,5
0,5
1,5
-13,0
8,1
7,2
0,1
-0,6
2,2
0,2
-1,0

5,2
-6,8
4,4
0,9
1,9
-14,0
12,0
11,0
0,2
-0,3
2,4
0,2
-1,4

7,2
-6,7
5,0
0,9
2,0
-14,6
13,9
12,2
0,2
0,4
2,5
0,2
-1,5

Skatt på kapital
Skatt på kapital, hushåll
Skatt på företagsvinster
Avkastningsskatt
Fastighetsskatt
Stämpelskatt
Kupongskatt m.m.

174
26
92
16
26
9
6

-17,1
-2,0
-17,3
-1,0
3,2
-0,5
0,5

146
20
75
14
26
8
4

-41,5
-6,6
-31,0
-1,1
1,7
-1,9
-2,6

7,9
4,6
0,8
-0,5
3,1
0,0
0,0

3,4
1,3
0,9
0,1
1,2
0,0
0,0

10,1
3,1
2,8
2,9
0,7
0,6
0,0

6,0
4,7
-4,3
4,6
0,6
0,6
-0,2

4,7
6,6
-7,6
4,5
0,8
0,6
-0,3

Skatt på konsumtion och insatsvaror
Mervärdesskatt
Skatt på tobak
Skatt på etylalkohol
Skatt på vin m.m.
Skatt på öl
Energiskatt
Koldioxidskatt
Övriga skatter på energi och miljö
Skatt på vägtrafik
Skatt på import
Övriga skatter

420
301
10
4
4
3
39
26
5
16
6
7

-10,2
-6,6
-1,4
0,0
0,2
0,0
-1,3
-1,2
-0,3
0,4
-0,4
0,6

415
293
11
4
4
3
40
25
5
16
6
6

-23,5
-20,8
0,3
0,1
0,3
0,2
-0,5
-2,8
-0,2
-0,1
-0,6
0,7

1,7
0,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,2

6,0
3,9
0,8
0,1
0,2
0,0
0,2
-0,4
0,0
0,0
0,4
0,7

6,6
4,1
1,3
0,2
0,4
0,0
0,8
0,2
-0,4
0,0
-0,7
0,9

8,7
5,2
1,3
0,2
0,4
0,0
2,2
0,5
-0,4
-0,9
-0,8
0,9

11,2
6,6
1,3
0,2
0,4
0,0
2,8
1,2
-0,4
-0,9
-0,9
0,9

Restförda skatter och övriga skatter
Restförda skatter
Övriga skatter

-4
-8
4

-1,5
-2,0
0,5

-8
-10
2

-4,4
-1,8
-2,6

0,0
0,0
0,0

-2,5
0,0
-2,5

-0,1
0,0
-0,1

-0,1
0,0
-0,1

-0,1
0,0
-0,1

Totala skatteintäkter
Avgår EU-skatter

1500
-7

-29,5
0,4

1424
-7

-105,0
0,6

13,6
0,0

15,9
-0,1

17,3
1,1

19,8
1,0

23,0
1,0

Offentliga sektorns skatteintäkter
Avgår, kommunala inkomstskatter
Avgår, avgifter till ålderspensionssystemet

1493
-516
-178

-29,1
4,0
0,0

1417
-525
-178

-104,4
15,0
7,7

13,6
-1,5
-0,2

15,8
-3,5
-0,3

18,4
-3,3
-2,3

20,8
-4,1
-4,1

24,0
-4,9
-4,5

798

-25,1

715

-81,7

12,0

12,1

12,8

12,6

14,6

Inkomstår

Skatt på arbete
Direkta skatter
Kommunal inkomstskatt
Statlig inkomstskatt
Allmän pensionsavgift
Skattereduktioner m.m.
Indirekta skatter
Arbetsgivaravgifter
Egenavgifter
Särskild löneskatt
Nedsättningar
Skatt på tjänstegruppliv
Avgifter till premiepensionssystemet

Statens skatteintäkter

Aktuell
prognos
2008
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8000 Utgifter som ges som krediteringar på
skattekonto

Tabell 7.22 Antaganden och förändringar jämfört med 2009
års ekonomiska vårproposition
Procentuell utveckling om inget annat anges

Vissa krediteringar som ges på skattekonto är
stöd som enligt nationalräkenskaperna är att
likställa med utgifter. För att öka möjligheten att
kontrollera statsutgifternas utveckling redovisas
dessa utgifter under en egen inkomsttyp.
Det stora flertalet skattekrediteringar har
upphört eller flyttats till statsbudgetens utgiftssida, vilket innebär att krediteringarna minskat
från knappt 8 miljarder kronor 2007 till ca
2 miljarder kronor 2008. Från och med 2009
ingår endast en kreditering för jämställdhetsbonus och skattekontokrediteringarna bedöms
uppgå till 0,1 miljarder kronor.
7.3.7

BNP, marknadspris1
Diff. VÅP09
Arbetade timmar
Diff. VÅP09
Timlön2
Diff. VÅP09
Utbetald lönesumma,
skatteunderlag
Diff. VÅP09
Arbetslöshet4
Diff. VÅP09
Arbetsmarknadspolitiska program5
Diff. VÅP09
Hushållens
konsumtionsutgifter1
Diff. VÅP09
Kommunal
medelutdebitering6
Diff. VÅP09
Statslåneränta6
Diff. VÅP09
KPI juni-juni
Diff. VÅP09
Inkomstbasbelopp7
Diff. VÅP09
Prisbasbelopp7
Diff. VÅP09
Inkomstindex
Diff. VÅP09
Skiktgräns 7
Diff. VÅP09
Övre skiktgräns7
Diff. VÅP09

Jämförelse med prognosen i 2009
års ekonomiska vårproposition och
uppföljning av statsbudgeten för
2007 och 2008

I detta avsnitt redovisas först den aktuella prognosen jämfört med prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition. Därefter redovisas en
uppföljning av den beräkning av skatteintäkterna
för 2008 och 2009 som låg till grund för statsbudgeten för 2008 respektive 2009. Prognosuppföljningen finns redovisad i tabell 7.21.
Jämförelse med prognosen i 2009 års
ekonomiska vårproposition

I tabell 7.22 redovisas flera av de bakomliggande
antaganden i den aktuella prognosen för skatteintäkterna samt förändringarna av antagandena
jämfört med prognosen i 2009 års ekonomiska
vårproposition.
Skatt på arbete
För 2009 har intäkterna från skatt på arbete reviderats upp med 9 miljarder kronor jämfört med
prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition. För åren 2010–2012 har intäkterna reviderats upp med mellan 1 och 7 miljarder kronor,
trots de skattesänkningar regeringen aviserar i
denna proposition. I tabell 7.23 redovisas de
prognosändringar som gjorts för skatteintäkterna från skatt på arbete jämfört med vårpropositionen.
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2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,6
0,0
3,8
0,3
3,1
0,0

3,0
0,0
1,4
0,0
4,4
0,0

-2,9
1,3
-3,7
0,4
3,2
0,1

1,2
0,6
-2,1
0,8
2,2
0,1

3,5
-0,7
0,4
1,0
2,1
-0,1

4,7
-0,3
1,0
0,4
2,5
-0,2

7,0
0,3
4,6
0,0

5,9
0,0
4,6
0,0

-0,33
0,8
7,1
0,7

0,33
1,1
8,4
1,3

2,5
0,9
8,5
0,9

3,5
0,2
8,2
0,4

1,9
0,0

1,8
0,0

2,8
-0,1

5,3
0,5

5,2
-0,3

5,1
0,3

4,2
0,0

2,6
0,0

0,4
1,3

1,8
0,2

3,4
0,7

4,2
0,2

31,55 31,44 31,52 31,52 31,52 31,52
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,1
3,9
3,3
3,6
3,9
4,0
0,0
0,0
0,4
0,6
0,5
0,2
1,9
4,3
-0,8
0,1
0,8
1,8
0,0
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,3
45 900 48 000 50 900 51 100 52 100 54 000
0
0
0
-200
-400
-300
40 300 41 000 42 800 42 400 42 500 42 800
0
0
0
0
-100
-100
125,57 131,18 139,26 139,74 142,54 147,61
0,00
0,00
0,00 -0,47 -1,00 -1,24
316 700 328 800 367 600 372 100 379 900 390 300
0
0
0
0
-700
-800
476 700 495 000 526 200 532 700 543 900 558 800
0
0
0
100
-900 -1 000

1

Löpande priser, procentuell förändring.
Enligt nationalräkenskapernas definition.
I lönesumman har även beaktats högre sjuklön på grund av pandemi.
4
Arbetslöshet 16–64 år enligt tidigare definition, s.k. öppen arbetslöshet.
5
Procent av arbetskraften.
6
Procent.
7
Kronor.
2
3

Prognosändringen av lönesumman för 2009 och
framåt beror på en starkare utveckling av antalet
arbetade timmar än vad som antogs i vårpropositionen. Skatteintäkterna från transfereringar
minskar 2009 till följd av nedjusterade prognoser
över antalet arbetslösa och sjukskrivna. För
2011–2012 revideras transfereringarna ned i
huvudsak beroende på balanseringen i ålderspensionssystemet. De skattesänkningar regeringen
aviserar i denna proposition beräknas minska
intäkterna från skatt på arbete med 15 miljarder
kronor per år från och med 2010.
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Tabell 7.23 Prognosändringar för skatt på arbete jämfört
med 2009 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor om inget annat anges

Effekt av
Prel. taxeringsutfall för 2008
Lönesumma
Transfereringar till hushåll
Skatteregler, brutto
Övriga prognosändringar
Summa

2008

2009

2010

2011

2012

4
2
0

1
8
-1

2
23
-4
-15
-1

3
26
-5
-15
-2

5

7

-2

1

2
17
-2
-15
-1

4

9

1

Skatt på kapital, hushåll
Det preliminära taxeringsutfallet för 2008 för
skatt på hushållens kapitalinkomster var starkare
än prognosen i 2009 års ekonomiska vårproposition. Prognosen för 2008 har reviderats upp
med knappt 5 miljarder kronor. För 2009–2012
har prognosen för hushållens skatt på kapitalinkomster reviderats upp både till följd av en högre
ränteprognos och till följd av att prognosen för
kapitalvinsterna har reviderats upp.
Skatt på företagsvinster
Prognosrevideringarna för skatt på företagsvinster är relativt små jämfört med prognosen i
2009 års ekonomiska vårproposition för 2008
och 2009. Det preliminära taxeringsutfallet för
2008 låg i linje med den prognosen i vårpropositionen. År 2010 har prognosen reviderats upp.
Det beror dels på att vinstutvecklingen i företagen nu bedöms bli något starkare jämfört med
prognosen i vårpropositionen och dels på de i
denna proposition aviserade regeländringarna för
att förebygga otillbörlig skatteplanering.
Avkastningsskatt
År 2008 har prognosen för avkastningsskatten
reviderats ned med 0,5 miljarder kronor till följd
av det preliminära taxeringsutfallet för 2008. En
högre ränteprognos jämfört med vårpropositionen har medfört att prognosen för avkastningsskatten har reviderats upp 2010–2012. Revideringarna uppgår till mellan 3 och 5 miljarder
kronor.
Fastighetsskatt
Det preliminära taxeringsutfallet för 2008 för
statlig fastighetsskatt var starkt och har medfört
att prognosen för fastighetsskatt på lokaler och
industrier har reviderats upp 2008–2012. Även
prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för småhus har reviderats upp något.

Skatt på konsumtion och insatsvaror
Intäkterna från mervärdesskatten beräknas
2009–2012 bli 4 till 7 miljarder kronor högre per
år jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition. Detta förklaras av en höjning av prognosen
för hushållens konsumtion och en uppreviderad
andel av konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror i förhållande till den totala konsumtionen.
Intäkterna från skatt på energi har justerats upp
till följd av ett flertal regeländringar.
Uppföljning av statsbudgeten för 2008 och 2009

Skatt på arbete
För 2008 beräknas statens skatteintäkter uppgå
till 910 miljarder kronor, vilket är knappt
1 miljard kronor lägre jämfört med beräkningen
till statsbudgeten för 2008.
De direkta skatterna har reviderats ned med
ca 5 miljarder kronor, vilket till stor del är en
följd av att antal arbetade timmar för 2008 blev
lägre jämfört med den prognos som låg till grund
för beräkningen till statsbudgeten för 2008.
Arbetsgivaravgifterna 2008 reviderades ner
med ca 4 miljarder kronor. Nedsättningar av
egenavgifter beräknas bli knappt 8 miljarder
lägre än vad som antogs i statsbudgeten för 2008.
Det förklaras av att förslaget om nedsatta
arbetsgivaravgifter i tjänstesektorn inte kunnat
genomföras till följd av EU:s begränsningsregler.
Sammantaget innebär dessa ändringar att de
indirekta skatterna har reviderats upp med
4 miljarder kronor.
De totala intäkterna från skatt på arbete 2009
har justerats ned med ca 36 miljarder kronor
jämfört med beräkningen till statsbudgeten för
2009. De direkta och indirekta skatterna har
reviderats ned med ca 20 respektive 16 miljarder
kronor, vilket är en effekt av en kraftig försämring av det ekonomiska läget med färre antal
arbetade timmar som följd.
Skatt på kapital, hushåll
Prognosen för 2008 för skatt på kapital, hushåll
har reviderats ned med 2 miljarder kronor jämfört med beräkningen till statsbudgeten för
2008. Det är den kraftiga nedgången på börsen
under 2008 som har medfört att kapitalvinstprognosen har reviderats ned.
Jämfört med statsbudgeten för 2009 har skatt
på kapital, hushåll ned reviderats med 7 miljarder
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kronor, vilket också är en effekt av den snabba
konjunkturförsvagningen.
Skatt på företagsvinster
Den snabbt försvagade konjunkturen har fått
stort genomslag i prognosen för skatt på företagsvinster. Orderingången hos företagen sjönk
dramatiskt under sista kvartalet 2008 och företagen bedöms möta en mycket svag efterfrågan
2009.
Jämfört med beräkningen till statsbudgeten
för 2008 är prognosen för 2008 för skatt på
företagsvinster 17 miljarder kronor lägre. Prognosen för 2009 har jämfört med statsbudgeten
för 2009 reviderats ned med 31 miljarder kronor.
Skatt på konsumtion och insatsvaror
Intäkterna från mervärdesskatt har för 2008
reviderats ned med ca 10 miljarder kronor jämfört med beräkningen till statsbudgeten för
2008, vilket i huvudsak beror på att hushållens
konsumtion varit lägre än vad som tidigare antagits. Intäkterna från punktskatter har reviderats
ned med 1 miljard kronor, till följd av en svagare
industriproduktion vilket minskat intäkterna
från skatt på energi och miljö.
Jämfört med statsbudgeten 2009 beräknas
intäkterna från mervärdesskatt bli 21 miljarder
lägre. Också för 2009 beror det främst på att
hushållens konsumtion reviderats ned. Intäkterna från punktskatter har reviderats ned med
3 miljarder kronor. Liksom för 2008 beror detta
främst på att en svagare industriproduktion
minskar intäkterna från skatt på energi och
miljö. För 2009 dämpas denna minskning dock
av en oväntat stark försäljning av alkohol och
tobak 2009.
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Tabell 7.24 Regeländringar, bruttoeffekter i förhållande till föregående år
Miljarder kronor
Inkomstår

Skatt på arbete
Kommunalskatt
Förändrad medelutdebitering
Fast belopp 200 kr
Begränsat avdrag för allmän pensionsavgift
Ändringar av grundavdraget (regionalt, pensionärer)
Ändrade avdragsregler (lånedatorer, pensionssparande m.m.)
Övrigt
Statlig skatt
Skiktgränsjusteringar
Övrigt
Skattereduktioner
Skattereduktion jobbskatteavdrag
Skattereduktion hushållstjänster
Skattereduktion låg- och medelinkomsttagare (1 320 kr)
Skattereduktion allmän pensionsavgift
Skattereduktion fackföreningsavgift, slopad (2007)
Övrigt
Socialavgifter
Sänkning socialavgift
Nedsättning socialavgift
Skatt på kapital
Inkomstskatt, företag
Räntebeläggning av periodiseringsfonder
Företagsskattepaket, andelar i handelsbolag, underskottsföretag
Avskaffad schablonintäktsbeskattning bostadsrättsföreningar
Skattereduktion ROT (2004) stormskadad skog (2005–2007)
Övrigt
Fastighetsskatt
Frysning av skatteunderlag 2006 års nivå, småhus och hyreshus
Småhus: sänkt skattesats, begränsat markvärde, kommunal avg. -08
Hyreshus: sänkt skattesats, övergång till kommunal avg. -08
Begränsningsregel, nytt taxeringsförfarande
Vattenkraft: skattesatsändringar
Övriga skatter på kapital
Höjd kapitalvinstskatt för privatbostäder från 15 till 20 till 22%
Ändrade uppskovsregler
Höjt belopp för uthyrning av privatbostad, 3:12-regler
Förmögenhetsskatt: höjda fribelopp, sänkt skatt, fryst underlag, slopad
Slopad arvsskatt mellan makar, slopad arvs- och gåvoskatt (2005)
Övrigt

2003

5,5
1,2
8,5

-7,3

0,0

4,3

2004

2010

2011

2012

2,0 -12,4 -10,9 -34,6 -12,5 -40,7 -15,1
4,6 -1,0 -0,4
1,8
0,3 -0,2 -3,5
4,6
1,2 -0,1 -0,5 -1,8
1,3
-1,3
3,0
3,1
-3,7 -3,1
0,6
-1,9 -3,5
1,7
2,1
0,4
-0,2 -0,3
0,7
0,7
0,8
0,5
0,0 -4,2
0,0
0,7
0,7
0,8
-4,2
-0,1
0,5
-2,0 -9,9 -8,5 -36,1 -11,4 -14,5 -10,0
-39,9 -10,7 -10,8 -10,0
-0,7 -0,7 -3,7

2005

2006

2007

2008

2009

-0,1
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-1,6

-0,1

0,0

-1,6

-0,1
0,1
0,1

0,0
0,0

0,1
0,0

0,0

0,0

4,3

0,0

-0,4
0,0

-0,4

-2,0
-1,2
-1,2
-1,4
-0,8

-0,8
0,0
-0,3

-9,4

-9,7

-0,5
-2,1
-2,5
0,4

1,2
-2,8
-2,1
-0,7

-2,5
1,2
1,5

-1,8 -10,6
0,2 -1,2

-0,3

0,2

0,0

-1,9

4,1
0,4
-0,8
-1,1
0,2

-1,0
0,1
-0,3
-2,5
-1,7

-3,0
-0,8
-0,4

-0,3

0,0

-0,3

-3,7

-0,3
1,4
-0,1

-6,9

-1,3 -21,7
-0,7 -12,8
-0,7 -9,0
4,1
3,5

1,5
1,7

0,9
0,8

3,5

1,7

0,7

-3,6

0,0

0,1
-0,2

-3,9
-0,4
0,6
4,3
1,1
3,2

-0,1
-0,3

-1,1
-2,6

2,1
2,2
1,4
0,8

3,4
1,9
2,7
-0,8

-0,2

-0,2

0,4

-0,1

-0,2

0,2
0,1

-0,1

-6,9
0,1

Skatt på konsumtion och insatsvaror
Skatt på energi och miljö
Energiskatt
Koldioxidskatt
Avfallsskatt, naturgrusskatt m.m.
Gödselmedelsskatt
Övriga energiskatter
Övriga skatter på konsumtion och insatsvaror
Sänkt skatt vissa byggtjänster, ändrad redovisning
Moms skidliftar 12 till 6 %
Skatt på vägtrafik m.m.
Skatt på tobak
Skatt på alkohol
Reklamskatt

3,1
3,1
1,8
0,9
0,4

Restförda och övriga skatter
Inslovens

0,0

0,0

Totala skatteintäkter

8,3

2,7 -11,4

2,8
2,3
0,5
0,2
0,2

3,2
0,1
0,0
0,1

6,8
2,8
0,5
1,5

1,4
0,5
-0,2

0,0
3,1
-0,2
-0,1
1,3
2,1

0,8
4,0
0,1

0,4
-0,1
0,1
-0,1

0,2
0,2
0,1
0,5

0,0
1,1
1,1
0,0

0,0
0,0

0,0
0,1

-1,2

0,0

-0,1

-1,2

0,0
-0,1

0,0

0,0

-1,5 -38,8 -14,0

-0,1

0,0

-0,4
0,1
0,0

0,0
-0,1
-0,1

1,6
-0,2
1,8

0,1

0,7
0,3
-0,3

0,0

0,0

0,0

-9,8 -42,0

0,5
0,5

2,2
1,5
0,3
-0,1
0,0

0,0
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8 Utgifter

Sammanfattning

•

De takbegränsade utgifterna ökar något som
andel av BNP från 29,9 procent 2008 till 30,5
procent 2012, bl.a. till följd av att
arbetslöshetsrelaterade utgifter beräknas
stiga och att BNP utvecklas svagt.

•

Reformer på utgiftssidan som föreslås i
denna proposition inom bl.a. områdena
rättsväsendet, utbildning och infrastruktur
samt satsningar på kommuner och landsting
ökar utgifterna 2010, 2011 och 2012 med 15;
9 respektive 7 miljarder kronor jämfört med
bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition.

•

•

Trots högre utgifter till följd av reformer,
och ett lägre utgiftstak 2012 jämfört med
bedömningen i vårpropositionen, beräknas
budgeteringsmarginalen bli större samtliga år
från 2010 till och med 2012 jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition. Skillnaden uppgår till 2
miljarder kronor 2010, 11 miljarder kronor
2011 och 1 miljard kronor 2012. Det är
främst utgifter för ålderspensioner som
beräknas bli lägre.
De takbegränsade utgifterna för 2009
bedöms bli 22 miljarder kronor högre än
ursprungligt anvisade medel i statsbudgeten,
bland annat till följd av högre arbetsmarknadsrelaterade utgifter och resurstillskott till kommuner och landsting.

I detta avsnitt redovisas utvecklingen av statsbudgetens utgifter och de takbegränsade utgif-

terna för perioden 2008–2012. Förslag till utgiftsramar för 2010 och preliminär fördelning av
utgifter per utgiftsområde 2011 och 2012
lämnas. Utgiftsutvecklingen analyseras dels som
förändring mellan år, dels som förändring jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition.
Vidare görs en uppföljning av utgifterna i den av
riksdagen beslutade statsbudgeten för 2009 där
de största avvikelserna kommenteras. Slutligen
redovisas den offentliga sektorns utgifter enligt
nationalräkenskaperna uppdelat på de olika sektorerna samt fördelat på olika utgiftsslag.

8.1

Statsbudgetens utgifter och
takbegränsade utgifter

I detta avsnitt redovisas statsbudgetens 27 utgiftsområden inklusive minskning av anslagsbehållningar för åren 2008–2012. Till statsbudgetens utgiftssida hör även myndigheters m.fl.
in- och utlåning i Riksgäldskontoret samt kassamässig korrigering (se avsnitt 9.1).
I avsnittet redovisas även utvecklingen av de
utgifter som omfattas av utgiftstaket för staten,
de så kallade takbegränsade utgifterna, som omfattar utgiftsområde 1–25, 27 samt ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.
De takbegränsade utgifterna beräknas öka
med 82 miljarder kronor från 2008 till och med
2012 (se tabell 8.1). Ungefär hälften av den
ökningen, 42 miljarder kronor, förklaras av
utgifterna på statsbudgetens utgiftsområden
exklusive statsskuldsräntor. Uttryckt som andel
av BNP beräknas dessa utgifter vara något lägre
2012 än de var 2008. Den andra hälften av
ökningen i de takbegränsade utgifterna förklaras
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av ålderspensionssystemets utgifter. De beräknas
öka med 40 miljarder kronor från 2008 till och
med 2012. Uttryckt som andel av BNP är det en
ökning med 0,8 procentenheter.
Åren 2009 och 2010 minskar utgifterna för
statsskuldräntor kraftigt. De mer än halveras
mellan 2008 och 2010. Därefter ökar de igen
men bedöms 2012 fortfarande ligga på en lägre
nivå än 2008. År 2012 motsvarar utgifterna för
statsskuldräntor 1,2 procent av BNP, vilket är
lägre än 2008.
Budgeteringsmarginalen, dvs. skillnaden
mellan utgiftstaket och de takbegränsade
utgifterna, uppgår till 14 miljarder kronor 2009
och till 17 miljarder kronor 2010. År 2011 och
2012 uppgår marginalen till 37 respektive 49
miljarder kronor.
Tabell 8.1 Utgifter på statsbudgetens utgiftsområden och
takbegränsade utgifter 2008–2012
Miljarder kronor om inget annat anges
Utfall
2008

Prognos
2009

Beräknat
2010

742,1

755,3

783,2

786,3

783,6

Procent av BNP

23,5

24,6

25,2

24,5

23,3

Statsskuldsräntor m.m.

48,2

37,5

23,2

34,2

40,7

1,5

1,2

0,7

1,1

1,2

790,3

792,9

806,3

820,4

824,2

25,0

25,9

26,0

25,5

24,5

201,4

220,0

223,5

230,5

241,7

Procent av BNP

6,4

7,2

7,2

7,2

7,2

Takbegränsade
utgifter2

943,4

Procent av BNP

29,9

Utgifter på utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor1

Procent av BNP
Summa utgiftsområden
Procent av BNP
Ålderspensionssystemet
vid sidan av
statsbudgeten

2011

2012

975,3 1 006,7 1 016,8 1 025,3
31,8

32,4

31,6

30,5

Utgiftstak

957

989

1024

1054

1074

Budgeteringsmarginal

13,6

13,7

17,3

37,2

48,7

1

Inklusive förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskredit.
2
Utgiftsområden på statsbudgeten (exklusive statsskuldsräntor) och
ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.
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8.1.1

Utgiftsramar för 2010

Regeringens förslag: Utgifterna för 2010 fördelas

på utgiftsområden enligt tabell 8.2.
Beräkningen av förändring av anslagsbehållningar under 2010 enligt tabell 8.2 godkänns.
Beräkningen av utgifter för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för 2010 enligt
tabell 8.2 godkänns.

Skälen för regeringens förslag: I enlighet med
bestämmelsen i 3 kap. 2 § riksdagsordningen ska
förslaget till statsbudget innehålla en fördelning
av anslagen på utgiftsområden. Regeringens förslag till ramar för 2010 redovisas i tabell 8.2. En
närmare redovisning av utgiftsramarna för 2010,
samt av beräkningen av preliminär fördelning av
utgifterna per utgiftsområde för 2011 och 2012,
finns i avsnitt 8.1.2.
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8.1.2

Tabell 8.2 Utgiftsramar 2010

Utgifter 2009–2012

Tusental kronor
Utgiftsområde

Utgiftsram 2010

1

Rikets styrelse

12 104 763

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

12 170 643

3

Skatt, tull och exekution

4

Rättsväsendet

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

45 501 075

7

Internationellt bistånd

27 019 445

8

Migration

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

35 840 193

5 751 126
58 707 837
101 719 373

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

41 503 000

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

69 913 019

13

Integration och jämställdhet

4 892 844

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

88 358 365

15

Studiestöd

24 106 052

16

Utbildning och universitetsforskning

53 560 766

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

11 362 087

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

1 545 695

19

Regional tillväxt

3 419 701

20

Allmän miljö- och naturvård

5 244 593

21

Energi

22

Kommunikationer

40 056 327

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

19 082 120

24

Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

26

Statsskuldsräntor m.m.

23 170 000

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

29 680 044

Minskning av anslagsbehållningar

-4 304 607

3 157 051

5 499 165

1

75 563 489

806 316 577

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor1

783 209 477

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten

223 501 000

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten
Inklusive minskning av anslagsbehållningar.

utgifter per utgiftsområde för 2011 och 2012
enligt tabell 8.3 godkänns som riktlinje för
regeringens budgetarbete.

1 958 437

11

Summa utgiftsområden

1

9 733 974

Regeringens förslag: Preliminär fördelning av

1 006 710 477
17 289 523
1 024 000 000

Utgiftsramen för ett utgiftsområde anger
summan av årets anvisade anslagsmedel för detta
utgiftsområde. I tabell 8.3 redovisas för varje utgiftsområde utfallet för anslagsförbrukningen
2008, utgiftsram per utgiftsområde för 2009
(inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten
2009: prop. 2008/09:97, bet. 2009/09:FiU18,
rskr 2008/09:183, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, rskr 2008/09:311, prop.
2008/09:124,
bet
2008/09:FiU40,
rskr
2008/09:193, samt förslag i propositionen
Hösttilläggsbudget för 2009, (prop 2009/10:2),
utgiftsprognos för 2009, förslag till utgiftsramar
för 2010 samt en preliminär fördelning av
utgiftsramarna för 2011 och 2012. I prognosen
för utgifterna per utgiftsområde för 2009, i
förslaget till utgiftsramar för 2010 samt
beräkningen av utgiftsramarna för 2011 och 2012
har hänsyn tagits till redan tidigare beslutade och
nu föreslagna eller aviserade utgiftsreformer och
besparingar (se avsnitt 8.1.3 och 8.2). Till grund
för prognoserna och utgiftsramarna ligger vidare
regeringens makroekonomiska förutsättningar,
volymantaganden för vissa transfereringssystem
samt pris- och löneomräkningen av främst
förvaltningsanslag (se avsnitt 8.2).
Förbrukning av anslagsbehållningar på ramanslag för förvaltnings- och investeringsändamål
för 2010–2012 redovisas samlat under posten
Minskning av anslagsbehållningar och inte på
respektive utgiftsområde (se tabell 8.3).
De takbegränsade utgifterna ökar med 82
miljarder kronor mellan 2008 och 2012. Större
delen av ökningen, 63 miljarder kronor, äger rum
åren 2009 och 2010. Det är främst
arbetslöshetsrelaterade utgifter som ökar till
följd av stigande volymer i öppen arbetslöshet
och
arbetsmarknadspolitiska
program.
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Tabell 8.3 Utgifter per utgiftsområde 2008–2012
Miljoner kronor
Utgiftsområde

2008
Utfall1

2009
Anslag1,2

2009
Prognos1

2010
Förslag

2011
Beräknat

2012
Beräknat

10 966

12 588

12 458

12 105

11 687

11 731

11 378

11 958

12 063

12 171

12 342

12 442

9 446

9 511

9 315

9 734

9 872

9 960

32 693

34 197

33 831

35 840

36 908

37 438

1 750

1 858

1 838

1 958

1 786

1 787

1
2

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och
finansförvaltning

3

Skatt, tull och exekution

4

Rättsväsendet

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

43 030

44 724

42 307

45 501

46 391

47 102

7

Internationellt bistånd

27 453

29 783

30 322

27 019

28 058

29 481

8

Migration

6 134

6 158

6 422

5 751

5 580

5 325

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

49 131

55 790

53 955

58 708

59 975

61 290

115 862

114 877

110 685

101 719

94 745

90 541

42 591

42 456

42 274

41 503

40 352

39 465
72 786

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

11
12

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet för familjer och
barn

66 393

68 466

68 543

69 913

71 461

13

Integration och jämställdhet

5 045

5 473

5 522

4 893

4 982

4 748

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

47 767

68 618

64 950

88 358

93 524

93 083

15

Studiestöd

19 497

22 202

21 330

24 106

23 174

21 798

16

Utbildning och universitetsforskning

44 137

49 933

48 787

53 561

53 631

51 703

17
18

Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik

10 117

10 292

10 171

11 362

11 677

11 793

2 075

1 812

2 061

1 546

1 262

1 110

19

Regional tillväxt

2 799

3 502

3 205

3 420

3 395

3 239

20

Allmän miljö- och naturvård

4 667

5 332

5 200

5 245

5 056

5 038

21

Energi

2 079

2 813

3 053

3 157

2 778

2 286

22
23

Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

61 484

42 084

42 027

40 056

39 546

38 811

16 508

17 678

17 012

19 082

17 886

17 666

24

Näringsliv

12 761

6 549

6 509

5 499

5 004

5 086

25

Allmänna bidrag till kommuner

64 770

81 587

81 589

75 563

76 778

76 133

26

Statsskuldsräntor m.m.

48 206

33 871

37 524

23 170

34 170

40 670

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

31 526

23 811

19 904

29 680

30 842

32 862

-4 305

-2 493

-1 192

Minskning av anslagsbehållningar
3

Summa utgiftsområden

790 263

807 921

792 855

806 317

820 370

824 182

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor4

742 057

774 050

755 330

783 209

786 267

783 580

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten

201 386

220 018

223 501

230 544

241 711

Takbegränsade utgifter

943 443

975 348

1 006 710

1 016 811

1 025 291

Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

13 557

13 652

17 290

37 189

48 709

957 000

989 000

1 024 000

1 054 000

1 074 000

1

Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2010.
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:97, bet. 2009/09:FiU18, rskr 2008/09:183, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr 2008/09:311,
prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40, rskr 2008/09:193) och förslag i hösttilläggsbudget för 2009 (prop 2009/10:2).
3
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
4
Summa utgiftsområden exklusive UO26 Statsskuldsräntor m.m. och exklusive minskning av anslagsbehållningar för statsskuldsräntor.
2

Mellan 2010 och 2012 ökar de takbegränsade
utgifterna med endast 19 miljarder kronor.
Under hela perioden från 2008 till och med 2012
motverkar fallande utgifter för ohälsa och en
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svag pris- och löneutveckling de stigande
utgifterna för arbetslöshet. År 2012 har de
takbegränsade utgifterna som andel av BNP fallit
tillbaka men är fortfarande högre än 2008.
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Transfereringssystemen för arbetslöshet och
ohälsa

Utvecklingen av antalet personer som försörjs i
olika ersättningssystem är centralt för utgiftsutvecklingen. Antalet personer, mätt som helårsekvivalenter83 , som uppbär ersättning inom
system som rör ohälsa, arbetslöshet och
ekonomiskt bistånd minskade med 76 000 under
2008 (se tabell 8.4).
Minskningen skedde i samtliga system utom
ekonomiskt bistånd som ökade något. Från 2008
till och med 2010 ökar antalet ersatta, beräknat
som helårsekvivalenter, främst till följd av en
kraftig ökning av de arbetsmarknadspolitiska
programmen men även till följd av fler arbetslösa
med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
År 2012 minskar det totala antalet helårsekvivalenter i dessa system.
Antalet helårsekvivalenter med sjukpenning
inkl. sjuklön samt sjuk- och aktivitetsersättning
förväntas att minska under hela perioden.
Antalet helårsekvivalenter med sjukpenning
planar dock ut i slutet av perioden.
Till följd av det allvarliga läget på arbetsmarknaden fortsätter regeringen nu den omfattande
satsningen inom arbetsmarknadspolitiken. Detta
medför att utgifterna under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv ökar kraftigt framöver. År 2011 är utgifterna dubbelt så stora som
2008. År 2012 sjunker dessa utgifter något jämfört med 2011.
Den kraftigaste utgiftsökningen på arbetsmarknadsområdet sker i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Införandet av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar medför att de arbetslösa efter en viss tid i
arbetslöshet deltar i insatser som syftar till att
stärka deras position på arbetsmarknaden. Deltagandet i arbetsmarknadspolitiska program beräknas öka med drygt 150 000 helårsekvivalenter
från 2008 till och med 2012.
Även antalet personer med arbetslöshetsersättning ökar kraftigt från 2008 till och med
2011. Det beror främst på att antalet öppet arbetslösa ökar, men även på att andelen ersättningsberättigade beräknas stiga. Även medlems-

antalet i arbetslöshetsförsäkringen beräknas öka,
vilket främst beror på utvecklingen på arbetsmarknaden men också till viss del på att regeringen har sänkt avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen och lättat medlemsvillkoren under
2009.
De arbetsmarknadsrelaterade utgifterna ökar
dock från en förhållandevis låg nivå. Antalet öppet arbetslösa minskade kraftigt under 2007, och
under 2008 minskade andelen av de öppet arbetslösa som var ersättningsberättigade markant.
De ohälsorelaterade utgifterna under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp beräknas sjunka betydligt från
2008 till och med 2012. År 2012 beräknas utgifterna vara drygt 25 miljarder kronor lägre än
2008. Den samlade volymen i sjukförsäkringen
(sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning) har fallit sedan 2004. Från 2003 till och
med 2006 minskade antalet sjukpenningdagar,
medan antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning fortsatte att öka. Sedan 2007 faller
volymerna i båda systemen. Både antalet nya
sjukpenningfall och längden på sjukfallen har
minskat. Under de kommande åren beräknas
antalet sjukpenningdagar fortsätta att minska.
Nedgången inom sjuk- och aktivitetsersättningen förklaras i första hand av att inflödet från
sjukpenningen minskar. Vidare förstärks minskningen 2010 och 2011 av att den tidsbegränsade
sjukersättningen upphör.
En viktig orsak till att antalet personer i sjukförsäkringen minskar är de reformer som trädde
i kraft den 1 juli 2008. Sjukförsäkringen har blivit
tydligare och uppmuntrar till återgång i arbete,
bland annat genom en rehabiliteringskedja med
tydliga hållpunkter, en fast tidsgräns för rätten
till sjukpenning, permanent nedsatt arbetsförmåga som grundprincip för att bevilja sjukersättning samt de tidigare beslutade nationella
försäkringsmedicinska riktlinjer som stöd för
läkaren i dennes sjukskrivningsbedömning.
Även den demografiska utvecklingen är en
viktig orsak till den minskande sjukfrånvaron
med relativt stora övergångar till ålderspension
framöver.

83 Med helårsekvivalenter avses det antal personer som skulle kunna

försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis summerar två
personer

som

varit

heltidssjukskrivna

ett

halvår

var

till

en

helårsekvivalent.
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Tabell 8.4 Helårsekvivalenter, 20–64 år, i vissa ersättningssystem
Tusental
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

217

196

171

150

136

136

136

Sjuk- och aktivitetsersättning

475

471

459

437

398

356

328

Arbetslöshetsersättning

178

132

98

152

194

201

186

135

83

76

122

232

232

229

80

77

79

93

109

117

119

1 084

959

883

954

1 069

1 041

998

Sjuk- och rehabiliteringspenning

1

Arbetsmarknadspolitiska program

2

Ekonomiskt bistånd
Summa
1

Inklusive sjuklön som betalas av arbetsgivaren.
2
Deltagare i arbetsmarknadspolitiska program som får ersättning i form av rehabiliteringspenning räknas till sjuk- och rehabiliteringspenning.
Källa: Egna beräkningar.

Diagram 8.1 Arbetslöshet och sjukpenningdagar (inkl.
sjuklön)

Övriga utgiftsområden

Utfall för 1985–2008, prognos för 2009–2012
Miljoner sjukpenningdagar

Regeringen har de senaste åren genomfört stora
satsningar på rättsväsendet för att bekämpa
brottsligheten och öka tryggheten. Regeringen
fortsätter att satsa på rättsväsendet. I denna budgetproposition föreslår regeringen att utgiftsområde 4 Rättsväsendet tillförs sammanlagt ca
2,6 miljarder kronor 2010. Det är utöver de ca
2,5 miljarder kronor som redan har tillförts
under mandatperioden. Satsningen innebär bl.a.
att den polisiära närvaron i samhället kan öka
liksom utredningskapaciteten och möjligheterna
att förebygga brott. Vidare kan bl.a.
åklagarväsendet och Sveriges Domstolar möta
den ökande ärendetillströmningen. År 2011
beräknas anslagen till rättsväsendet öka med
ytterligare 0,6 miljarder kronor och 2012 med
ytterligare 0,3 miljarder kronor i förhållande till
föregående år. Sammantaget har alltså 3,5
miljarder tillförts rättsväsendet 2012 jämfört
med 2009 års nivå.
Med anledning av riksdagens beslut om ny inriktning för försvaret bedömer regeringen att anslagna medel på utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap kommer att förbrukas
under de närmaste åren. Vidare räknar regeringen med att öka de internationella insatserna
under de närmaste åren.
Från 2009 till och med 2012 beräknas utgifterna under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg öka med 7,3 miljarder kronor.
Huvuddelen av ökningen kan hänföras till statlig
assistansersättning som under perioden beräknas
öka med drygt 4,4 miljarder kronor, vilket motsvarar en ökning på 23 procent. Regeringen
fattade 2008 beslut om en prestationsbunden
vårdgaranti på 1 miljard kronor per år avseende
2009 och framåt.
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.

Det har sedan 1970-talet fram till omkring 2004
funnits ett tydligt samband mellan sjukfrånvaron
och läget på arbetsmarknaden. Sjukfrånvaron har
varit hög när arbetsmarknadsläget varit bra och
tvärtom (se diagram 8.1). Sambandet kan
förklaras dels med att anställda i goda tider haft
en högre sjukfrånvaro eftersom risken varit liten
att deras ställning i arbetslivet försvagas till följd
av sjukfrånvaro, dels med att personer med
relativt hög sjukskrivningsrisk i högre utsträckning har anställts när sysselsättningen varit som
högst under en konjunkturcykel.
Från 2004 till och med 2008 har sjukfrånvaron
och arbetslösheten minskat parallellt. Det är
dock osäkert om den stigande arbetslösheten
kommer att minska sjukfrånvaron konjunkturellt i samma grad som enligt tidigare noterade
samband. De genomförda reformerna på området, bland annat rehabiliteringskedjan, bör
medföra att sjukfrånvaron stabiliserar sig på en
historiskt relativt låg nivå och att fluktuationerna
över tiden blir mindre.
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Mot bakgrund av den höga arbetslösheten och
de stora ungdomskullarna föreslår regeringen att
utbildningsplatserna inom det reguljära utbildningssystemet tillfälligt ökas med 21 500 platser
2010 och med 23 000 platser 2011. Som en följd
av denna satsning beräknas utgifterna för studiemedel och utbildningsplatser på utgiftsområde
15 Studiestöd respektive utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning öka med
totalt ca 2,3 miljarder kronor 2010 och ca 2,2
miljarder kronor 2011 i förhållande till beräkningen i 2009 års ekonomiska vårproposition.
Utbildningssatsningen är tillfällig och omfattar
utbildningar på olika nivåer; utbildning på
universitet och högskola, yrkeshögskolan samt
komvux/yrkesvux. Satsningen på högskolan
trappas ned genom att regeringen avser återkomma med förslag om att införa studieavgifter
för studenter från tredje land fr.o.m. 2011, vilket
ger utrymme på anslagen att anta 4 500
ytterligare studenter 2012. Regeringens tidigare
satsningar på forskning, främst i propositionen
Ett lyft för forskning och innovation (prop
2008/09:50) från hösten 2008 medför en
nivåökning på 1 miljard kronor 2010, i huvudsak
på utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Riksdagen har beslutat om ett resurstillskott
till infrastrukturområdet, utgiftsområde 22
Kommunikationer, på motsvarande omkring 3,8
miljarder kronor fr.o.m. 2009. De första två åren
ska tillskottet finansiera en närtidssatsning som
innebär att viktiga infrastrukturobjekt kan påbörjas och att pågående objekt kan färdigställas i
optimal takt. Med anledning av propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) beslöt riksdagen därutöver att
sammantaget ytterligare 1 miljard kronor
temporärt skulle tillföras infrastrukturområdet
från 2009 till och med 2011 som ett medel för att
dämpa sysselsättningsnedgången. I denna
proposition föreslår regeringen att sammantaget
ytterligare 1,6 miljarder kronor tillförs den
statliga infrastrukturen från 2009 till och med
2011. En del av tillskottet är en tidigareläggning
av underhållsåtgärder varvid anslagen kan
minskas 2012. Av tabell 8.3 framgår att utgiftsnivån inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
minskar mellan 2008 och 2009. Det beror främst
på att 2008 gjordes en extra amortering av
infrastrukturlån på 25 miljarder kronor. Dessutom sänks anslagsnivåerna fr.o.m. 2009 med ett
belopp motsvarande den framtida utgifts-

minskning som amorteringen 2008 medför.
Bortsett från denna amortering sker således en
omfattande förstärkning av resurserna på
utgiftsområde 22 Kommunikationer.
För att mildra den ekonomiska krisens
effekter på kommunernas ekonomi föreslår
regeringen i samband med denna proposition att
ytterligare resurser tillförs, utöver tidigare
aviserade och beslutade satsningar. År 2009 höjs
det tillfälliga konjunkturstödet till kommuner
och landsting med 6 miljarder kronor, utöver de
7 miljarder kronor som regeringen föreslog i
2009 års vårproposition, medel som avses att
användas 2010. Vidare höjs statsbidraget till
kommuner och landsting tillfälligt med
4 miljarder kronor 2010. Landstingens ekonomi
utsätts för ytterligare tryck med anledning av
influensapandemin. Mot bakgrund av detta och
för att minska effekterna på den ordinarie hälsooch sjukvården i anslutning till pandemin
föreslår regeringen att 1 miljard kronor avsätts
till landstingen 2009.
Utgifterna under utgiftsområde 27 Avgiften
till Europeiska gemenskapen ligger betydligt
lägre 2009 än tidigare år. Det beror på att det nya
systemet för EU-budgetens finansiering, där
BNI- och mervärdesskattebaserade reduktioner
för Sverige ingår, har trätt i kraft under 2009.
Reduktionerna gäller årligen från 2007 till och
med 2013. Eftersom beslutet trädde i kraft först
2009 regleras även reduktionerna för 2007 och
2008 under 2009, vilket förklarar den låga EUavgiften 2009. Den beräknade ökningen av EUavgiften 2011 och 2012 beror i huvudsak på att
EU-budgetens utgifter då förväntas bli högre.
Detta beror i sin tur främst på en ökad
utbetalningstakt i stödprogrammen inom främst
sammanhållnings- och jordbrukspolitiken.
Utgifterna för ålderspensionssystemet ökar
med 40 miljarder kronor mellan 2008 till och
med 2012, från drygt 201 miljarder kronor till
knappt 242 miljarder kronor. Nära hälften av
den ökningen sker 2009 då den genomsnittliga
inkomstpensionen ökar med 4,5 procent. År
2010 minskar den genomsnittliga inkomstpensionen på grund av att balanseringen i
ålderspensionssystemet aktiveras. Utgifterna i
ålderspensionssystemet ökar trots detta på
grund av ett stigande antal pensionärer och att
nytillkommande ålderspensionärer får en i
genomsnitt högre inkomstrelaterad ålderspension än nuvarande ålderspensionärer.
Regeringen föreslår i denna proposition sänkt
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skatt för personer som fyllt 65 vid ingången av
2010 i syfte att förstärka pensionärernas
disponibla inkomster. I avvaktan på att
Pensionsgruppen och Försäkringskassan bland
annat undersöker möjligheten att införa någon
form av begränsningsregel som skulle kunna
förhindra alltför stora variationer i pensionerna
gör regeringen i denna budgetproposition ett
beräkningstekniskt antagande som begränsar
pensionsminskningen 2011 och 2012. Ålderspensionssystemets utgifter antas i prognosen
beräkningstekniskt vara ca 6,5 miljarder kronor
högre 2011 och 2012 än de skulle varit om de
beräknats med balansering utan detta beräkningstekniska antagande.

Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål

8.1.3

Övriga makroekonomiska förändringar

Förändring av takbegränsade
utgifter 2008–2012

De takbegränsade utgifterna ökar förhållandevis
kraftigt under 2009 och 2010, för att därefter öka
i en långsammare takt. Utgiftsökningarna under
prognosperioden kan till stor del förklaras av det
försämrade makroekonomiska läget (se tabell
8.5). En mer utförlig beskrivning av de
huvudsakliga faktorerna bakom förändringen av
de takbegränsade utgifterna följer nedan.
Tabell 8.5 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med föregående år
Miljarder kronor

Takbegränsade utgifter
Förklaras av:
Pris- och löneomräkning
Övriga makroekonomiska
förändringar1
Beslut/reformer2
Övrigt (volymer, tekniska
förändringar m.m.)
1)

2009

2010

2011

2012

32

31

10

8

4

7

3

2

32
-2

17
-9

11
-5

10
-3

-2

16

1

-1

Beräkningarna baseras på känslighetsberäkningar för hur utgifterna påverkas
av ändrade makroekonomiska förutsättningar. Undantaget är utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv där samtliga utgiftsförändringar, undantaget de
som följer direkt av reformer, hänförs till makroekonomiska förändringar.
2)
Utgiftsförändringarna mellan år förklaras i stor utsträckning av beslut av
engångskaraktär. Minskningen 2009 jämfört med 2008 förklaras av tidigare
beslut om stora tillfälliga utgiftsökningar 2008, bl.a. extra amortering av lån
under UO22 på 25 mdkr. Minskningen 2010 jämfört med 2009 förklaras till stor
del av att 13 mdkr beräknas tillföras kommunerna som ett tillfälligt
konjunkturstöd 2010, som betalas ut i december 2009. För att bättre spegla den
diskretionära finanspolitiken, och redovisningen i nationalräkenskaperna, bör de
tillfälliga utgiftsökningar exkluderas samt konjunkturstödet till kommunerna
hänföras till 2010. Dessa justeringar görs vid beräkningarna av reformeffekter på
finansiellt sparande, se vidare avsnitt 9.2.

Pris- och löneomräkningen av anslag för förvaltnings- och investeringsändamål ökar utgifterna
med 4 miljarder kronor 2009 och 7 miljarder
kronor 2010. Den preliminära pris- och löneomräkningen för 2011 och 2012 innebär att
anslagen beräknas öka med 3 respektive 2
miljarder kronor per år. Omräkningen för ett
visst år baseras på pris- och löneutvecklingen två
år tidigare. Den årliga ökningen är störst 2010
vilket således beror på jämförelsevis höga
löneökningar 2008. Metoden för pris- och löneomräkningen beskrivs närmare i avsnitt 8.2.3.

De statliga utgifterna påverkas i hög grad av den
svaga ekonomiska utvecklingen i Sverige och
omvärlden. Mellan 2008 och 2010 beräknas de
takbegränsade utgifterna sammantaget öka med
49 miljarder kronor till följd av makroekonomiska förändringar vid sidan av de som följer av
pris- och löneomräkningen.
En stor del av denna utgiftsökning kan förklaras av stigande arbetslöshet. Antalet öppet
arbetslösa väntas öka med närmare 120 000 personer 2009 och med ytterligare drygt 50 000
personer 2010, vilket leder till påtagligt ökade
utgifter för arbetslöshetsersättningen.84 Därutöver väntas de stora volymökningarna i jobboch utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för
ungdomar påtagligt öka utgifterna för
arbetsmarknadspolitiska program. Åren 2009
och 2010 beräknas antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program öka med 46 000
respektive 110 000 mätt som helårsekvivalenter,
vilket ökar utgifterna för aktivitetsstöd och
arbetsförmedlingens
verksamhetskostnader.
Sammantaget väntas utgifterna inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv öka
med ca 14 miljarder kronor 2009 och med
ytterligare 21 miljarder kronor 2010 till följd av
makroekonomiska förändringar. Under 2011
och 2012 beräknas antalet öppet arbetslösa vara i
stort sett oförändrat samtidigt som antalet

84 Med öppen arbetslöshet avses officiell definition på arbetslöshet

(AKU) exklusive heltidsstuderande arbetssökande (16–64 år).
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deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
beräknas minska något.
Flera transfereringar till hushåll följer den allmänna pris- och löneutvecklingen med viss
eftersläpning. De förhållandevis höga pris- och
löneökningarna under 2008 bidrar därför till
ökningen av transfereringsutgifterna 2009.
Några exempel på pris- och lönekänsliga
transfereringar är föräldraförsäkringen, aktivitets- och sjukersättningar samt den statliga assistansersättningen. Det svaga konjunkturläget innebär en mer dämpad pris- och löneutveckling
framöver, vilket verkar återhållande på de takbegränsade utgifterna.
De inkomstgrundande pensionerna följer inkomstindex, som i sin tur i huvudsak följer den
genomsnittliga löneutvecklingen. Inkomstindex
ökade markant mellan 2008 och 2009, vilket beräknas leda till att utgifterna i ålderspensionssystemet ökar med ca 12 miljarder kronor 2009.
Inkomstindex väntas öka endast marginellt 2010,
men återigen öka i något snabbare takt 2011 och
2012. Indexökningarna 2011 och 2012 väntas
leda till att utgifterna inom ålderspensionssystemet ökar med 4 respektive 7 miljarder kronor
per år. Samtidigt leder balanseringen i ålderspensionssystemet till lägre pensionsutgifter under
perioden 2010-2012.85 De lägre utgifterna till
följd av balanseringen anses dock inte följa direkt
av de makroekonomiska förutsättningarna utan
redovisas tillsammans med övriga faktorer.
Beslut/reformer

Beslutade och aviserade diskretionära åtgärder
beräknas minska utgifterna under utgiftstaket
för staten med sammantaget ca 19 miljarder kronor mellan 2008 och 2012.
Trots regeringens tidigare satsningar och de
ytterligare resurser på närmare 13 miljarder kronor som föreslås i hösttilläggsbudgeten för 2009,
minskar utgifterna som följer av beslut 2009
jämfört med 2008. Minskningen förklaras av de
åtgärder av engångskaraktär som genomfördes

under 2008, och som sammantaget ökade utgifterna 2008 med ca 33 miljarder kronor.86
Utgifterna som följer av beslut/reformer
minskar även mellan 2009 och 2010. Det beror
huvudsakligen på att 13 miljarder kronor beräknas tillföras kommuner och landsting som ett
tillfälligt konjunkturstöd och som utbetalas i
december 2009, varav 6 miljarder föreslås i
hösttilläggsbudget för 2009 och 7 miljarder
sedan tidigare har beslutats av riksdagen. Därtill
avsätter regeringen 1 miljard kronor till
landstingen 2009 för att minska effekterna av
influensapandemin på den ordinarie hälso- och
sjukvården. De tillfälliga stöden höjer därmed de
takbegränsade utgifterna 2009 men inte
påföljande år.
Utgifterna för reformer minskar även 2011
och 2012, vilket framför allt förklaras av att flera
av de reformer som föreslås och aviseras i denna
proposition för 2010 respektive 2011 är tillfälliga
och därmed upphör påföljande år. Exempelvis
föreslås i denna proposition att statsbidraget till
kommuner och landsting ökar tillfälligt med
4 miljarder kronor 2010.
I tabell 8.6 redovisas förändringarna per utgiftsområde till följd av redan beslutade och aviserade reformer. Regeringens satsningar på arbetsmarknadspolitiken ökar utgifterna under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
med närmare 6 miljarder kronor mellan 2008 och
2010. Vidare medför regeringens utbildningssatsningar att utgifterna inom utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning ökar med
drygt 5 miljarder kronor mellan 2008 och 2010.
Regeringen har de senaste åren genomfört stora
satsningar på rättsväsendet som, tillsammans
med de ytterligare medel som föreslås i denna
proposition, beräknas öka utgifterna inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet med ca 3,5 miljarder
kronor mellan 2008 och 2012. Inom utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp minskar utgifterna 2010 och 2011.
Det förklaras framför allt av den tidigare beslutade sjukförsäkringsreformen som väntas leda
till färre antal personer i sjukpenning och sjukoch aktivitetsersättning (se även avsnitten 8.2.1
och 8.2.2).

85 För 2011 och 2012 gör dock regeringen i denna proposition ett

beräkningstekniskt antagande som begränsar pensionsminskningen 2011
och 2012. Antagandet görs i avvaktan på Försäkringskassans och
Pensionsgruppens fortsatta undersökningar av möjligheten att införa
någon form av begränsningsregel i syfte att förhindra alltför stora
variationer i pensionerna.

86 Av detta belopp avser 25 miljarder kronor extra amortering av lån

under utgiftsområde 22 Kommunikationer och 8 miljarder kronor
kapitaltillskott under utgiftsområde 24.

223

PROP. 2009/10:1

Tabell 8.6 Utgiftsförändringar 2009–2012 i förhållande till
föregående år till följd av tidigare beslutade, aviserade och
nu föreslagna reformer och finansieringar
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år.
Minustecken innebär anslagsminskningar eller att temporära program
upphör eller minskar i omfattning.
2009
2010
2011
2012

UO 1 Rikets styrelse

1,40

-0,50

-0,52

0,01

-0,28

-0,03

0,00

-0,10

UO 3 Skatt, tull och exekution

0,14

0,00

0,01

0,00

UO 4 Rättsväsendet

1,77

0,75

0,66

0,28

0,10

0,09

-0,18

0,00

-0,17

-0,38

0,00

-0,02

UO 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

UO 5 Internationell samverkan
UO 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
UO 7 Internationellt bistånd

0,27

0,05

-0,03

-0,02

-0,12

-0,27

0,06

-0,07

UO 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

0,84

1,80

-0,27

0,07

UO 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp1

0,43

-4,37

-3,30

-0,40

UO 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom

0,01

0,07

-0,03

-0,02

UO 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn

0,03

0,02

0,01

0,00

UO 13 Integration och jämställdhet

0,00

-0,64

0,85

-0,02

UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2,71

2,95

-0,24

0,29

UO 15 Studiestöd

0,44

0,97

-0,31

-0,77

UO 16 Utbildning och
universitetsforskning

2,90

2,43

0,53

-1,30

UO 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid

0,08

0,03

0,16

0,00

UO 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt
konsumentpolitik

-0,41

-0,12

-0,02

0,00

UO 19 Regional tillväxt

0,13

-0,08

-0,03

-0,16

UO 20 Allmän miljö- och naturvård

0,35

-0,12

-0,20

0,39

UO 8 Migration

UO 21 Energi

-0,03

0,09

-0,40

0,26

-20,39

-2,12

-1,45

-0,75

0,07

1,31

-1,28

-0,19

UO 24 Näringsliv3

-6,40

-1,05

-0,36

-0,04

UO 25 Allmänna bidrag till
kommuner4

14,61

-9,66

1,20

-0,65

UO 27 Avgiften till Europeiska
gemenskapen

-0,01

-0,42

0,00

0,00

Summa utgiftsförändringar

-1,53

-9,18

-5,14

-3,18

UO 22 Kommunikationer 2
UO 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel

Anm.: Utgiftsförändringar som i denna proposition motiverar teknisk justering av
utgiftstaket för staten ingår ej (se avsnitt 4.6).
1
Utgiftsminskningarna 2010 och 2011 förklaras framför allt av den tidigare
beslutade sjukförsäkringsreformen som avser utfastningen av tidsbegränsad
sjukersättning och begränsningen av antalet dagar med sjukpenning, se även
avsnitten 8.2.1 och 8.2.2.
2
2009 minskar anslagen under utgiftsområde 22 med 25 mdkr i jämförelse med
2008 till följd av extra amorteringar av infrastrukturlån 2008.
3
2009 minskar anslagen under utgiftsområde 24 i jämförelse med 2008 till följd
av kapitaltillskott till AB Svensk Exportkredit, Almi Företagspartner AB och FoUbolag inom fordonsindustrin på sammanlagt 8 mdkr 2008.
4)
13 miljarder kronor beräknas tillföras kommunerna som ett tillfälligt
konjunkturstöd för 2010, och utbetalas i december 2009. Detta höjer de
takbegränsade utgifterna 2009 men inte påföljande år, medan
nationalräkenskaperna periodiserar utgiften till 2010. För effekter på finansiellt
sparande, se tabell 9.4.
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För en mer detaljerad redovisning av de reformer som föreslås och aviseras i denna
proposition se avsnitt 8.2.1.
Övrigt

Det nya beslutet om EU-budgetens finansiering
som träder i kraft 2009, men tillämpas retroaktivt för 2007 och 2008, bidrar till att EU-avgiften
blir närmare 12 miljarder kronor lägre 2009 än
2008. Detta förklaras av att beslutet innehåller
reduktioner av den svenska EU-avgiften, som
kassamässigt kommer Sverige till del 2009. På
grund av detta väntas EU-avgiften därför öka
med ca 10 miljarder kronor mellan 2009 och
2010.
De förslag till beslut som aviseras i denna
proposition och som motiverar teknisk justering
av utgiftstaket leder till att utgifterna ökar med
ca 4 miljarder kronor mellan 2009 och 2010 (se
vidare avsnitt 4.6)
I tabell 8.7 redovisas utfall (även könsfördelat)
och prognoser för volymer inom olika transfereringssystem. Redovisningen har begränsats till
anslag där förändrade volymer medför betydande utgiftsförändringar.
Det genomsnittliga antalet personer registrerade som asylsökande per dygn vid Migrationsverket beräknas minska under prognosperioden,
vilket leder till minskande utgifter inom utgiftsområde 8 Migration. Därutöver väntas de lägre
volymerna, tillsammans med en lägre bifallsandel, leda till att färre beviljas uppehållstillstånd
och därmed till att ersättningarna till kommunerna minskar.
Sjukpenningdagarna har minskat kontinuerligt sedan dess högsta notering 2002. År 2008
sjönk antalet sjukpenningdagar med ca 16 procent jämfört med året innan. År 2009 och 2010
förväntas antalet sjukpenningdagar minska ytterligare ca 27 procent, för att stabiliseras påföljande år.
Utvecklingen inom sjuk- och aktivitetsersättningen förklaras i första hand av att inflödet från
sjukpenningen minskar. De reformer som riksdagen fattat beslut om med ikraftträdande
fr.o.m. den 1 juli 2008 är centrala för minskningen. Minskningen förstärks 2010 och 2011 av
att den tidsbegränsade sjukersättningen upphör.
Antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning minskar med i genomsnitt 8 procent per år
under åren 2009–2012.
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Antalet personer med inkomstpension beräknas öka markant framöver. Ökningen uppgick
till 25 procent 2008 och väntas uppgå till i
genomsnitt 17 procent per år under prognosperioden. Även antalet personer med tilläggspension ökar under prognosperioden, men i
långsammare takt.

Antalet uttagna dagar för föräldrapenning har
ökat kontinuerligt under 2000-talet och beräknas
fortsätta att öka framöver. Ökningen beror
framför allt på att fler barn föds.

Tabell 8.7 Volymer inom olika transfereringssystem
Utgiftsområde

8

9
10
10

10
10
11
ÅP
ÅP
10 och
11

12
12

12

15
15

Asylsökande,
genomsnittligt antal
registrerade per dygn
Antal personer med
assistansersättning
Antal sjukpenningdagar
(netto), miljoner
Antal
rehabiliteringspenningdagar (netto), miljoner
Antal personer med
sjukersättning
Antal personer med
aktivitetsersättning
Antal personer med
garantipension
Antal personer med
tilläggspension
Antal personer med
inkomstpension
Antal pensionärer samt
personer med aktivitetsoch sjukersättning som
erhåller bostadstillägg
Antal barnbidrag
Antal uttagna
föräldrapenningdagar,
miljoner
Antal uttagna tillfälliga
föräldrapenningdagar,
miljoner
Antal personer med
studiehjälp
Antal personer med
studiemedel1

Könsfördelning
Utfall
2007

Könsfördelning
Utfall
2008

Utfall

Utfall

Prognos

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31,0%kv
69,0%m
47%kv
53%m
61,0%kv
39,0%m

35,0%kv
65,0%m
47%kv
53%m
60,7%kv
39,3%m

33 022

38 407

36 000

34 000

32 000

30 000

14 945

15 293

15 673

16 050

16 359

16 621

53,5

44,8

37,3

32,5

32,5

32,7

66,6%kv
33,3%m
60,2%kv
39,8%m
50,1%kv
49,9%m
79,8%kv
20,2%m
52,4%kv
47,6%m
48,6%kv
51,4%m

67,1%kv
32,9%m
60,4%kv
39,6%m
49,4%kv
50,6%m
80,1%kv
19,9%m
52,3%kv
47,7%m
49,0%kv
51,0%m

3,1

2,4

2,3

1,9

1,9

1,9

533 163

518 447

490 903

444 637

392 814

358 949

20 719

22 745

24 254

25 163

26 500

28 010

808 300

783 000

764 700

753 900

768 900

784 200

1 570 200

1 625 200

1 683 500

1 747 000

1 811 200

1 872 300

458 700

575 500

696 700

821 900

948 000

1 070 200

73%kv
27%m
95,4%kv
4,6%m

72,7%kv
27,3%m
94,6%kv
5,4%m

414 231

408 566

394 300

392 700

398 800

393 800

1 673 300

1 670 700

1 661 051

1 660 116

1 664 437

1 682 912

79,2%kv
20,8%m

78,5%kv
21,5%m

45,3

47,3

48,5

49, 7

50,9

51 ,4

55,0%kv
45,0%m

55,1%kv
44,9%m

5,4

5,5

5,2

5,3

5,4

5,4

48,8%kv
51,2%m
61,7%kv
38,3%m

48,7%kv
51,3%m
61,4%kv
38,6%m

476 500

487 100

491 800

482 300

464 400

441 100

446 700

440 300

466 400

542 500

539 400

509 400

Anm.: Antaganden om arbetslöshetstal och deltagare i arbetsmarknadspolitiska program ingår i de makroekonomiska förutsättningarna, vilka redovisas i avsnitt 6.
Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt.
1
Bruttoräknat antal. När stödtagare under året har studerat på flera utbildningsnivåer eller både i Sverige och utomlands uppstår dubbelräkning. Nettoräknat var antalet
studiemedelstagare 412 300 personer år 2007 och 407 800 personer 2008.
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8.2

Förändring av takbegränsade
utgifter jämfört med 2009 års
ekonomiska vårproposition

I tabell 8.8 redovisas den totala utgiftseffekten, i
förhållande till beräkningen i 2009 års
ekonomiska vårproposition, av nya förslag till
reformer, reviderad pris- och löneomräkning,
reviderade makroekonomiska förutsättningar,
volymförändringar och övriga faktorer för
perioden 2010–2012. Av tabell 8.8 framgår att
prognosen för de takbegränsade utgifterna
revideras upp med 1,8 miljarder kronor 2010,
och ned med 6,7 miljarder kronor både 2011 och
2012. Budgeteringsmarginalen har samtidigt
reviderats upp med 2,2 miljarder kronor 2010,
10,7 miljarder kronor 2011 och 0,8 miljarder
kronor 2012. Anledningen till att upprevideringarna av budgeteringsmarginalerna
avviker från nedrevideringarna av utgifterna är
att utgiftstaket samtidigt föreslås ändras till följd
av tekniska justeringar (se vidare avsnitt 4.6).
Förändringar i förhållande till beräkningen av
de takbegränsade utgifterna i 2009 års
ekonomiska vårproposition till följd av nya
reformer redovisas i avsnitt 8.2.1, medan
förändringar till följd av övriga faktorer i tabell
8.8 redovisas i avsnitt 8.2.2.
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Tabell 8.8 Förändring av takbegränsade utgifter jämfört
med 2009 års ekonomiska vårproposition
Miljarder kronor

Takbegränsade utgifter i 2009 års
ekonomiska vårproposition
Beslut/reformer
Reviderad pris- och löneomräkning
Övriga makroekonomiska
förändringar
Volymförändringar
Tekniska förändringar1
Minskning av anslagsbehållningar
Övrigt
Total utgiftsförändring
Takbegränsade utgifter i
budgetpropositionen för 2010
1

2010

2011

2012

1004,9

1023,4

1031,9

14,5
0,0

9,2
-0,2

6,9
-0,3

-3,0
-2,6
3,7
-5,1
-5,7

-7,0
-2,6
4,1
-3,4
-6,7

-3,8
-3,5
4.4
-4,1
-6,3

1,8

-6,7

-6,7

1 006,7

1 016,8

1 025,3

De tekniska förändringarna redovisas i avsnitt 4.6.

I tabell 8.9 redovisas förändringarna av
utgiftsramarna för perioden 2010–2012 i
förhållande till beräkningarna i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Utgifterna per
utgiftsområde har ändrats till följd av förslag till
nya reformer, förändrade makroekonomiska
förutsättningar och förändrade volymer inom
vissa regelstyrda transfereringssystem. För 2010
redovisas förändringen av utgiftsramarna till
följd av nya förslag till reformer, reviderade
makroekonomiska förutsättningar, reviderade
volymantaganden och övriga faktorer.
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Tabell 8.9 Förändring av utgiftsramar 2010–2012 jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition
Miljoner kronor
Total
förändring

Varav

Makro1
2010

Övrigt 3
2010

Total
förändring

Total
förändring

Utgiftsområde

2010

Beslut/reform
2010

1
2

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och finansförvaltning

284

618

3

Skatt, tull och exekution

4

Rättsväsendet

5

Internationell samverkan

6

Försvar och samhällets krisberedskap

7

Internationellt bistånd

8

Migration

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

10
11

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

13

Integration och jämställdhet

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

451

3 212

-2 7622

15

Studiestöd

2 801

1 019

32

16

Utbildning och universitetsforskning

995

1 072

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

825

60

18
19

Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
Regional tillväxt

25

20

Allmän miljö- och naturvård

67

21

Energi

549

280

269

539

788

22

Kommunikationer

1 117

1 019

98

265

-285

23

1 781

1 786

-5

564

377

361

362

-1

179

144

8 258

4 071

2012

-101

-81

143

-21

205

123

8

111

-103

56

91

2 378

2 592

-214

3 183

3 570

309

301

8

134

134

46

181

-48

128

2011

-334

254

-972

4

Volym
2010

-1 018

-853

-772

299

-254

185

-110

-243

80

88

-8

393

330

675

479

69

-186

313

751

613

-3 873

-2 248

21

-1 839

193

-4 903

-5 867

617

72

-39

-51

635

1 174

1 865

183

46

30

287

-179

75

88

-750

-643

-67

-40

21

213

0

-122

3 504

1 518

232

2 855

2 656

-77

820

-416

764

985

979

-56

4

-4

25

0

50

-106

74

-7

25

406

9

74

-9

24

Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
Näringsliv

25

Allmänna bidrag till kommuner

26

Statsskuldsräntor m.m.

-4 800

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

-3 617

-3 617

-2 229

644

Minskning av anslagsbehållningar

-5 133

-5 133

-3 442

-4 143

Summa utgiftsområden

3 062

Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten
Takbegränsade utgifter

-6 054
1 808

14 539

14 539

4 187

4 253

3 608

-4 800

-2 400

-2 100

-2 271

- 473

-8 732

2 370

6 116

-710

-2 110

-3 234

-11 467

-14 893

-2 981

-2 583

-7 166

-6 697

-6 677

Anm. Anslagen är fördelade till de utgiftsområden de tillhör i statsbudgeten för 2010.
1
Beräkningarna baseras på känslighetsberäkningar för hur utgifterna påverkas av ändrade makroekonomiska förutsättningar.
2
Hela revideringen av prognosen inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, förutom de orsakade av beslut/reformer, har betraktats som en följd av ändrade
makroekonomiska förutsättningar.
3
Inklusive tekniska justeringar, se avsnitt 4.6.
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8.2.1

Nya föreslagna och aviserade
reformer för perioden 2010–2012

För varje utgiftsområde sammanfattas i detta
avsnitt anslagseffekter av de reformer som
regeringen föreslår för 2010 samt aviserar för
2011 och 2012. Anslagseffekterna redovisas i
förhållande till den beräkning som låg till grund
för 2009 års ekonomiska vårproposition.
Avsnittet omfattar inte de anslagseffekter som
orsakas av makroekonomiska förändringar,
ändrade volymer i transfereringssystemen eller
pris- och löneomräkning (se avsnitt 8.2.2), utan
begränsas till de åtgärder som regeringen aktivt
fattar beslut om.
Avsnittet innehåller inte heller en redovisning
av de förslag som regeringen lämnar i
proposition Hösttilläggsbudget för 2009 (prop.
2009/10:2). Förslagen avseende 2009 framgår
dock övergripande i tabell 8.10.
De reformer som föreslås i denna proposition
medför en ökning av föreslagna anslagsmedel
2010 med 19 290 miljoner kronor i förhållande
till beräkningarna i vårpropositionen, inklusive
förslag till beslut på 4 947 miljoner kronor som
föranleder tekniska uppjusteringar av utgiftstaket. För 2011 och 2012 beräknas nu föreslagna
och aviserade reformer öka anslagsbehoven med
13 849 miljoner kronor respektive 11 542
miljoner kronor i förhållande till beräkningarna i
vårpropositionen. Av dessa föranleder 4 962
miljoner kronor respektive år tekniska uppjusteringar av utgiftstaket.
Under respektive utgiftsområde redovisas
föreslagna eller aviserade reformer med en anslagspåverkan på minst 10 miljoner kronor per år
(se vidare tabell 8.10). För de fall regeringen
också lämnar förslag i proposition Hösttilläggsbudget för 2009 (prop. 2009/10:2) för de
anslagsförändringar som redovisas, framgår detta
av tabellen. I normalfallet förutsätts de
redovisade anslagsförändringarna motsvaras av
en lika stor utgiftsförändring.
För närmare beskrivningar av reformerna
hänvisas till respektive utgiftsområdesvolym.
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Statens fastighetsverk och Regeringskansliet har
en gemensam planering för Regeringskansliets
långsiktiga lokalförsörjning i Klarakvarteren. För
detta ändamål föreslår regeringen att anslaget
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Regeringskansliet m.m. ökas med 50 miljoner
kronor 2010.
Regeringen har sett över hur stor del av
utrikesförvaltningen som administrerar utvecklingsarbetet och kunnat konstatera att en högre
andel än vad som tidigare beräknats bör
finansieras med biståndsmedel. Regeringen
föreslår därför att anslaget Regeringskansliet m.m.
ökas med 58 miljoner kronor 2010. Utgiften är
förenlig med OECD:s biståndskommitté
(DAC:s) kriterier för bistånd och finansieras
inom den avräkning från biståndsramen som
görs för kostnader för utrikesförvaltningen.
För att i stället anslagsfinansiera den
avgiftsfinansierade verksamheten vid utlandsmyndigheterna föreslår regeringen att anslaget
Regeringskansliet m.m. ökas med 31 miljoner
kronor 2010. Anslagsökningen påverkar inte den
offentliga sektorns finansiella sparande eftersom
avgiftsinkomsterna redovisas på inkomsttitel.
För utökad diplomatisk närvaro i framför allt
länder där Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete men saknar ambassad, föreslår
regeringen att anslaget Regeringskansliet m.m.
ökas med 20 miljoner kronor 2010.
Regeringen bedömer vidare att antalet migrationsrelaterade ärenden vid utlandsmyndigheterna kommer att ligga på en fortsatt hög nivå.
I syfte att stärka särskilt belastade utlandsmyndigheter föreslår regeringen att anslaget
Regeringskansliet m.m. för 2010 temporärt ökas
med 30 miljoner kronor.
För utrikesförvaltningens ökade kostnader för
lokaler i utlandet föreslår regeringen att anslaget
Regeringskansliet m.m. för 2010 temporärt ökas
med 11 miljoner kronor.
Regeringen har inrättat den s.k. Finansmarknadskommittén till och med 2012 med
uppdrag att främja stabilitet, förtroende, effektivitet och utvecklingsmöjligheter för svensk
finanssektor. För denna verksamhet föreslår
regeringen att anslaget Regeringskansliet m.m.
ökas med 10 miljoner 2010.
Slutligen föreslår regeringen att anslaget
Regeringskansliet m.m. 2010 ökas med 100
miljoner kronor till följd av växelkursförändringar.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Regeringskansliet m.m. ökas med 331 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 188 respektive 187 miljoner
kronor jämfört med beräkningen i vårpropositionen.
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Under utgiftsområdet föreslår dessutom
regeringen att anslaget Allmänna val och
demokrati ökas med 275 miljoner kronor för
2010 för genomförandet av allmänna val 2010.
Regeringen avser att under 2010 presentera en
proposition med förslag till ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt planoch bygglagen (1987:10) och miljöbalken. Till
följd av detta beräknar regeringen att anslaget
Länsstyrelserna m.m. ökas med 14 miljoner
kronor 2011 och 20 miljoner kronor 2012 i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Anslaget Bidragsfastigheter används för underhållskostnader och löpande driftsunderhåll för
de bidragsfastigheter som förvaltas av Statens
fastighetsverk. Med bidragsfastigheter avses de
fastigheter som saknar förutsättningar att ge ett
långsiktigt ekonomiskt överskott. Regeringen
föreslår att anslaget ökas med 100 miljoner
kronor 2010 och beräknar att anslaget ökas med
100 miljoner kronor 2011 i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Finansinspektionen har fått utökade uppgifter
avseende såväl tillsyn som reglering. Myndighetens uppgifter har vidare utvidgats i samband
med den finansiella krisen och de åtgärder som
vidtagits i samband med regeringens stabilitetsplan. Finansinspektionen står också inför nya
och utvecklade krav på samordning av tillsyn för
gränsöverskridande tillsynsarrangemang vilka
finns inom bankområdet, försäkringsområdet
och för finansiella konglomerat. Regeringen
föreslår därför att anslaget Finansinspektionen
ökas med 28 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 28 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Statistiska centralbyrån ska göra en urvalsökning i arbetskraftsundersökningen (AKU).
För detta ändamål föreslår regeringen att
anslaget Statistiska centralbyrån ökas med
15 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 14 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Samtidigt minskas anslagen Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd samt Kostnader
för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv med sammanlagt 9 miljoner kronor.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Arbetsbelastningen på Kronofogdemyndigheten
har ökat p.g.a. en ökad ärendetillströmning
huvudsakligen till följd av nedgången i
konjunkturen. Regeringen föreslår därför att
anslaget Kronofogdemyndigheten ökas med 15
miljoner kronor 2010. För att minska risken med
företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap avser regeringen föreslå två förändringar i skuldsaneringslagen. Genom dessa
ändringar kan fler personer väntas ansöka om
och beviljas skuldsanering. Till följd av det
föreslår regeringen att anslaget Kronofogdemyndigheten ökas med 50 miljoner kronor 2010.
Sammantaget innebär detta att anslaget
Kronofogdemyndigheten föreslås ökas med
65 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget ökas med
65 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen.
Ett nytt system för skattereduktion för
hushållsnära tjänster inklusive renovering och
tillbyggnad trädde i kraft den 1 juli 2009.
Systemet medför kostnader för Skatteverket.
Regeringen föreslår därför att anslaget Skatteverket ökas med 15 miljoner kronor 2010. För
arbetet med sänkta egenavgifter föreslår
regeringen att anslaget Skatteverket ökas med
33 miljoner kronor 2010.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Skatteverket ökas med 48 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 55 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Regeringen fortsätter att förstärka rättsväsendet.
Rättsväsendets fortsatta effektivisering är en
förutsättning för regeringens satsningar på
området. För att öka den polisiära närvaron i
samhället, öka utredningskapaciteten och
förebygga brott föreslår regeringen att anslaget
Polisorganisationen ökas med 1 100 miljoner
kronor 2010.
För att förbättra och effektivisera polisens
arbete med verkställigheter av lagakraftvunna
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avslags- och utvisningsbeslut föreslår regeringen
att anslaget Polisorganisationen 2010 temporärt
ökas med ytterligare 10 miljoner kronor. Samtidigt minskas anslaget Migrationsverket under
utgiftsområde 8 Migration med motsvarande
belopp.
Från och med 2010 finansieras Europol via
gemenskapsbudgeten och Polisen ska inte längre
betala en avgift till Europol. Som en följd av
detta föreslår regeringen att anslaget Polisorganisationen minskas med 12 miljoner kronor
2010.
Sedan flera år bedriver de brottsbekämpande
myndigheterna ett arbete för att skapa en
elektronisk informationsförsörjning. En sådan
ordning innebär på sikt stora effektivitetsvinster
för myndigheterna. För att samordna och
utveckla rättsväsendets informationsförsörjning
föreslår regeringen att anslaget Polisorganisationen ökas med 70 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
70 miljoner kronor respektive år i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Polisorganisationen ökas med 1 168 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med 1 558 respektive 1 708 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Ärendetillströmningen till Åklagarmyndigheten fortsätter att öka vilket huvudsakligen är
en följd av fler ärenden från polisen. För att
Åklagarmyndigheten ska kunna möta den ökade
ärendetillströmningen, samt för att kunna
prioritera bekämpningen av grov organiserad
brottslighet och andra prioriterade ärenden,
föreslår regeringen att anslaget Åklagarmyndigheten ökas med 50 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
90 miljoner kronor respektive 130 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
För att upprätthålla nuvarande verksamhetsnivå i ekobrottsbekämpningen samt för att möta
en ökad ärendetillströmning avseende finansmarknadsbrott och ytterligare kunna prioritera
bekämpningen av grov organiserad brottslighet
föreslår regeringen att anslaget Ekobrottsmyndigheten ökas med 10 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
15 miljoner kronor respektive 20 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
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Målbalanserna hos domstolarna är generellt
sett höga och antalet inkommande mål fortsätter
att ligga på en hög och ökande nivå. För att möta
den ökade tillströmningen av mål till domstolarna, hålla målbalanserna på en rimlig nivå
och för att kvaliteten i den dömande
verksamheten ska säkerställas föreslår regeringen
att anslaget Sveriges Domstolar ökas med
150 miljoner kronor 2010.
Regeringen avser att under 2010 presentera en
proposition med förslag till ändrad instansordning för PBL- och miljöärenden. För att
täcka omställningskostnader i samband med
reformen föreslår regeringen att anslaget Sveriges
Domstolar ökas med 5 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget öka med 28
respektive 13 miljoner kronor.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Sveriges Domstolar ökas med 156 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 282 respektive 367 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Den ökande ärendetillströmningen i rättsväsendet medför att utgifterna för rättsliga
biträden ökar. Det är framförallt en ökning av
antalet inkomna och avgjorda brottmål för vilka
offentliga försvarare förordnas samt omfattningen av dessa mål som ligger till grund för de
ökade utgifterna. Regeringen föreslår därför att
anslaget Rättsliga biträden m.m. ökas med
500 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 500 miljoner kronor
i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
För att upprätthålla kvalitet, effektivitet och
säkerhet i Kriminalvårdens verksamhet föreslår
regeringen att anslaget Kriminalvården ökas med
700 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 800 miljoner kronor
i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Regeringen bedömer att den del av Sveriges
avgift till FN som går till FN:s fredbevarande
operationer kommer att öka från 2010, främst
till följd av FN:s ökade ambitioner i Centralafrikanska republiken, Tchad och Somalia.
Regeringen föreslår därför att anslaget Bidrag till
vissa internationella organisationer ökas med 101
miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget ökas med
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101 miljoner kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Sverige har ett intresse av fortsatt samarbete
med Ryssland på demokratiområdet också när
biståndet avslutas. Regeringen föreslår att
anslaget Samarbete inom Östersjöregionen ökas
med 25 miljoner kronor. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 25 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Samtidigt minskas anslaget Biståndsverksamhet
under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
med motsvarande belopp. Minskningen avser
medel som inte klassificeras som bistånd i
enlighet med OECD:s biståndskommitté
(DAC:s) definition.
Slutligen föreslår regeringen att anslaget
Bidrag till vissa internationella organisationer
2010 ökas med 174 miljoner kronor till följd av
växelkursförändringar.
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
Med anledning av riksdagens beslut om ny
inriktning för försvaret (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) föreslår
regeringen att anslaget Förbandsverksamhet och
beredskap ökas med 63 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
cirka 333 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Medlen ska
användas för att ställa om till ett användbart och
flexibelt försvar med stående och kontrakterade
förband samt för att upprätta en förbandsreserv.
Samtidigt minskas anslagen Forskning och
teknikutveckling och Fredsfrämjande förbandsinsatser sammantaget med motsvarande belopp.
Försvarets underrättelsenämnd och Signalspaningsnämnden har till följd av lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet fått utökade uppgifter.
Regeringen föreslår därför att anslaget Nämnder
m.m. ökas med 14 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med 14 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
För den fortsatta avvecklingen av Statens
räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och
Styrelsen för psykologiskt försvar föreslår
regeringen att anslaget för avvecklingsmyndigheten ökas med 45 miljoner kronor 2010.
För 2011 beräknar regeringen att anslaget ökas

med 45 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt
minskas anslaget Krisberedskap med 25 miljoner
kronor.
Inom ramen för regeringens satsning på
åtgärder för att anpassa Sverige till de effekter
som följer av ett förändrat klimat, föreslår
regeringen att anslaget Förebyggande åtgärder
mot jordskred och andra naturolyckor ökas med
10 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 15 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Slutligen föreslår regeringen att anslaget
Kustbevakningen ökas med 40 miljoner kronor
2010. Anledningen är främst ökade driftskostnader. För 2011 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 40 miljoner kronor. Samtidigt
minskas anslagen för anskaffning respektive
vidmakthållande av materiel med motsvarande
belopp.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
I förhållande till vad som tidigare planerats anser
regeringen att fördelningen mellan internationellt utvecklingssamarbete och reformsamarbete i Östeuropa bör förändras. Regeringen
föreslår därför att anslaget Biståndsverksamhet
ökas med 303 miljoner kronor 2010. För 2011
och 2012 beräknar regeringen att anslaget ökas
med 320 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt
minskas anslaget Reformsamarbete i Östeuropa
under samma utgiftsområde med motsvarande
belopp.
För att finansiera ökade biståndsutgifter för
ett nytt program för östligt partnerskap på EU:s
gemensamma
budget
minskas
anslaget
Biståndsverksamhet med 7 miljoner kronor för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
minskas med 14 respektive 30 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 8 Migration
Regeringen avser att förstärka berörda
myndigheters anslag i syfte att effektivisera
återvändandearbetet. Anslaget Migrationsverket
föreslås därför ökas med 40 miljoner kronor
2010. Av dessa medel föreslår regeringen att
10 miljoner kronor överförs till anslaget Polis231
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organisationen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet, för polisens verkställighetsarbete.
I syfte att införa arbetslinjen i mottagandet
och ge asylsökande som deltar i praktik eller
annan sysselsättning möjlighet att stärka sina
ekonomiska förutsättningar bör en aktivitetsbonus införas. Regeringen föreslår därför att
anslaget Ersättningar och bostadskostnader ökas
med 11 miljoner kronor för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 30 respektive
36 miljoner kronor. Utgifterna är förenliga med
OECD:s biståndskommittés (DAC:s) riktlinjer
och finansieras genom att anslaget Biståndsverksamhet under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd minskas med 11 miljoner kronor. För
2011 och 2012 beräknas anslaget minskas med
30 respektive 36 miljoner kronor i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen.
Migrationsverket ska under tiden asylärendet
prövas förbättra kartläggningen av asylsökandes
utbildnings- och yrkesbakgrund i syfte att öka
möjligheterna till sysselsättning. Regeringen
föreslår därför att anslaget Migrationsverket ökas
med 10 miljoner kronor 2010. Samtidigt minskas
anslaget Kommunersättningar vid flyktingmottagande under utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet med motsvarande belopp.
Regeringen beräknar att anslaget Migrationsverket till följd av ökade ärendevolymer ökas
med 225 miljoner kronor 2011 och 165 miljoner
kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Migrationsverket ökas med 40 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas
med 225 respektive 165 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Som en konsekvens av ökad effektivitet i
återvändandearbetet föreslås anslaget Utresor för
avvisade och utvisade ökas med 35 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 55 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Medlen i de av EU-budgeten finansierade
fonderna flyktingfonden och återvändandefonden ökar, vilket innebär att återflödet till
Sverige kan ökas. Fonderna stödjer projekt som
utvecklar asylprocessen, introduktion och
insatser för att hjälpa personer att återvända eller
frivilligt återvandra från Sverige. Regeringen
föreslår därför att anslaget Från EU-budgeten
finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ökas med 40 miljoner kronor för 2010. För 2011
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och 2012 beräknar regeringen att anslaget ökas
med 70 respektive 60 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Regeringen föreslår i denna proposition en
särskild satsning på äldreomsorg. Mot bakgrund
av detta föreslås att anslaget Stimulansbidrag och
åtgärder inom äldrepolitiken ökas med
60 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 60 respektive
110 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
För att åstadkomma en tydligare och
effektivare tillsyn föreslog regeringen i propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av
socialtjänsten (prop. 2008/09:160) att ansvaret
för tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt
socialtjänstlagen och LSS från och med 2010 förs
över till Socialstyrelsen och där samordnas med
tillsynen av hälso- och sjukvården. I samband
med detta föreslår regeringen att anslaget
Socialstyrelsen under detta utgiftsområde ökas
med 257 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 257 miljoner
kronor respektive år i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. För detta
ändamål föreslår regeringen att verksamhet och
195 miljoner kronor från anslaget Länsstyrelserna
m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
överförs, att anslaget Kommunalekonomisk
utjämning under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner minskas med 32 miljoner
kronor och anslaget Bidrag till utveckling av
socialt arbete m.m. under detta utgiftsområde
minskas med 30 miljoner kronor.
Som en konsekvens av omregleringen av
apoteksmarknaden kommer Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) arbetsuppgifter att förändras och breddas, vilket innebär
nettopersonalförstärkningar, utvecklade ITsystem samt ett ökat antal läkemedelsgenomgångar. Regeringen föreslår därför att
anslaget Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
ökas med 14 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas att anslaget ökas med 14 miljoner
kronor respektive år i förhållande till beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt minskas
anslaget Socialstyrelsen med motsvarande belopp.
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Europaparlamentet och rådet antog 2004 ett
direktiv (2004/23/EG) om fastställande av
kvalitets- och säkerhetsnormer för bl.a. donation, förvaring och distribution av mänskliga
vävnader och celler. Kostnaderna för landstingen
för genomförandet i Sverige av de krav
direktiven ställer beräknades till 119 miljoner
kronor per år under tio år. Dessa medel tillfördes
i samband med budgetpropositionen för 2008 till
anslaget Kommunalekonomisk utjämning under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner. För att åstadkomma en fördelning av
medlen baserade på faktiska kostnader i de olika
landstingen föreslår regeringen att 74 miljoner
kronor överförs från anslaget Kommunalekonomisk utjämning till ett nytt anslag, Bidrag
för mänskliga vävnader och celler, på statsbudgeten 2010.
Regeringen lämnar i denna proposition förslag
om ytterligare reformer för ökad tillgänglighet,
effektivitet och kvalitet i svensk hälso- och
sjukvård. För detta ändamål föreslår regeringen
en ökning av anslaget Bidrag till hälso- och
sjukvård med 103 miljoner kronor 2010.
Regeringen beräknar att anslaget ökas med
160 miljoner kronor 2011 och 180 miljoner
kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
För att förbättra förutsättningarna för skälig
bostadsstandard till personer med låg ersättning
föreslår regeringen att bostadstillägget till
personer med sjuk- eller aktivitetsersättning
(BTP) höjs. Till följd av detta föreslår regeringen
att anslaget Aktivitets- och sjukersättningar m.m.
ökas med 360 miljoner kronor 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget ökas med
360 miljoner kronor för respektive år i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
För att stärka tryggheten för företagare avser
regeringen att föreslå åtgärder inom de offentliga
trygghetssystemen. Förslagen syftar bland annat
till att öka valfriheten för företagare samt att
förtydliga och förenkla regelverket. Inom
sjukförsäkringssystemet avser regeringen att
föreslå minskade egenavgifter till följd av en
generell karenstid på 7 dagar samt förbättrade
möjligheter för egenföretagare av välja karenstid,
förbättrade regler för start av företag, ett nytt

högkostnadsskydd för sjuklönekostnader samt
att den särskilda begränsningsregeln för
egenföretagare i sjukförsäkringen tas bort. Till
följd av detta föreslår regeringen att anslaget
Sjukpenning och rehabiliteringspenning m.m. ökas
med 372 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 348 miljoner
kronor respektive år i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Genom sjukförsäkringsreformen En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i
arbete, (prop. 2007/08:136 bet. 2007/08:SfU12,
rskr. 2007/08:225) vidtogs ett antal åtgärder i
syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen
och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i
arbete. Sedan sjukförsäkringsreformen genomfördes har sjukskrivningsprocessen blivit mer
aktiv och insatser görs tidigare för att
individernas arbetsförmåga i högre utsträckning
ska tas till vara. Detta har gett resultat.
Sjukfrånvaron i Sverige har sjunkit sedan
reformen trädde ikraft. Sjukförsäkringsreformens resultat måste nu förvaltas och
vägarna tillbaka till arbete ska öka.
Sjukförsäkringsreformen innebar bland annat
att antalet dagar med sjukpenning respektive
förlängd sjukpenning begränsades. Detta medför
att 22 600 individer med förlängd sjukpenning
beräknas lämna sjukförsäkringen under 2010 till
följd av att deras dagar med sjukpenning tagit
slut. Under 2011 och 2012 förväntas 7 500
respektive 7 300 individer lämna sjukförsäkringen av samma anledning. Till följd av detta
föreslår regeringen att anslaget Sjukpenning och
rehabilitering m.m. minskas med 2 064 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknar
regeringen att anslaget minskas med 1 906
respektive 1 776 miljoner kronor i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen.
I och med sjukförsäkringsreformen avskaffades även tidsbegränsad sjukersättning och
denna ersättning håller nu på att fasas ut. Till
följd av detta beräknas 31 800 individer med
tidsbegränsad sjukersättning lämna sjukförsäkringen under 2010. Under 2011 och 2012
förväntas 19 000 respektive 2 100 individer
lämna sjukförsäkringen av samma anledning. Till
följd av detta föreslår regeringen att anslaget
Aktivitets- och sjukersättning m.m. minskas med
2 288 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget minskas med
5 048 respektive 5 692 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
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Sammantaget innebär detta minskade utgifter
med 4 352 miljoner kronor 2010, 6 954 miljoner
kronor samt 7 468 miljoner kronor till följd av
preciserade beräkningar av sjukförsäkringsreformen.
Regeringen föreslår att de personer som
lämnar sjukförsäkringen på grund av att deras
dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukoch aktivitetsersättning tagit slut ska ges ett
särskilt stöd från Arbetsförmedlingen för att
kunna återgå i arbete. Regeringen föreslår en rad
åtgärder för att stärka gruppens möjlighet till
arbete. För detta ändamål föreslås resurser inom
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
I ett fåtal fall kommer det inte vara möjligt för
en försäkrad att delta i verksamhet vid
Arbetsförmedlingen. Detta kan t.ex. gälla om
personen vårdas inneliggande på sjukhus eller på
annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via
sjukvården. Regeringen anser att i sådana fall ska
ytterligare tid inom sjukförsäkringen kunna
medges. I detta sammanhang föreslår regeringen
också inom arbetsmarknadspolitiken att
personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska
program ska skrivas ut från programmet efter en
månads sjukfrånvaro. Vidare föreslås i samband
med detta att en person som blir sjukskriven
från ett arbetsmarknadspolitiskt program ska
bedömas i relation till detta eller ett likvärdigt
program när arbetsförmågan prövas. Till följd av
dessa förslag samt ett visst återflöde till
sjukpenning föreslår regeringen att anslaget
Sjukpenning och rehabilitering m.m. ökas med
730 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget ökas med 885
respektive 1 002 miljoner kronor i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen. Därutöver
föreslås att Försäkringskassans anslag ökas med
17 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 2 miljoner kronor
respektive år till följd av den administrativa
hanteringen av förslaget om att i vissa fall medge
ytterligare tid inom sjukförsäkringen.
Sammantaget innebär detta ökade utgifter till
följd av förstärkta insatser till personer som
lämnar sjukförsäkringen med 747 miljoner
kronor 2010, 887 miljoner kronor 2011 och
1 004 miljoner kronor 2012.
Trots rationaliseringsprogrammen på Försäkringskassan, motsvarande 450 miljoner kronor
från 2009 och ytterliggare 300 miljoner kronor
från 2010, finns ett behov av en nödvändig
anpassning till de givna ekonomiska ramarna
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samtidigt som god kvalitet i handläggning och
service till medborgarna möjliggörs. Regeringen
föreslår därför att anslaget Försäkringskassan
ökas med 600 miljoner kronor för 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med 600 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Med anledning av den proposition med
förslag som påskyndar arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar och andra
skyddsbehövande samt deras anhöriga som
regeringen avser att lämna till riksdagen under
hösten 2009, föreslår regeringen att anslaget
Försäkringskassan ökas med 35 miljoner kronor
2010.
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
En ny pensionsmyndighet ska inrättas den
1 januari 2010. Riksdagen har godkänt att
Premiepensionsmyndigheten (PPM) avvecklas i
samband med utgången av 2009 (prop.
2008/09:1,
bet.
2008/09:FiU2,
rskr.
2008/09:147). PPM:s verksamhet och de delar av
Försäkringskassan som avser pensionshantering
ska föras över till den nya pensionsmyndigheten.
Den nya myndigheten skapas i syfte att på ett
bättre sätt tillgodose medborgarnas behov av
kunskap och information i frågor rörande
ålderspensioner. Pensionsmyndigheten kommer
att ansvara för i princip alla pensionsfrågor som
staten ansvarar för. Det innebär att myndigheten
utöver ålderspension i form av inkomstpension,
tilläggspension, premiepension och garantipension, även ska hantera frågor om efterlevandepension och äldreförsörjningsstöd samt
bostadstillägg kopplade till dessa förmåner.
Regeringen föreslår därför att ett nytt anslag
förs upp på statsbudgeten 2010 som anvisas
390 miljoner kronor. Verksamhet flyttas från
Försäkringskassan, vars anslag minskas med
motsvarande belopp. Dessutom föreslår
regeringen att anslaget Pensionsmyndigheten
ökas med 72 miljoner kronor för 2010. För 2011
och 2012 beräknar regeringen att anslaget ökas
med 44 respektive 28 miljoner kronor.
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Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
För att stärka tryggheten för företagare avser
regeringen att föreslå åtgärder inom de offentliga
trygghetssystemen. Förslagen syftar bland annat
till att öka valfriheten för företagare samt att
förtydliga och förenkla regelverket. Inom
utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för
familjer och barn avser regeringen föreslå att
egenföretagares årsarbetstid vid uttag av tillfällig
föräldrapenning ska vara 260 dagar och utges i
högst fem dagar under en sjudagarsperiod. På
det sättet likställs villkoren för egenföretagare så
långt som möjligt med dem för anställda, vilket
kommer att innebära högre ersättning för de
flesta egenföretagare. Regeringen avser även att
föreslå vissa förändringar av egenföretagares
sjukpenninggrundande inkomst (SGI), vilket
också får effekter för föräldraförsäkringen. De
nya reglerna avses gälla från och med den 1 juli
2010.
Till följd av detta föreslår regeringen att
anslaget Föräldraförsäkring ökas med 46 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 60 miljoner kronor respektive
år i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet
Som en del i regeringens fortsatta satsning på
jämställdhet beräknar regeringen att anslaget
Särskilda jämställdhetsåtgärder ökas med
35 miljoner kronor 2011 och 2012 i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen.
För antidiskrimineringsbyråer föreslår regeringen att anslaget Åtgärder mot diskriminering
och rasism ökas med 10 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
10 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition till riksdagen med förslag som
påskyndar
arbetsmarknadsetableringen
för
nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande samt deras anhöriga. Den reform
som föreslås innebär bl.a. att staten tar ett större
ansvar för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen ska enligt lagförslaget ha ett
samordnande ansvar för att påskynda den

nyanländes etablering. En statlig ekonomisk
ersättning till den nyanlände som villkoras med
aktivt deltagande i aktiviteter föreslås införas och
administreras av Försäkringskassan. En ny aktör,
etableringslots, föreslås införas. Förslagen avses
träda i kraft 1 december 2010. För dessa ändamål
föreslår regeringen att två nya anslag,
Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare och Ersättning till etableringslotsar och
insatser för nyanlända invandrare, förs upp på
statsbudgeten 2010. Regeringen föreslår att
anslaget för etableringsersättning anvisas
7 miljoner kronor för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget uppgå till 547 miljoner kronor
respektive 1 168 miljoner kronor. Anslaget för
ersättning
till
etableringslotsar
anvisas
10 miljoner kronor för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget uppgå till 320 miljoner kronor
respektive 360 miljoner kronor. Samtidigt
minskas anslaget Kommunersättningar vid
flyktingmottagande med motsvarande belopp.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv
Arbetsmarknadspolitikens viktigaste uppgift är
för närvarande att förhindra att fler människor
står utan arbete under lång tid. För att förhindra
att arbetslösheten fastnar på en hög nivå föreslår
regeringen en förstärkning under 2010 med fler
platser inom arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling, fler platser inom coachning i
Arbetsförmedlingens regi, fler i arbetsmarknadsutbildning, fler ungdomar i studiemotiverande utbildning samt en ny aktiveringsinsats,
Lyft, inom statliga och kommunala verksamheter samt ideella organisationer med viss
verksamhet. Ovanstående satsning på den aktiva
arbetsmarknadspolitiken uppgår totalt till
3 890 miljoner kronor under 2010 och består av
ökade resurser för aktivitetsstöd med 2 792
miljoner kronor, ökade resurser för kostnader
för arbetsmarknadspolitiska program med
498 miljoner kronor samt ökade resurser till
Arbetsförmedlingen med 600 miljoner kronor.
Detta är möjligt genom att kostnaderna för delar
av de arbetsmarknadspolitiska insatserna blir
2 543 miljoner kronor lägre 2010 jämfört med
vad regeringen tidigare beräknat. Dessutom
innebär ovanstående satsning att utgifterna för
arbetslöshetsförsäkringen
minskar
med
1 242 miljoner kronor.
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Med anledning av förslagen föreslår
regeringen att anslaget Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser för 2010
minskas med 2 045 miljoner kronor. Vidare
föreslår regeringen att anslaget Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd för 2010
ökas med 1 550 miljoner kronor. För att kunna
bibehålla kvaliteten i Arbetsförmedlingens
verksamhet i en situation när arbetslösheten
förväntas stiga kraftigt föreslår regeringen också
att anslaget Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ökas med 600 miljoner kronor för
2010.
I samband med sjukförsäkringsreformen
avskaffades den tidsbegränsade sjukersättningen
och det maximala antalet dagar med sjukpenning
respektive förlängd sjukpenning begränsades.
Till följd av detta beräknas totalt 54 400 individer
lämna sjukförsäkringen under 2010 på grund av
att deras dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut. Regeringen
föreslår därför en rad olika åtgärder för att öka
möjligheterna till en återgång i arbete för denna
grupp. I syfte att säkerställa att ett särskilt stöd
från Arbetsförmedlingen ges införs en nytt
arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram.
Introduktionen kan som längst vara i tre
månader och syftar till att kartlägga individens
förutsättningar och behov av stöd. Efter att
introduktionsprogrammet är avslutat föreslås en
möjlighet till att direkt kvalificera sig till jobboch utvecklingsgarantin alternativt jobbgarantin
för ungdomar. För att förbättra möjligheterna
att få ett arbete för de personer inom denna
grupp som har en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga föreslår regeringen att resurserna till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ökas.
Regeringen föreslår också förändringar för att
underlätta för personer som lämnar sjukförsäkringen på grund av att deras dagar med
sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning
tagit slut att bli medlemmar i en arbetslöshetskassa och att kunna få inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning. Dels föreslås den
överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen förlängas från fem till tio år för
personer som varit frånvarande från arbetsmarknaden på grund av styrkt sjukdom. Dels
föreslås att en före detta medlem i en
arbetslöshetskassa, som fått sjukpenning eller
tidsbegränsad sjukersättning under maximalt
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antal dagar och som återinträder i en
arbetslöshetskassa, under vissa förutsättningar
ska kunna få rätt till ersättning enligt
inkomstbortfallsförsäkringen redan efter tre
månaders medlemskap.
Regeringen aviserar också en förändring i
reglerna för sjukfrånvaro i de arbetsmarknadspolitiska programmen. Personer som
deltar i arbetsmarknadspolitiska program ska
som längst få vara sjukfrånvarande en månad.
Därefter ska de skrivas ut från sin aktivitet på
Arbetsförmedlingen. De personer som lämnat
introduktionsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar på
grund av sjukdom ska ha möjlighet att efter
tillfrisknandet återinträda i samma program som
han/hon lämnade.
Till följd av dessa samlade förslag för att öka
vägarna tillbaka till arbete för de personer som
lämnar sjukförsäkringen på grund av att deras
dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad
sjukersättning tagit slut föreslår regeringen att
anslaget Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ökas med 405 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med 590 respektive 566 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd föreslås ökas med 2 002 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknar
regeringen att utgifterna på anslaget ökas med
2 954 respektive 2 948 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Vidare föreslår regeringen att anslaget Kostnader
för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ökas med 84 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknar regeringen att utgifterna på
anslaget ökas med 439 respektive 917 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen. Regeringen föreslår slutligen
att anslaget Lönebidrag och Samhall m.m. ökas
med 503 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknar regeringen att anslaget ökas med
1 263 respektive 1 528 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Sammantaget innebär detta ökade utgifter till
följd av de förstärkta insatserna till personer som
lämnar sjukförsäkringen med 2 994 miljoner
kronor 2010, 5 246 miljoner kronor 2011 och
5 959 miljoner kronor 2012.
För att förtydliga och stärka tryggheten för
företagare föreslår regeringen ett antal åtgärder
inom de sociala trygghetssystemen. På arbets-

PROP. 2009/10:1

marknadsområdet föreslås bland annat att en
företagare som lägger ned företaget inom 24
månader bör, om det är mer förmånligt, kunna få
sin arbetslöshetsersättning baserad på inkomster
av tidigare anställning i stället för på inkomster
från sin verksamhet. Vidare föreslås att skyddet
bör stärkas för personer som fortsätter att driva
företag även när lönsamheten försämras, genom
att arbetslöshetsersättningen baseras på den
senaste taxeringen eller, om det är mer
förmånligt, på de två år som föregår inkomståret
i den senaste taxeringen. Med anledning av dessa
förslag föreslår regeringen att anslaget Bidrag till
arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökas med
36 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 72 miljoner kronor
respektive år.
Med anledning av den proposition med
förslag för att påskynda arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar och andra
skyddsbehövande samt deras anhöriga som
regeringen avser att lämna till riksdagen under
hösten 2009, föreslår regeringen att anslaget
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader för
2010 ökas med 93 miljoner kronor.
Utgifterna på anslaget Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskar med
39 miljoner kronor från och med 2009 genom att
regeringen ändrat utformningen av bidraget för
att utjämna de administrativa kostnaderna vid
arbetslöshetskassorna i enlighet med vad som
aviserades i budgetpropositionen för 2009. Efter
att hänsyn tagits till ett antal överföringar till
andra anslag samt utgiftsökningar till följd av
förslaget om överhoppningsbar tid för familjeoch jourhemsföräldrar, ikraftträdandet av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 883/2004 samt anpassningen av Nordiska
konventionen, föreslår regeringen att anslaget
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
minskas med 27 miljoner kronor 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget minskas med
26 miljoner kronor respektive år jämfört med
beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 15 Studiestöd
Regeringens förslag om en tillfällig satsning på
fler utbildningsplatser 2010 och 2011 innebär
bl.a. 10 000 fler utbildningsplatser på universitet
och högskolor. Som en följd av behovet av
studiemedel för dessa platser föreslår regeringen

att anslagen Studiemedel m.m. och Studiemedelsräntor m.m. ökas med 357 miljoner
kronor 2010. För 2011 beräknar regeringen att
anslagen ökas med 354 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Vidare föreslår regeringen att antalet platser
inom yrkeshögskolan ökar med 3 000 från
hösten 2010 och för 2011. Regeringen föreslår
därför att anslagen Studiemedel m.m. och
Studiemedelsräntor m.m. ökas med 52 miljoner
kronor 2010. För 2011 beräknar regeringen att
anslagen ökas med 104 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Dessutom föreslår regeringen att antalet
platser inom kommunal vuxenutbildning ökas
med cirka 10 000 platser per år 2010 och 2011.
Satsningen avser främst fler platser inom
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), men även i viss omfattning platser för
behörighetsgivande teoretiska kurser. Som en
följd av behovet av studiemedel för dessa platser
föreslår regeringen att anslagen Studiemedel
m.m. och Studiemedelsräntor m.m. ökas med 580
miljoner kronor 2010. För 2011 beräknar
regeringen att anslagen ökas med 360 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Regeringen avser att föreslå riksdagen att
införa studieavgifter för tredjelandsstudenter
fr.o.m. hösten 2011. Till följd av detta frigörs
utbildningsplatser för svenska och EESstudenter motsvarande cirka 4 500 platser 2012.
Regeringen beräknar därför att anslagen
Studiemedel m.m. och Studiemedelsräntor m.m.
ökas med 162 miljoner kronor 2012.
För att ge de studerande en förbättrad
ekonomisk situation föreslår regeringen att
studiemedlens totalbelopp ska höjas från den
1 januari 2010. Totalbeloppet för heltidsstudier
höjs med 431 kronor per studiemånad. Inom
ramen för denna höjning ökas det s.k. generella
bidraget med 40 kronor och det s.k. högre
bidraget med 75 kronor per studiemånad.
Regeringen föreslår därför att anslagen
Studiemedel m.m. och Studiemedelsräntor m.m.
ökas med cirka 131 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslagen
ökas med 148 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
I syfte att ge de studerande ökade möjligheter
att förbättra sin ekonomi genom inkomster
utöver studiemedlen föreslår regeringen att det
s.k. fribeloppet höjs med 30 000 kronor per
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kalenderår från den 1 januari 2011. Regeringen
beräknar därför att anslagen Studiemedel m.m.
och Studiemedelsräntor m.m. ökas med
50 miljoner kronor 2011 respektive 2012 i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Slutligen
avser
regeringen
att höja
expeditions- och påminnelseavgifterna från den
1 januari 2010. Dessa avgiftsinkomster
disponeras av Centrala studiestödsnämnden och
beräknas efter höjningen öka med cirka
100 miljoner kronor per år. Regeringen föreslår
därför att anslaget Centrala studiestödsnämnden
m.m. minskas med 100 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget minskas med 100 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
Konjunkturen är svag och ungdomskullarna
ökar framöver. Det reguljära utbildningssystemet är ett viktigt verktyg för att mildra
effekten av ökad arbetslöshet. Mot denna
bakgrund föreslår regeringen en tillfällig satsning
på 21 500 utbildningsplatser 2010 och 23 000
platser aviseras för 2011.
Den tillfälliga satsningen innebära bl.a. 10 000
fler utbildningsplatser per år på universitet och
högskolor 2010 och 2011. Regeringen föreslår
därför att anslagen för grundutbildning ökas
med 700 miljoner kronor 2010. För 2011
beräknar regeringen att anslagen ökas med
700 miljoner kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Samtidigt beräknas grundutbildningsanslagen
minskas 2011 med 111 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen
på grund av att studieavgifter för tredjelandsstudenter införs. För 2012 beräknas
anslagen vara oförändrade och fungerar därmed
som en nedtrappning av den tillfälliga utbildningssatsningen, eftersom utrymmet på anslagen
för att anta fler svenska studenter och studenter
från EES-länder ökar med motsvarande cirka
4 500 platser.
Den omfördelning av utbildningsplatser som
föreslogs i propositionen Åtgärder för jobb och
omställning (prop. 2008/09:97) föreslås nu
permanentas. Det innebär att 93 miljoner kronor
omfördelas mellan lärosätenas anslag för
grundutbildning fr.o.m. 2010. Fr.o.m. 2012
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beräknas ytterligare 38 miljoner omfördelas
mellan lärosäten för att utnyttja platserna mer
effektivt (se prop. 2009/10:1 utg.omr. 16).
Vidare föreslår regeringen att antalet platser
inom yrkeshögskolan ökas med 3 000 platser
fr.o.m. hösten 2010. Utbildningarna bör i
huvudsak begränsas till att vara som längst
ettåriga. Regeringen föreslår därför att anslaget
Statligt stöd för vuxenutbildning ökas med
94 miljoner kronor 2010. För 2011 beräknar
regeringen att anslaget ökas med 190 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Slutligen föreslår regeringen att antalet platser
inom den kommunala vuxenutbildningen ökas
med cirka 10 000 per år 2010 och 2011. Satsningen avser främst fler platser inom yrkesvux,
men även i viss omfattning platser för
behörighetsgivande teoretiska kurser. Som en
följd av detta föreslår regeringen att anslaget
Statligt stöd för vuxenutbildning ökas med
500 miljoner kronor 2010. För 2011 beräknar
regeringen att detta anslag ökas med
500 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
I denna proposition föreslås fördelningen av
de medel som presenterades i forsknings- och
innovationspropositionen hösten 2008 (prop.
2008/09:50). Medel för 2009 har fördelats.
Berörda anslag föreslås nu ökas 2010. Anslaget
Särskilda utgifter för universitet och högskolor
m.m. föreslås därför minskas med drygt 1 600
miljoner kronor. Av dessa medel föreslås
500 miljoner kronor fördelas på anslag till lärosäten och Vetenskapsrådet för satsningar på
strategiska områden och drygt 1 000 miljoner
kronor till lärosätenas anslag för forskning och
forskarutbildning. Dessutom föreslås anslaget
Särskilda utgifter för universitet och högskolor
m.m. minskas med 375 miljoner motsvarande de
forskningsmedel som anslogs i budgetpropositionen för 2007 och vars närmare fördelning
presenterades i forsknings- och innovationspropositionen. Av dessa medel fördelas
243 miljoner kronor till Vetenskapsrådet,
50 miljoner kronor till lärosätena och fyra miljoner till Polarforskningssekretariatet. Regeringen
beräknar att anslagen till forskning och utveckling för strategiska satsningar fortsätter att ökas
med ytterligare 300 miljoner kronor 2011 och
500 miljoner kronor 2012.
Anslaget Särskilda utgifter för universitet och
högskolor m.m. föreslås även minskas med
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35 miljoner 2010 och 2011 för Sveriges
deltagande i bärraketprogrammet Ariane.
Regeringen föreslår en satsning på vidareutbildning av obehöriga lärare och beräknar därför att anslaget Särskilda utgifter för universitet
och högskolor m.m. ökas med 28 miljoner kronor
2011 och med 50 miljoner kronor 2012 i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Samtidigt beräknas anslaget Fortbildning av
lärare och förskolepersonal minskas 2011 med
motsvarande belopp.
Regeringen bedömer att ytterligare insatser
kommer att behövas för att stärka läraryrkets
status och utbildningens kvalitet. För detta ändamål beräknas anslaget Utveckling av skolväsende,
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ökas med
cirka 52 miljoner kronor 2011 och med 50 miljoner kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen. Samtidigt beräknas anslaget
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
minskas med cirka 52 miljoner kronor 2011.
För att förbereda vissa viktiga reformer, som
reformeringen av gymnasieskolan, införandet av
en ny betygskala och nya kursplaner, föreslår
regeringen att anslaget Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ökas
med 97 miljoner kronor. Anslaget beräknas ökas
med 94 miljoner kronor 2011 och med 34 miljoner kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen. Samtidigt föreslås och beräknas anslaget Fortbildning av lärare och förskolepersonal minskas 2010 och 2011 med
94 respektive 97 miljoner kronor.
Med anledning av återetableringen av statliga
specialskolor samt möjligheten till ytterligare
skolgång för vissa elever i specialskolan föreslår
regeringen att anslaget Specialpedagogiska skolmyndigheten ökas med 22 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
22 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen. Samtidigt minskas anslaget
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg med motsvarande belopp.
Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Regeringen föreslår en utbyggnad av satsningen
Skapande skola så att även årskurserna 4 till 6
omfattas. Med anledning av detta föreslår
regeringen att anslaget Skapande skola ökas med
54 miljoner kronor 2010 till totalt 112 miljoner

kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
ökas med 54 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
En rad förändringar avses genomföras inom
anslaget Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete. Bland annat föreslås en satsning på
centrumbildningar och fr.o.m. 2011 att en ny
bidragsordning, Kulturbryggan, inrättas. Regeringen föreslår att anslaget ökas med 5 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 36 respektive 31 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Regeringen föreslår därutöver en rad
omprioriteringar inom kulturområdet. Den
största omprioriteringen avser en generell
neddragning av ett stort antal anslag med
1,5 procent vilket motsvarar drygt 46 miljoner
kronor 2010.
Riksdagen har beslutat i enlighet med
regeringens förslag om framtida statlig
finansiering av svensk idrott (prop. 2008/09:126,
bet. 2008/09 KrU8, rskr. 2008/09:243). Det
innebär att det bidrag till svensk idrott som
beräknas som en andel av det totala överskottet
från AB Svenska Spel upphör och ersätts av ett
stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för
ett förhöjt statsanslag. Motsvarande princip ska
gälla för den andel av det totala överskottet från
Svenska Spel som tillfaller ungdomsorganisationerna. Även det generella spelbidraget till
idrottsrörelsen ska ingå i statsanslaget till
idrotten. Av denna anledning föreslår regeringen
att anslaget Stöd till idrotten ökas med
760 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 760 miljoner kronor
i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Den förändrade budgeteringen av idrottsstödet
föranleder en teknisk justering av utgiftstaket.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget Bidrag till
internationell och nationell ungdomsverksamhet
ökas av samma anledning med 165 miljoner
kronor respektive år i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Som en följd av regeringens satsning på
jämställdhet beräknas anslaget Bidrag till
riksdagspartiers kvinnoorganisationer ökas med
15 miljoner kronor 2011 och 2012 i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen.
Som en del av regeringens satsning på den
ideella sektorn föreslås ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället. För detta ända239
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mål föreslår regeringen att 23 miljoner kronor
anvisas på ett nytt anslag på statsbudgeten 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget uppgå till
24 miljoner kronor respektive 23 miljoner
kronor. Samtidigt minskas bl.a. anslaget Bidrag
till folkbildningen.
För att stödja en världsjamboree, som är ett
stort internationellt scoutläger, i Sverige 2011
föreslår regeringen att anslaget Bidrag till
nationell och internationell ungdomsverksamhet
temporärt ökas med 15 miljoner kronor 2010.
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Medelstilldelningen inom anslaget Europeiska
regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013
bör, utan påverkan på prognostiserade utgifter,
anpassas efter de bedömningar som kan göras
kring när utgifterna faktiskt uppkommer på
anslaget. Regeringen föreslår därför att anslaget
ökas med 25 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 50 miljoner
kronor respektive minskas med 106 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen. Föreslagna justeringar är av
budgetteknisk karaktär (se prop. 2009/10:1
utg.omr. 19, avsnitt 2.8.3).
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård
Sveriges klimatmål innebär att utsläppen för de
verksamheter som inte omfattas av EU:s
utsläppshandelssystem
ska
minska
med
40 procent till 2020 jämfört med 1990. En
tredjedel av klimatmålet ska uppfyllas med
flexibla mekanismer och regeringen bedömer att
det krävs ytterligare anslagsmedel för att nå
målet. Anslaget Internationella klimatinvesteringar beräknas därför ökas med 200 miljoner
kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Förutom insatser för att minska utsläppen av
växthusgaser behövs åtgärder för att anpassa
samhället till de klimatförändringar som
oundvikligen kommer att ske. För att finansiera
vissa förebyggande och kunskapshöjande
insatser för att begränsa effekterna av klimatförändringarna uppfördes anslaget Klimatanpassning på statsbudgeten för 2009. Under
anslaget finansieras bl.a. undersökningar av ras240

och skredrisker i Göta Älvdalen, utvecklandet av
en ny höjddatabas samt länsstyrelsernas
regionala
samordningsansvar
för
klimatanpassning. För att fullfölja dessa insatser
beräknar regeringen att anslaget ökas med
75 miljoner kronor 2012 i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Vidare föreslår
regeringen att anslaget ökas med 17 miljoner
kronor 2010, bland annat för undersökningar av
ras- och skredrisker på andra ställen än Göta
Älvdalen. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
ökas med 17 miljoner kronor respektive år i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Klimatanpassning ökas med 17 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas
med 17 respektive 92 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
För genomförandet av EG-direktivet om
upprättande av en infrastruktur för rumslig
information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
i svensk lagstiftning föreslår regeringen att
50 miljoner kronor anvisas på ett nytt anslag på
statsbudgeten 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget Inspire uppgå till 50 miljoner kronor
respektive år.
I enlighet med forsknings- och innovationspropositionen (prop. 2008/09:50) föreslår
regeringen att anslaget Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ökas med 12 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 12 miljoner
kronor respektive år i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
För fortsatt finansiering av havsmiljöövervakningen föreslår regeringen att anslaget
Miljöövervakning m.m. ökas med 15 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 15 miljoner kronor respektive
år i förhållande till beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt minskas anslaget
Havsmiljö med motsvarande belopp.
Vidare beräknar regeringen att anslaget
Havsmiljö ökas med 105 miljoner kronor 2012
för att satsningen på havsmiljön som regeringen
presenterade i propositionen En sammanhållen
svensk havspolitik (prop. 2008/09:170) ska
upprätthållas. Sammantaget föreslår regeringen
att anslaget Havsmiljö minskas med 15 miljoner
kronor 2010. Anslaget beräknas minskas med
15 miljoner kronor 2011 och ökas med
90 miljoner kronor 2012 i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
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För att möjliggöra utökad kemikalietillsyn,
snabbare handläggning av ansökningar om
godkännande av bekämpningsmedel samt
säkerställa att Sverige fortsatt kan agera som en
av de mest drivande medlemsstaterna i
kemikaliearbetet inom EU och internationellt
föreslår regeringen att anslaget till Kemikalieinspektionen ökas med 30 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
30 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen. Samtidigt minskas anslaget
Sanering och återställning av förorenade områden
med motsvarande belopp.
Regeringen avser att under 2010 presentera en
proposition med förslag till ändrad instansordning för vissa mål och ärenden enligt planoch bygglagen (1987:10) och miljöbalken.
Till följd av detta föreslår regeringen att
anslaget Sanering och återställning av förorenade
områden minskas med 5 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget minskas
med 43 respektive 33 miljoner kronor på grund
av detta. Samtidigt föreslår och beräknar
regeringen att anslagen Länsstyrelserna m.m.
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse och
Sveriges Domstolar under utgiftsområde 4 Rättsväsendet sammantaget ökas med motsvarande
belopp.
Sammantaget föreslår regeringen att anslaget
Sanering och återställning av förorenade områden
minskas med 35 miljoner kronor 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget minskas med 73
respektive 63 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 21 Energi
I propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163, bet.
2008/09:NU25, rskr. 2008/09:301) föreslår
regeringen att ett mål om 20 procents effektivare
energianvändning till 2020 införs. Med anledning
av detta mål, samt för att leva upp till de mål och
förpliktelser som följer av EU:s så kallade
energitjänstedirektiv, bedömer regeringen att ett
program för energieffektivisering bör genomföras.
Programmet bör tillföras sammanlagt
300 miljoner kronor per år under fem år.
Regeringen föreslår att det nya programmet för
energieffektivisering uppförs som ett nytt anslag
på statsbudgeten 2010. Anslaget avser förstärkt

regionalt och lokalt energi- och klimatarbete,
särskilt kommuners och landstings arbete med
frivilliga energieffektiviseringsavtal, förstärkta
insatser för information, rådgivning, teknikupphandling och marknadsintroduktion, nätverksaktiviteter samt införande av ett stödsystem med energikartläggningscheckar. För
detta ändamål föreslår regeringen att
270 miljoner kronor anvisas på anslaget
Energieffektiviseringsprogram 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget uppgå till 270 miljoner
kronor.
I syfte att förstärka arbetet med att främja en
ökad energieffektivitet föreslår regeringen att
anslaget Statens energimyndighet ökas med
30 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 30 miljoner kronor
respektive år i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Dagens politik för energieffektivisering omfattar åtgärder för bl.a. kommunal energi- och
klimatrådgivning, utvecklingsinsatser för länsstyrelsernas energiomställningsarbete, insatser
för informationsspridning om energieffektiv
teknik samt teknikupphandling. För 2012
beräknar regeringen avsätta 140 miljoner kronor
för regionala och lokala insatser för
energieffektivisering, samt 115 miljoner kronor
för insatser för uthållig energianvändning. Detta
är en ökning med totalt 255 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Då propositionen En sammanhållen klimatoch energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163)
bedöms medföra en mängd ytterligare
arbetsuppgifter för Statens energimyndighet
föreslår regeringen att myndighetens anslag ökas
med 50 miljoner kronor för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 50 miljoner
kronor respektive år i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt
minskas anslaget Energiforskning med motsvarande belopp.
Sammantaget föreslås därmed anslaget Statens
energimyndighet ökas med 80 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas
med sammanlagt 80 miljoner kronor respektive
år i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
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Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Regeringen avser att omreglera fordonsbesiktningsmarknaden så att oberoende och självständiga organ utför besiktningar i konkurrens.
Den omreglerade bilprovningen föreslås
genomföras fr.o.m. halvårsskiftet 2010. Idag
sköter AB Svensk Bilprovning normgivningsverksamheten, men från och med 2010 tar
Transportstyrelsen över detta uppdrag. Därför
föreslår regeringen att anslaget Transportstyrelsen
ökas med cirka 10 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med cirka 10 miljoner kronor i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt
minskas anslaget Väghållning med motsvarande
belopp.
Lågkonjunkturen innebär att det finns lediga
resurser inom byggsektorn som kan användas
för statliga investerings- och underhållsåtgärder
inom infrastrukturområdet. De i huvudsak
temporära åtgärderna ska i möjligaste mån
inriktas på byggnära projekt med god tillgång till
byggarbetskraft. Regeringen föreslår därför att
anslagen för väghållning samt banhållning ökas
med sammantaget 900 miljoner kronor 2010.
Inom järnvägsområdet innebär tillskotten att
redan pågående investeringsobjekt kommer att
kunna byggas både snabbare och mer rationellt.
På vägsidan finns det ett eftersatt underhåll som
kan åtgärdas genom tidigareläggningar av redan
planerade insatser. Förstärkta satsningar på
infrastrukturunderhåll och investeringar innebär
insatser som kan ge jobb redan på relativt kort
sikt och de bidrar därför till att dämpa
sysselsättningsfallet. Tidigareläggningen innebär
att anslaget Väghållning kan minskas 2012 och
2013. För 2012 beräknas anslaget minskas med
476 miljoner kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Anslaget Från EG-budgeten finansierade stöd
till Transeuropeiska nätverk används för finansiering av de projekt och studier som ingår i det
transeuropeiska transportnätverket för investeringar i transportinfrastruktur. Ansökningar
gällande väg- och järnvägsprojekt har varit
framgångsrika och beviljats mer bidrag än
regeringen prognostiserat. Regeringen föreslår
därför att anslaget Från EG-budgeten
finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk ökas
med 100 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 100 miljoner
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kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och
Statens institut för kommunikationsanalys den
31 mars 2010. Därefter bildas två nya
myndigheter, Trafikverket och Trafikanalys,
som finansieras inom motsvarande anslagsram.
Myndighetsomorganisationen förväntas medföra
effektiviseringar på motsvarande 78 respektive
150 miljoner kronor 2011 och 2012. En del av
besparingen beräknas återföras till utgiftsområdet och utgöra ett tillskott till infrastrukturområdet. Tillskotten beräknas till 28
respektive 50 miljoner kronor för 2011 och 2012.
Medlen kommer att fördelas lika mellan anslagen
för banhållning respektive väghållning.
Utgifterna för upphandling av betaltjänster
för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning på landsbygden har blivit
högre
än
tidigare
beräknat.
Anslaget
Grundläggande betaltjänster föreslås därför ökas
med 22 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 22 respektive
10 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen.
Regeringen har för avsikt att överföra delar av
verksamheten vid Luftfartsverket till aktiebolagsform. Av det skälet bör det i dag gällande
systemet där Luftfartsverket bidrar med medel
för att täcka underskotten vid de icke statliga
flygplatserna upphöra. Mot den bakgrunden
föreslår regeringen att anslaget Driftbidrag till
icke-statliga flygplatser ökas med 22 miljoner
kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget ökas med 22 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Samtidigt minskas anslagen för väghållning
respektive banhållning med sammantaget cirka
22 miljoner kronor.
Utgiftsområde 23 Areella näringar,
landsbygd och livsmedel
Med anledning av regeringens forsknings- och
innovationsproposition Ett lyft för forskning
och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslår
regeringen att anslaget Sveriges lantbruksuniversitet ökas med 74 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 76 respektive 87 miljoner
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kronor i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Under de kommande åren bedöms ersättningar för viltskador öka. Ersättning betalas ut
enligt viltskadeförordningen (2001:724). Mot
denna bakgrund föreslår regeringen att anslaget
Ersättningar för viltskador m.m. ökas med
10 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget ökas med 10 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Regeringen föreslår en femårig satsning på
Sverige – det nya matlandet i syfte att
marknadsföra Sverige som det nya matlandet i
Europa och att förbättra maten i den offentliga
sektorn. Till följd av detta föreslår regeringen att
anslaget Konkurrenskraftig livsmedelssektor ökas
med 10 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknar regeringen att anslaget ökas med
10 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen.
Vidare föreslår regeringen att skatten på
handelsgödsel avskaffas den 1 januari 2010. En
del av den uppburna skatten har tidigare
återförts till jordbruksnäringen. Till följd av att
skatten avskaffas bedömer regeringen att den
uppburna skatten bör återföras i ytterligare två
år. Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur ökas med 200 miljoner kronor 2010. För
2011 beräknas anslaget ökas med 200 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
På grund av den svenska kronans försvagning
gentemot euron och för att kompensera för
förseningar i utbetalningen av gårdsstödet 2009
föreslår regeringen att anslaget Gårdsstöd och
djurbidrag m.m. ökas med 1 225 miljoner kronor
2010.
Med anledning av den så kallade hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken har regeringen beslutat om följdändringar i Sveriges landsbygdsprogram. Hälsokontrollen innebar ökade möjligheter att flytta
medel från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet. Den obligatoriska överföringen av
medel, den så kallade moduleringen, ökade i och
med hälsokontrollen. Regeringen föreslår med
anledning av detta att anslaget Från EGbudgeten finansierade åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur ökas med 178 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 178 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.

I mars i år beslutade Europeiska rådet om en
Europeisk ekonomisk återhämtningsplan. Som
en del av denna ökades tillgängliga medel i den
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling med särskilt fokus på bredbandsåtgärder. Regeringen föreslår därför att
anslaget Från EG-budgeten finansierade åtgärder
för landsbygdens miljö och struktur ökas med
48 miljoner kronor för 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget ökas med
48 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen. Regeringen föreslår också att
anslaget Åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur minskas med 48 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget minskas med 48 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Utöver detta föreslår regeringen att Sverige
utnyttjar möjligheten att flytta ytterligare medel
från gårdsstödet till landsbygdsprogrammet.
Regeringen föreslår därför att anslaget Från EGbudgeten finansierade åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur ökas med 81 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 81 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Sammantaget innebär detta att regeringen
föreslår att anslaget Från EG-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur ökas med 308 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
308 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Regeringen anser att det är centralt att stärka
entreprenörskap och företagande för grupper
som är underrepresenterade och i sektorer där
potentialen för ett ökat företagande är stor.
Därför föreslår regeringen att satsningen på
kvinnors företagande bör fortsätta också under
2010. Regeringen föreslår därför att anslaget
Näringslivsutveckling
m.m.
ökas
med
100 miljoner kronor 2010. Dessutom avser
regeringen genomföra insatser för kulturella och
kreativa näringar samt innovationsinsatser för
unga. Vidare bör ett nationellt välfärdsutvecklingsråd för att bland annat understödja
entreprenörskap inom vård och omsorg skapas.
Sammantaget föreslår regeringen med anledning av ovanstående att anslaget Näringslivs243

PROP. 2009/10:1

utveckling m.m. ökas med 150 miljoner kronor
under 2010. För 2011 och 2012 beräknar
regeringen att anslaget ökas med 50 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
För att ytterligare stärka regeringens arbete
med att marknadsföra Sverige som turistland
utomlands föreslår regeringen att anslaget Visit
Sweden ökas med 50 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med 50 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
För att möjliggöra Sveriges deltagande i
European Space Agencys bärraketprogram
Ariane föreslår regeringen att anslaget Rymdverksamhet ökas med 96 miljoner kronor 2010.
För 2011 beräknar regeringen att anslaget ökas
med 86 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen. Samtidigt
minskas anslaget Verket för Innovationssystem:
Forskning och utveckling under detta utgiftsområde samt anslaget Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
I enlighet med vad som anfördes i regeringens
forsknings- och innovationsproposition Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50)
föreslår regeringen att anslaget Verket för
Innovationssystem: Forskning och utveckling ökas
med 49 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknar regeringen att anslaget ökas med
49 miljoner kronor i förhållande till beräkningen
i vårpropositionen.
I enlighet med ovannämnda proposition föreslår regeringen att 50 miljoner kronor anvisas på
ett nytt anslag på statsbudgeten 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m.m. uppgå
till 50 respektive 75 miljoner kronor.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner
För att dämpa fallet i den kommunala
sysselsättningen och mildra effekterna av den
ekonomiska krisen föreslår regeringen att
statsbidragen till kommuner och landsting
tillfälligt ökar. Med anledning av detta föreslår
regeringen att anslaget Kommunalekonomisk
utjämning temporärt ökas med 4 miljarder
kronor 2010.
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Med anledning av de bedömda sammantagna
effektiviseringsvinsterna för kommunsektorn av
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) beräknas
anslaget Kommunalekonomisk utjämning minskas med 675 miljoner kronor 2012 i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen.
Den nya skollagen som regeringen avser att
lägga fram för riksdagen våren 2010 bedöms
medföra vissa ekonomiska konsekvenser för
kommunsektorn.
För
att
kompensera
kommunsektorn för detta beräknas anslaget
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 30
miljoner kronor 2011 och med 60 miljoner
kronor 2012, i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Under 2009 har stöd till kommuner för
skolgång för barn som avvisas eller utvisas
belastat anslaget Kommunalekonomisk utjämning. Regeringen föreslår att så sker även under
2010. Detta innebär att regeringen föreslår att
anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 50 miljoner kronor 2010. Samtidigt minskas
anslaget Ersättningar och bostadskostnader under
utgiftsområde 8 Migration med motsvarande
belopp.
Till följd av Socialstyrelsens beslut att införa
HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet fr.o.m. den 1 januari 2010 föreslår
regeringen att kommunerna och landstingen
ersätts, i enlighet med den kommunala
finansieringsprincipen med 115 miljoner kronor
per år 2010–2012. Regeringen föreslår därför att
anslaget Kommunalekonomisk utjämning ökas
med 115 miljoner kronor 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget ökas med 115 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Den
ändrade
bas
för
kommunal
fastighetsavgift som regeringen avser lägga fram
förslag om för riksdagen i höst bedöms medföra
vissa ekonomiska konsekvenser. Som en följd
därav föreslår regeringen att anslaget
Kommunalekonomisk utjämning minskas med
130 miljoner kronor, vilket motsvarar ökningen i
kommunernas intäkter. För 2011 och 2012
beräknas anslaget minskas med 130 miljoner
kronor i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Regeringen föreslår även i denna proposition
en reform som syftar till att förbättra
pensionärernas disponibla inkomster. Förslaget
består av en skattelättnad som beräknas innebära

PROP. 2009/10:1

att kommunernas skatteinkomster minskar med
cirka 3 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår
därför att anslaget Kommunalekonomisk
utjämning ökas med 3 500 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till följd av
reformen ökas med 3 500 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Åtgärden föranleder en teknisk justering av
utgiftstaket.
Nettoomslutningen inom utjämningsordningen för pendlare mellan Sverige och Danmark
stiger med 283 miljoner kronor från och med
2010. Systemet innebär att staten erhåller en
ersättning från Danmark. Regeringen föreslår
därför att anslaget Kommunalekonomisk
utjämning ökas med 283 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
283 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Sammantaget innebär detta att regeringen
föreslår att anslaget Kommunalekonomisk
utjämning ökas med 7 707 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget ökas med
3 704 respektive 3 059 miljoner kronor i
förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Med anledning av att bidraget till
kommunernas LSS-verksamhet blir högre än vad
som tidigare beräknats föreslår regeringen att
anslaget Statligt utjämningsbidrag för LSSkostnader ökas med 534 miljoner kronor 2010.
För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
anslaget ökas med 549 miljoner kronor
respektive år i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen.
Enligt lagen (2008:342) om utjämning av
kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade tillämpas införanderegler
2009 (prop. 2007/08:88, bet. 2007/08:FiU26,
rskr. 2007/08:186). Till följd av detta kommer
summan av bidragen för utjämningen att
överstiga summan av avgifterna. År 2009 var de
sammanlagda bidragen närmare 15 miljoner
kronor högre än de sammanlagda avgifterna.
Regleringen av mellanskillnaden sker med ett års
eftersläpning. Regeringen föreslår därför att
anslaget Statligt utjämningsbidrag för LSSkostnader ökas med 15 miljoner kronor 2010.
Samtidigt minskas anslaget Kommunalekonomisk utjämning med motsvarande belopp.
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Tabell 8.9 Nu föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2009

2010

2011

2012

79

618

214

220

50

54

53

58

58

58

Anslagsfinansiering av avgiftsbelagd verksamhet vid
utlandsmyndigheter

31

31

31

20

20

10

10

14

20

143

144

44

100

100

28

28

Reformer
UO 1 Rikets styrelse
varav

Regeringskansliets långsiktiga lokalförsörjning
Biståndsadministration

63

Utökad diplomatisk närvaro

20

Utlandsmyndigheterna: Migrationsrelaterade ärenden

30

Utrikesförvaltningen: Lokaler i utlandet

11

Finansmarknadskommittén

10

Växelkurskompensation

100

Allmänna val 2010

275

Länsstyrelserna: Ändrad instansordning för PBL- och
miljöärenden, från utgiftsområde 4
UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
varav

18

Anslaget Bidragsfastigheter
Finansinspektionen: Utökade uppgifter
Statistiska centralbyrån: Urvalsökning i
arbetskraftsundersökningen (AKU)

28

15

14

14

UO 3 Skatt, tull och exekution

15

111

118

118

varav

15

65

65

65

48

55

55

1 422

2 592

3 258

3 542

780

1 100

1 500

1 650

-12

-12

-12

70

70

70

50

90

130

Kronofogdemyndigheten: Ökad ärendetillströmning
Skatteverket

UO 4 Rättsväsendet
varav

Polisen
Polisen: Förstärkt arbete med återvändande, från utgiftsområde 8

10

Ändrad finansiering av Europol
Rättsväsendets informationsförsörjning
Åklagarmyndigheten

20

Ekobrottsmyndigheten

10

10

15

20

Sveriges Domstolar

99

150

250

350

5

42

33

Sveriges Domstolar: Ändrad instansordning för PBL- och
miljömål, från utgiftsområde 20
Sveriges Domstolar: Ändrad instansordning för PBL- och
miljömål, till utgiftsområde 1

-14

-20

Rättsliga biträden

200

500

500

500

Kriminalvården

300

700

800

800

UO 5 Internationell samverkan
varav

FN:s ökade ambitioner i fredsbevarande operationer
Insatser för demokratisering i Ryssland, från utgiftsområde 7
Växelkurskompensation för bidrag till internationella
organisationer
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0

301

126

126

101

101

101

25

25

25
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Fortsättning av tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

UO 6 Försvar och samhällets krisberedskap
varav

2009

2010

2011

2012

0

46

51

31

63

333

333

Minskad forskning och teknikutveckling

Försvarsomställning inklusive förbandsreserv

-30

-300

-300

Fredsfrämjande insatser

-33

-33

-33

Försvarets underrättelsenämnd och Signalspaningsnämnden:
Nya uppgifter avseende tillsyn

14

14

14

Avveckling av Statens räddningsverk,
Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt
försvar

45

45

Krisberedskap

-25

-25

Klimatanpassning: Åtgärder för att förebygga naturolyckor

10

15

Kustbevakningen: ökade driftskostnader

40

40

Anskaffning materiel och anläggningar

-20

-20

Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar

-20

-20

-48

-74

UO 7 Internationellt bistånd
varav

-322

Biståndsverksamhet

303

320

320

-320

-320

Insatser för demokratisering i Ryssland, till utgiftsområde 5

-25

-25

-25

Aktivitetsbonus för asylsökande, till utgiftsområde 8

-11

-30

-36

-7

-14

-30

88

390

324

30

36

Höjd avräkning för EU-bistånd: Nytt program för östligt
partnerskap
UO 8 Migration

259

Migrationsverket: Förstärkt arbete med återvändande

40

Medel till polisens återvändandearbete, till utgiftsområde 4

-10

Aktivitetsbonus för asylsökande, från utgiftsområde 7

11

Migrationsverket: Kartläggning av utbildnings- och
yrkesbakgrund, från utgiftsområde 13

10

Migrationsverket: Asylprövning

225

165

Medel för utresor

35

55

55

Från EU-budgeten finansierade åtgärder

40

70

60

264

319

388

Äldreomsorgssatsning

60

60

110

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, från
utgiftsområde 9 och utgiftsområde 25

62

62

62

-30

-30

-30

Skolgång för barn som avvisas eller utvisas, till utgiftsområde
25
UO 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
varav

-91

-303

Reformsamarbete i Östeuropa

varav

15

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.: Samordnad och
tydlig tillsyn av socialtjänsten
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Socialstyrelsen
Bidrag för mänskliga vävnader och celler, från utgiftsområde 25
Hälso- och sjukvårdssatsning

-50
174

14

14

14

-14

-14

-14

74

74

74

103

160

180
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Fortsättning av tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

UO 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
varav

2009

2010

2011

2012

350

-2 248

-4 767

-5 163

Bostadstillägg till personer med sjuk- eller aktivitetsersättning

360

360

360

Trygghet för företagare

372

348

348

-4 352

-6 954

-7 468

747

887

1 004

600

600

600

72

44

28

72

44

28

Preciserade beräkningar av sjukförsäkringsreformen1
Förstärkta insatser till personer som lämnar sjukförsäkringen
Försäkringskassan

350

Genomförande av etableringsproposition: Försäkringskassan,
från utgiftsområde 13
UO 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
varav

35
0

Pensionsmyndigheten

UO 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

0

46

60

60

46

60

60

-643

211

193

35

35

10

10

10

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

7

547

1 168

Ersättning till lotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare

10

320

360

Kommunersättningar vid flyktingmottagande:
Etableringspropositionen

-17

-867

-1 528

Genomförande av etableringsproposition, till utgiftsområde 14

-93

Genomförande av etableringsproposition, till utgiftsområde 10

-35

5 299

6 009

2 994

5 246

5 959

Trygghet för företagare: Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd

36

72

72

Genomförande av etableringsproposition: Arbetsförmedlingen,
från utgiftsområde 13

93
-27

-26

-26

1 019

916

260

357

354

Ökat antal platser på eftergymnasial yrkesutbildning

52

104

Ökat antal platser inom kommunal vuxenutbildning

580

360

Trygghet för företagare
UO 13 Integration och jämställdhet
varav

0

Förlängning av jämställdhetssatsningar
Bidrag till antidiskrimineringsbyråer

Genomförande av etableringsproposition, till utgiftsområde 8
UO 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
varav

-10
1 500

Ökad aktivering

3 890

Lägre kostnader för vissa arbetsmarknadspolitiska program

-2 543

Indirekta effekter av ökad aktivering

-1 242

Förstärkta insatser till personer som lämnar sjukförsäkringen

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
UO 15 Studiestöd
varav

3 212

Ökat antal utbildningsplatser i högskolan 2010 och 2011

0

Ökat antal utbildningsplatser i högskolan 2012
Höjda studiemedel

162
131

Höjt fribelopp
CSN får disponera höjda expeditions- och påminnelseavgifter
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-100

148

148

50

50

-100

-100
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Fortsättning av tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

UO 16 Utbildning och universitetsforskning
varav

2009

2010

2011

2012

-35

1 072

1 039

-119

700

700

Ökat antal utbildningsplatser
Minskning grundutbildningsanslag 2011 pga. införande av
studieavgifter

-111

Ökat antal platser på eftergymnasial yrkesutbildning
Ökat antal platser inom kommunal vuxenutbildning (yrkesvux)
Fördelning av medel m.a.a. forsknings- och innovationspropositionen 2008 från anslaget Särskilda utgifter universitet
och högskolor m.m.

94

190

500

500

-1 616

- 1 916

Strategiska områden till lärosäten och Vetenskapsrådet

500

800

1 300

Medel för forskning och forskarutbildning till lärosäten

1 066

1 066

1 066

-375

-375

-375

247

247

247

50

50

50

-35

-35

Fördelning av forskningsmedel beslutade i budgetpropositionen
för 2007 från anslaget Särskilda utgifter universitet och
högskolor m.m.
Vetenskapsrådet samt Polarforskningssekretariatet
Medel för forskning och forskarutbildning till lärosäten
Deltagande i bärraketprogrammet Ariane, till utgiftsområde 24

-35

Vidareutbildning av obehöriga lärare

28

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

52

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Specialskolor
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
1

Skapande skola för årskurs 4-6
Kulturbryggan, centrumbildningar m.m.

97

94

-97

-94

22

22

34

22

-22

-22

-22

820

985

985

54

54

54

5

36

31

Generell neddragning (1,5%)

-46

-46

-46

Stabilt bidrag till svensk idrott2

760

760

760

165

165

15

15

23

24

23

-16

-16

-16

Stabilt bidrag till ungdomsorganisationer m.m.
Stöd till riksdagspolitikernas kvinnoorganisationer
Forskningsprogram om det civila samhället
Folkbildning: Minskning av anslag för forskningsprogram om det
civila samhället
Världsjamboreen 2011
UO 19 Regional tillväxt
varav

50

-52

Medel för genomförande av nya gymnasiet, ny betygsskala och
nya kursplaner, m.m.

UO 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

50

-28

Insatser för läraryrket

varav

-2 416

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

15
0

25

50

-106

25

50

-106
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Fortsättning av tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

2009

2010

2011

2012

0

74

44

433

Klimatanpassning

17

17

92

Genomförande av Inspire-direktivet

50

50

50

UO 20 Allmän miljö- och naturvård
varav

Internationella klimatinvesteringar

200

Forskningsmedel till Formas, från utgiftsområde 16

12

12

12

Havsmiljöövervakning

15

15

15

-15

-15

-15

30

30

30

-30

-30

-30

-5

-43

-33

Havsmiljö: Havsmiljöövervakning
Förlängd havsmiljösatsning

105

Ökad kemikalietillsyn och bekämpningsmedelsprövning
Sanering: Ökad kemikalietillsyn och
bekämpningsmedelsprövning
Sanering: Ändrad instansordning PBL- och miljömål, till
utgiftsområde 4
UO 21 Energi
varav

0
Energieffektivisering
Energimyndigheten
Energiforskning

UO 22 Kommunikationer
varav

Omreglering fordonsbesiktning
Finansiering fordonsbesiktning (Väghållning)

300

300

555

300

300

555

50

50

50

-50

-50

-50

1 461

1 019

47

-500

9

10

10

10

-10

-9

-10

Infrastruktur

400

900

Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

100

100

Effektivare myndighetsstruktur
Återföring (Väg- och Banhållning)

100

-78

-150

28

50

22

22

10

Driftbidrag till icke statliga flygplatser

22

22

22

Finansiering Driftbidrag (Väg- och Banhållning)

-22

-22

-22

1 786

564

375

Fördelning av medel till SLU fr.o.m. 2010 m.a.a. forsknings- och
innovationspropositionen 2008

74

76

87

Ersättning för viltskador

10

10

10

10

10

10

200

200

Sverige – det nya matlandet
Återföring av handelsgödselmedelsskatt
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken

55

1 225
178

178

178

Återhämtningsplanen – bredbandsåtgärder

48

48

48

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

-48

-48

-48

81

81

81

Utnyttjande av möjligheten att flytta ytterligare medel från
gårdsstödet till landsbygdsprogrammet

250

100

Grundläggande betaltjänster

UO 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
varav

-10
-476
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Fortsättning av tabell 8.10 Föreslagna och aviserade utgiftsförändringar
Föreslagna och aviserade utgiftsreformer och finansieringar i samband med budgetpropositionen i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition. Endast förändringar som medför anslagsförändringar på minst 10 miljoner kronor redovisas separat under respektive utgiftsområde.
Miljoner kronor

UO 24 Näringsliv
varav

2009

2010

2011

2012

63

362

259

222
100

Ökat entreprenörskap

200

100

Deltagande i bärraketprogrammet Ariane

96

96

86

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling:
Deltagande i bärraketprogrammet Ariane

-9

-35

-25

99

99

124

UO 25 Allmänna bidrag till kommuner

7 548

8 258

4 253

3 608

varav

7 000

4 000

Fördelning av medel fr.o.m. 2010 m.a.a. forsknings- och
innovationspropositionen 2008, från

Tillfälligt kommunstöd
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop.
2008/09:199)

-675

Den nya skollagen
Skolgång för barn som avvisas eller utvisas, från utgiftsområde 8

50

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader: Justering LSS enl.
prop 2007/08:88

15

30

60

Kommunalekonomisk utjämning: Justering LSS enl. prop
2007/08:88

-15

HPV-vaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet

115

115

115

Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten, till
utgiftsområde 9

-32

-32

-32

Fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer för bl.a.
donation, förvaring och distribution av mänskliga vävnader och
celler, till utgiftsområde 9

-74

-74

-74

-130

-130

-130

3 500

3 500

3 500

283

283

283

548

534

549

549

Summa anslagsförändringar

12 572

19 290

13 849

11 542

varav

13 202

30 547

27 429

28941

-630

-10 956

-13 581

-17 398

195

268

306

12 572

19 485

14 117

11 848

548

4 947

4 962

4 962

12 024

14 539

9 155

6 886

Reglering av kommunbidraget till följd av ändrad bas för
kommunal fastighetsavgift2
Reglering av kommunbidraget till följd av reform som syftar till
att förbättra pensionärernas disponibla inkomster2
Utjämningsbelopp till följd av att riksdagen godkänt ett avtal
mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor2
Ökad omslutning i utjämningen för LSS-kostnader

2

Anslagsökningar
Anslagsminskningar

Skillnader mellan anslagseffekt och utgiftseffekt 3
Summa ökningar av takbegränsade utgifter
Anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket
Ökning av takbegränsade utgifter exklusive tekniska justeringar

4

2

1

Anslagsminskningen avser endast den del av den tidigare beslutade sjukförsäkringsreformen som avser utfasningen av tidsbegränsad sjukersättning och
begränsningen av antalet dagar med sjukpenning. Se vidare avsnitt 8.2.2.
2
Anslagsförändring som motiverar teknisk justering av utgiftstaket. Se avsnitt 4.6 för en genomgång av tekniska justeringar av utgiftstaket. I tabellen ovan ingår inte
posten Kostnadsmässig budgetering som återfinns i tabell 4.4.
3
Utgiftseffekt och anslagseffekt skiljer sig åt i några fall. Det gäller äldreomsorgssatsningen under utgiftsområde 9, satsningen på energieffektivisering under
utgiftsområde 21 och omfördelningen av utbildningsplatser 2012 till följd av förslaget om utökade utbildningsplatser in högskolan under utgiftsområde 16. Dessutom
permanentas från 2011 den omfördelning av högskoleplatser som föreslogs i propositionen Åtgärder för jobb och omställning (2008/09:97). Utgiftseffekten av denna
omfördelning är 93 miljoner kronor.
4
Motsvarar förändring av utrymmet under utgiftstaket.
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8.2.2

Övriga utgiftsförändringar jämfört
med 2009 års ekonomiska
vårproposition

I avsnitt 8.2.1 redovisas effekten av nya förslag
till utgiftsförändringar i form av utgiftsreformer och förslag till finansiering. I detta
avsnitt redovisas förändringen av utgiftsramarna 2010–2012 till följd av andra faktorer.
Pris- och löneomräkning av anslag för
förvaltnings- och investeringsändamål
I 2009 års ekonomiska vårproposition gjordes
en slutlig pris- och löneomräkning för 2010
och en preliminär pris- och löneomräkning för
2011 och 2012.87 I denna proposition revideras
den preliminära pris- och löneomräkningen för
2011 och 2012 ned något. Den reviderade
preliminära pris- och löneomräkningen leder
till att anslagen minskar med cirka
0,2 miljarder kronor 2011 och med
0,3 miljarder kronor 2012 i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
Övriga makroekonomiska förändringar
I jämförelse med 2009 års ekonomiska vårproposition har anslag som styrs av den
makroekonomiska utvecklingen justerats med
hänsyn tagen till det bedömda makroekonomiska läget som presenteras i denna
proposition (se avsnitt 6). Justeringen berör
huvudsakligen ett trettiotal anslag för transfereringsändamål.
De makroekonomiska förutsättningarna har
generellt sett reviderats i förhållandevis liten
utsträckning sedan 2009 års ekonomiska
vårproposition. Bedömningen av pris- och
löneutvecklingen, som med viss eftersläpning
påverkar flera transfereringar till hushåll, är i
stort sett oförändrad jämfört med vårpropositionen. Inkomstindex revideras ned
något 2011 och 2012, vilket leder till lägre
utgifter för inkomstgrundande pensioner i
ålderpensionssystemet. Den största utgiftspåverkande makroekonomiska revideringen
bedöms ha skett inom arbetsmarknadsområdet. Bortsett från de reformer som
föreslås och aviseras i denna proposition har

87 Metoden för pris- och löneomräkningen beskrivs närmare i avsnitt

8.2.3.
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utgifterna
inom
utgiftsområde
14
Arbetsmarknad och arbetsliv reviderats ned
med ca 3 miljarder kronor 2010, 5 miljarder
kronor 2011 och 3 miljarder kronor 2012. Den
främsta orsaken till nedrevideringen är att de
underliggande utgifterna för arbetsmarknadspolitiska program revideras ned. Därutöver har
prognosen för antalet tim- och deltidsarbetslösa reviderats ned för hela prognosperioden.
Sammantaget medför de makroekonomiska
förändringarna att takbegränsade utgifterna
minskar med 3,0 miljarder kronor 2010,
7,0 miljarder kronor 2011 och 3,8 miljarder
kronor 2012 i förhållande till bedömningen i
vårpropositionen.
Volymer
Utgifterna för 2009–2012 har också förändrats
jämfört med beräkningen i 2009 års
ekonomiska vårproposition till följd av nya
prognoser för volymer inom främst
regelstyrda transfereringssystem.
Jämfört med 2009 års ekonomiska
vårproposition beräknas volymerna i både
sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning
bli betydligt lägre, se tabell 8.11. Utgiftsminskningen redovisas i tabell 8.8 och fördelas
under rubrikerna beslut/reformer och volymförändringar. Anledningen till att utgiftseffekten av de nedreviderade volymerna delvis
redovisas som reform är att regeringen i denna
proposition preciserar den del av utgiftseffekten av den tidigare beslutade sjukförsäkringsreformen (prop. 2007/08:136, bet.
2007/08:sfu12, rskr. 2007/08:225) som avser
utfasningen av tidsbegränsad sjukersättning
och begränsningen av antalet dagar med
sjukpenning (se även avsnitt 8.2.1). Någon
explicit precisering av denna utgiftseffekt har
inte redovisats tidigare, utan endast inkluderats
i uppskattningarna av reformens totala effekt,
dock med ett lägre belopp än vad som nu
bedöms. Det finns nu mer tillförlitliga
prognoser på hur många personer som
kommer att lämna sjukförsäkringen till följd
av reformen och regeringen väljer därför att i
denna proposition redovisa en bedömning av
effekten som ett beslut.
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Tabell 8.11 Volymer 2009–2012
Förändring jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition anges inom parentes
Utgiftsområde

2009

2010

2011

2012

37,3
(-1,3)

32,5
(-0,8)

32,5
(-0,9)

32,7
(-2,5)

Antal personer med
sjukersättning

490 903
(-1 600)

444 637
(-25 687)

392 814
(-38 942)

358 949
(-38 989)

10

Antal personer med
aktivitetsersättning

24 254
(-36)

25 163
(215)

26 500
(953)

28 010
(2 031)

ÅP

Antal personer med
tilläggspension

1 683 500
(- 5 900)

1 747 000
(-14 100)

1 811 200
(-20 300)

1 872 300
(-27 200)

ÅP

Antal personer med
inkomstpension

696 700
(-5 400)

821 900
(-13 800)

948 000
(-19 500)

1 070 200
(-26 200)

10

Antal sjukpenningdagar,
(netto), miljoner

10

Anm.: Volymuppgifter om antal personer avser årsgenomsnitt. Endast ett urval med större förändringar redovisas i tabellen.

De nedreviderade volymerna i sjukförsäkringen,
som inte direkt följer av sjukförsäkringsreformen, beräknas leda till att utgifterna inom
utgiftsområde 10 Trygghet vid sjukdom och
handikapp revideras ned med i genomsnitt drygt
1 miljard kronor 2010, 2011 och 2012.
Antalet personer med inkomstpension och
tilläggspension revideras ned jämfört med
vårpropositionen. Dessa volymförändringar
inom ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten beräknas bidra till att utgifterna
revideras ned med 2,1 miljarder kronor 2010,
2,9 miljarder kronor 2011 och 3,9 miljarder
kronor 2012 i förhållande till bedömningen i
vårpropositionen. Prognosen för pensionsutgifterna är dock behäftad med stor osäkerhet.
Anledningen är att stora årskullar väntas gå i
pension framöver och utgifterna påverkas i hög
grad av om dessa beslutar att skjuta upp eller
tidigarelägga pensionsavgången något.
Sammantaget innebär revideringarna av
volymerna att de takbegränsade utgifterna
minskar med 2,6 miljarder kronor 2010,
2,6 miljarder kronor 2011 och 3,5 miljarder
kronor 2012 i förhållande till beräkningen i
vårpropositionen (se tabell 8.8).
Tekniska förändringar
Vissa reformer och förändringar som regeringen
föreslår i denna proposition föranleder en
teknisk justering av utgiftstaket för staten (se
även avsnitt 4.4). Flertalet av dessa är reformer
eller andra förändringar som föranleder en
justering av statsbidragen till kommuner och
landsting. Statsbidragen till kommuner och
landsting justeras och utgiftstaket justeras
tekniskt i motsvarande grad på grund av höjt

särskilt grundavdrag till pensionärer, breddad bas
för kommunal fastighetsavgift och höjd
nettoomslutning inom utjämningsordningen för
pendlare mellan Sverige och Danmark. Dessutom justeras utgiftstaket tekniskt för högre
omslutning inom LSS-systemet, bruttobudgetering av visst tidigare nettofinansierat stöd till
idrotten samt införandet av kostnadsmässig
budgetering. Sammantaget innebär denna typ av
förändringar att de takbegränsade utgifterna
minskar med 1,7 miljarder kronor 2009, samt
ökar med 3,7, 4,1 och 4,4 miljarder kronor för
2010, 2011 och 201288 . Enligt praxis avrundas de
tekniska justeringarna till hela miljarder, vilket
innebär att utgiftstaket justeras ned 2 miljarder
kronor 2009 och upp 4 miljarder kronor 2010,
2011 och 20122.
Minskning av anslagsbehållningar
Statliga myndigheter har vissa möjligheter att
omfördela sina utgifter över tiden. Medel på
ramanslag som inte utnyttjas under ett budgetår
kan inom vissa gränser sparas till efterföljande år.
Det innebär att en myndighet utöver anvisade
anslagsmedel även kan använda tidigare sparade
anslagsmedel, vilket ger en viss flexibilitet i
planeringen. Myndigheter har också möjligheter
att inom vissa gränser låna av efterföljande års
anslag. Förskjutningar av detta slag redovisas
som en för alla ramanslag gemensam beräkningspost benämnd Minskning av anslagsbehållningar,
vilken ingår i de takbegränsade utgifterna.
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Förslaget till utgiftstak för 2012 i denna proposition är lagt med

hänsyn tagen till de tekniska justeringarna.
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Myndigheternas förbrukning av anslagsbehållningar och utnyttjande av anslagskrediter utgör
en betydande osäkerhet i beräkningen av de
takbegränsade utgifterna. I förhållande till
vårpropositionen har utgiftsprognoserna generellt justerats ned mer än anslagna medel, vilket
innebär att förbrukningen av anslagsbehållningarna revideras ned med ca 5 miljarder
kronor 2010, ca 3 miljarder kronor 2011 och ca
4 miljarder kronor 2012.
Övrigt
Revideringar av utgifterna kan föranledas av nya
prognosmetoder, justeringar till följd av ny
information, korrigeringar av tidigare gjorda fel
samt regeländringar utom regeringens direkta
kontroll, t.ex. ändringar i EU:s regelverk.
Sammantaget beräknas dessa övriga faktorer leda
till att utgifterna revideras ned med i genomsnitt
drygt 6 miljarder kronor per år 2010, 2011 och
2012. Orsaken till nedrevideringen är främst att
utgifterna till ålderspensionssystemet nu beräknas bli betydligt lägre än i vårpropositionen. Det
förklaras av att utgifterna inom ålderpensionssystemet nu beräknas med balansering, samt 3års glidande medelvärde av AP-fondernas
värdetillgångar, medan det i vårpropositionen
beräkningstekniskt antogs ett balanstal på
1,0000. För 2011 och 2012 gör dock regeringen i
denna proposition ett beräkningstekniskt
antagande som begränsar pensionsminskningen
2011 och 2012.89
8.2.3

Pris- och löneomräkning

Principerna för pris- och löneomräkningen
När pris- och löneomräkningen fick sin nuvarande form angavs följande syften med de nya
budgeteringsprinciperna (prop. 1992/1993:100):
–

Myndigheternas verksamhet ska prövas
som en helhet och att anslagsnivån är ett
uttryck för beslutad och förväntad
ambitionsnivå i verksamheten.
Den allmänna prisutvecklingen inom den
konkurrensutsatta sektorn ska utgöra

–

89

Antagandet

görs

i

avvaktan

på

Försäkringskassans

och

Pensionsgruppens fortsatta undersökningar av möjligheten att införa
någon form av begränsningsregel i syfte att förhindra alltför stora
variationer i pensionerna.
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–

utgångspunkt
vid
fastställandet
av
kompensationen för kostnadsutvecklingen.
Särskilja statsmakternas ansvar inom ramen
för den statliga budgetprocessen från frågor
som det ankommer på staten som
arbetsgivare att förhandla om i likhet med
andra parter på arbetsmarknaden.

För att möjliggöra en långtgående delegation till
myndigheterna och för att undvika intrång eller
inblandning i lönerörelsen var det angeläget för
regeringen att skapa ett system för pris- och
löneomräkning där myndigheterna genom sitt
handlande inte skulle kunna påverka kompensationen. Grunden för systemet har sedan dess
varit att det är de beslutade anslagsnivåerna för
myndigheternas verksamhet som ska pris- och
löneomräknas. De kostnader som ska räknas om
är löner, hyror och övriga förvaltningskostnader.
Vid omräkningen används separata index för
prisutvecklingen inom de tre nämnda utgiftsgrupperna. Transfereringar inom myndighetsanslag räknas inte om inom ramen för pris- och
löneomräkningssystemet.
Därtill ska systemet bidra till att skapa förutsättningar för en produktivitetsutveckling som
motsvarar den som uppnås i den privata sektorn.
Därför reduceras löneindex med ett produktivitetsavdrag som motsvarar produktivitetsutvecklingen i den privata tjänstesektorn.
Systemet med pris- och löneomräkning är ett
generellt system med en automatisk beräkning.
Systemet tar således inte direkt hänsyn till den
faktiska utgiftsutvecklingen under det enskilda
anslaget.
Index för löneandelen
För omräkningen av löneandelen beräknar Statistiska centralbyrån (SCB) varje år ett arbetskostnadsindex (AKI) avseende utvecklingen för
tjänstemän inom tillverkningsindustrin. Om inte
Arbetsgivarverket meddelar att särskilda avsättningar gjorts i avtalen för vissa verksamhetsområden och/eller yrkeskategorier får normalt alla
anslag samma omräkningsindex. Omräkningsindexet minskas därefter med produktivitetsavdraget. Produktivitetsavdraget motsvarar genomsnittet av de senaste tio årens produktivitetsutveckling inom den privata tjänstesektorn enligt
SCB:s nationalräkenskaper. För omräkningen av
löner 2010 har omräkningstalet 4,43 procent
använts för samtliga anslag.
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Index för hyresandelen
Lokalhyror som inte kan omförhandlas under
det kommande budgetåret räknas i pris- och
löneomräkningen om med ett index som
motsvarar 70 procent av konsumentprisindexförändringen två år före det aktuella budgetåret.
För omräkningen av hyror 2010 har omräkningstalet 2,79 procent använts.
Omräkningen för hyresavtal som kan omförhandlas bygger på prisutvecklingen under perioden från det att avtalet tecknades till det att avtalet ska omförhandlas. Detta omräkningstal är
individuellt för varje berört anslag och beräknas
utifrån den lokala hyresutvecklingen i det
aktuella området.

Tabell 8.12 Pris- och löneomräkning för 2010
Miljoner kronor

Utgiftsområde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13

Omräkning av övriga förvaltningskostnader
För omräkningen av övriga förvaltningskostnader används samma index för, i princip, alla
anslag som pris- och löneomräknas. Detta index
fastställs genom en sammanvägning av flera
index från SCB avseende utgifter som
förekommer vid myndighetsutövning. För
omräkningen av övriga förvaltningskostnader
2010 har omräkningstalet 1,55 procent använts
för samtliga anslag.

14
16
17
18

19
20
21
22
23
24
Summa

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Utbildning och
universitetsforskning
Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt
konsumentpolitik
Regional tillväxt
Allmän miljö- och
naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd
och livsmedel
Näringsliv

Ursprunglig
statsbudget
20091

Pris- och
löneomräkning till 2010

11 290

386

1 643
9 460
31 088
1 380

53
324
1 098
7

44 186
983
2 512

2 117
31
89

2 381

71

7 063
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93

3

5 610

202

44 110

1 345

8 854

280

899
7

29
0

1 333
1 383
38 210

35
27
-4

3 370
4 027

101
88

219 881

6 533

1

Ursprunglig statsbudget 2009 är den bas som används vid beräkning av prisoch löneomräkningen för 2010. Den ursprungliga statsbudgeten per utgiftsområde som redovisas i denna tabell innehåller enbart de anslag inom respektive
utgiftsområde som pris- och löneomräknas.
Källa: Egna beräkningar.

I tabell 8.12 visas pris- och löneomräkningen för
2010 per utgiftsområde. Pris- och löneomräkningen för varje anslag framgår av den
härledningstabell som finns i respektive anslagsavsnitt.
Regeringen har för avsikt att under 2010
genomföra en översyn av försvarsprisindex
(FPI). FPI är den speciella pris- och löneomräkningsmetod vilken tillämpas på försvarets
anslag (prop. 1991/92:102, bet. 1991/92:FöU12,
rskr. 1991/92:237). Syftet med översynen är att
utreda huruvida indexet återspeglar dagens
kostnadsutveckling inom försvarsområdet.
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8.3

Uppföljning statsbudgetens
utgifter och takbegränsade
utgifter 2009

I detta avsnitt redovisas prognosen för statsbudgetens utgifter och de takbegränsade utgifterna
2009 jämfört med den ursprungliga statsbudgeten. Prognosen för statsbudgetens inkomster
2009 redovisas i avsnitt 7.3 och prognosen för
statsbudgetens saldo redovisas i avsnitt 9.1.
I statsbudgeten för 2009 uppgick utgifterna på
utgiftsområdena till 766,4 miljarder kronor. I
den aktuella prognosen beräknas utgifterna till
792,9 miljarder kronor, dvs. 26,4 miljarder
kronor högre (se tabell 8.13).
De takbegränsade utgifterna beräknades i
statsbudgeten för 2009 till 953,4 miljarder
kronor. Då riksdagen beslutat att utgiftstaket för
staten 2009 ska vara 991 miljarder kronor
innebar detta att budgeteringsmarginalen beräknades uppgå till 37,6 miljarder kronor. I den nu
aktuella prognosen beräknas de takbegränsade
utgifterna uppgå till 975,3 miljarder kronor för
samma år (se tabell 8.13). Samtidigt har
utgiftstaket tekniskt justerats ner till 989
miljarder kronor (se avsnitt 4.5). Budgeteringsmarginalen för 2009 har minskat kraftigt jämfört
med beräkningen i budgetpropositionen och
beräknas nu bli 13,7 miljarder kronor. Att
utgifterna bedöms bli högre än i den
ursprungliga statsbudgeten för 2009 beror till
stor del på den ekonomiska krisen som gett
upphov till betydligt högre utgifter under bl.a.
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
som en följd av att fler personer erhåller
arbetslöshetsersättning samt den kraftiga
utbyggnaden av arbetsmarknadspolitiken efter
det att den ekonomiska krisen slog till. Även
utgifterna under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner bedöms bli betydligt högre
än vad som beräknades i statsbudgeten till följd
av de extra tillskott som ska betalas ut till
kommunsektorn 2009 för att dämpa fallet i
sysselsättningen i kommunerna och landstingen
och bidra till att viktiga välfärdstjänster
upprätthålls.
I prognoserna har hänsyn tagits till riksdagens
beslut med anledning av förslagen i 2009 års
proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
rskr.
2008/09:311), riksdagens beslut med anledning
av tidigare förslag om tilläggsbudgetar för 2009
(prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr.
256

2008/09:183 och prop. 2008/09:124, bet.
2008/09:FiU40, rskr. 2008/09:192) samt
förslagen i propositionen Hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2). Utöver detta inkluderar
prognoserna även effekter av nya volymprognoser i rättighetsstyrda transfereringssystem samt förändrade makroekonomiska förutsättningar m.m.
Tabell 8.13 Statsbudgetens utgifter 2009
Miljarder kronor

1

Prognos

Differens
prognos –
statsbudget

732,6

755,3

22,7

Utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.2

33,8

37,5

3,7

Summa utgiftsområden

766,4

792,9

26,4

220,7

220,0

-0,7

953,4

975,3

22,0

37,6

13,7

-24,0

991,0

989,0

-2,0

Statsbudget

Utgifter exkl. utgiftsområde
26 Statsskuldsräntor m.m.2

Ålderspensionssystemet vid
sidan av statsbudgeten
Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak för staten

3

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Statsbudgeten för 2009 enligt riksdagens beslut med anledning av
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU10, rskr.
2008/09:154).
2
Inklusive posten Minskning av anslagsbehållningar.
3
I de takbegränsade utgifterna ingår ej utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

I tabell 8.15 redovisas av riksdagen beslutade
ramar för utgiftsområdena, redan anvisade medel
på tilläggsbudget för 2009 och förslag i
propositionen Hösttilläggsbudget för 2009
(prop. 2009/10:2) summerade per utgiftsområde, de prognostiserade utgifterna för
respektive utgiftsområde samt för ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten.
För vissa utgiftsområden avviker aktuella
utgiftsprognoser väsentligt från de medel
riksdagen ursprungligen anvisade i statsbudgeten
för 2009 (se diagram 8.2). Nedan redogörs för de
viktigaste orsakerna till avvikelserna per
utgiftsområde. De volymer som ligger till grund
för aktuella prognoser avseende transfereringsanslagen redovisas i tabell 8.7 i avsnitt 8.1.3.
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Diagram 8.2 Skillnad mellan utgiftsprognos för 2009 och ursprungligt anvisade medel på statsbudgeten för 20091 för vissa
utgiftsområden
Miljarder kronor

4 Rättsväsendet

1,2

6. Försvar samt beredskap
mot sårbarhet

-2,4

10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp

-3,2

14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

9,0

1,8

22 Kommunikationer

1,3

24 Näringsliv

14,6

25 Allmänna bidrag till
kommuner

26 Statsskuldsräntor m.m.

3,7

-6,0
1

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

Ursprunglig statsbudget enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU10, rskr. 2008/09:154).

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Utgifterna bedöms bli ca 1,2 miljarder kronor
högre än ursprungligt anvisade medel i
statsbudgeten. Utgiftstrycket är högt för ett
flertal anslag i rättskedjan.
För anslag 1:1 Polisorganisationen är
prognosen ca 0,7 miljarder kronor högre än
anvisade medel i statsbudgeten till följd av bl.a.
högre utgifter för personal. Finansiering av
underskottet
har
skett
genom
att
anslagssparande från 2008 har fått användas,
höjd anslagskredit och tillskott enligt förslag i
2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
rskr.
2008/09:311). Även för anslagen 1:5 Sveriges
Domstolar, 1:6 Kriminalvården och 1:12 Rättsliga
biträden m.m. är prognosen högre än anvisade

medel främst beroende på en ökad
ärendetillströmning. Även för dessa anslag har
finansiering skett genom höjd anslagskredit för
2009.
För att komma till rätta med underskotten
inom utgiftsområdet föreslår regeringen i
propositionen Hösttilläggsbudget för 2009 att
flera anslag inom utgiftsområdet ökas (prop.
2009/10:2). De största ökningarna avser
anslagen 1:1 Polisorganisationen, 1:5 Sveriges
Domstolar, 1:6 Kriminalvården och 1:12 Rättsliga
biträden m.m. Sammantaget föreslås anslagen
under utgiftsområdet ökas med ca 1,4 miljarder
kronor.
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Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap
Utgifterna bedöms bli ca 2,4 miljarder kronor
lägre än ursprungligt anvisade medel i
statsbudgeten. Prognosen för ett flertal anslag
har reviderats ner. Bland annat har prognosen
för anslag 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
reviderats ner med 0,4 miljarder kronor till följd
av att kostnaderna för pågående och planerade
insatser bedöms bli lägre än bedömningen i
statsbudgeten.
Prognosen för anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap har reviderats ner med
ca 1,0 miljard kronor jämfört med anvisade
medel i statsbudgeten. En förklaring till
nedrevideringen är övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning för myndigheternas
förvaltningsutgifter som innebär att prognosen
för anslaget revideras ned med ca 0,4 miljarder
kronor. Vidare har prognosen reviderats ner till
följd av att Försvarsmakten utbildar färre
värnpliktiga under 2009 än vad som antogs i den
ursprungliga statsbudgeten och att det pågående
effektiviseringsarbetet gör att viss verksamhet
ligger nere under 2009.
Även prognosen för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar har reviderats ner med 0,7 miljarder
kronor 2009 bl.a. till följd av att en särskild
inbetalning av Sveriges tullavgift till EU under
utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
gemenskapen ska finansieras genom en
neddragning av anslaget.
Slutligen har anslaget 1:3 Anskaffning av
materiel och anläggningar reviderats ner med
0,2 miljarder kronor jämfört med anvisade medel
i statsbudgeten till följd av en utgiftsbegränsning
i Försvarsmaktens regleringsbrev.
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
3,2 miljarder kronor lägre än ursprungligt
anvisade medel i statsbudgeten. Detta förklaras
främst av att antalet sjukdagar 2009 bedöms bli
färre än vad som antogs i beräkningen i
statsbudgeten, vilket medför att utgifterna för
anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
revideras ned med ca 2,8 miljarder kronor. Det
färre antalet sjukdagar beror bl.a. på att antalet
långa sjukfall som avslutas är högre än
bedömningen i statsbudgeten.
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Prognosen för anslaget 1:2 Aktivitets- och
sjukersättningar m.m. har reviderats ner med ca
0,8 miljarder kronor, främst till följd av att
antalet personer som erhåller tidsbegränsad sjukoch aktivitetsersättning har minskat snabbare än
beräkningen i statsbudgeten.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
9,0 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel i statsbudgeten beroende på att
prognosen för flera anslag reviderats upp.
Upprevideringarna beror huvudsakligen på det
försämrade arbetsmarknadsläget och de
satsningar som regeringen genomfört för att
förstärka arbetsmarknadspolitiken.
Anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning
och aktivitetsstöd har reviderats upp med ca
8,5 miljarder kronor till följd av att antalet
arbetslösa och antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program har ökat kraftigt
jämfört med bedömningen i statsbudgeten.
Anslaget ökades enligt förslag i 2009 års
proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
rskr.
2008/09:311).
Även anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning har reviderats upp kraftigt
jämfört med anvisade medel i statsbudgeten.
Prognosen är totalt uppreviderad med
2,3 miljarder kronor jämfört med statsbudgeten.
Upprevideringen är en direkt följd av det
försämrade ekonomiska läget som leder till fler
konkurser och företagsrekonstruktioner vilket
ökar den utbetalda lönegarantiersättningen.
Detta framgår av utfallet för första halvåret 2009
som varit mycket högt. Anslaget ökades enligt
förslag
i
2009
års
proposition
om
vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) och föreslås
ökas
ytterligare
i
propositionen
om
Hösttilläggsbudget för 2009 (prop. 2009/10:2).
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
1,8 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel i statsbudgeten. Upprevideringarna jämfört med statsbudgeten beror bl.a.
på de infrastruktursatsningar på drift och
underhåll av vägar och järnvägar som beslutats
efter förslag i propositionen Åtgärder för jobb
och omställning (prop. 2008/09:97, bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183) och som
föreslås i propositionen Hösttilläggsbudget för

PROP. 2009/10:1

2009 (prop. 2009/10:2). Tillsammans innebär
dessa båda tillskott 0,8 miljarder kronor i ökade
utgifter på anslagen 1:2 Väghållning och
statsbidrag samt 1:4 Banverket Banhållning och
sektorsuppgifter.
Överföringen av verksamheten vid Banverket
Produktion till ett av staten helägt aktiebolag
innebär att det uppstår vissa omställningskostnader och ett underskott i Banverkets
myndighetskapital som behöver täckas. I
propositionen Hösttilläggsbudget för 2009
(prop. 2009/10:2) föreslås därför att anslaget 1:4
Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter ökas
med 1,0 miljarder kronor.
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
1,3 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel på statsbudgeten. Huvudförklaringen till de högre utgifterna är det
kapitaltillskott som beslutats efter förslag i
propositionen Nyemission i SAS AB (publ)
(prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40, rskr.
2008/09:192) till SAS AB för att svenska staten
skulle delta i bolagets nyemission. Kapitaltillskottet innebar att utgifterna ökade med
1,3 miljarder kronor jämfört med de i
statsbudgeten anvisade medlen.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
14,6 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel i statsbudgeten. De högre
utgifterna förklaras främst dels av ett tillfälligt
konjunkturstöd till kommuner och landsting
som beslutats efter förslag i 2009 års proposition
om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311), vilket ökade
utgifterna med 7 miljarder kronor, dels av att
stödet föreslås ökas med ytterligare 7 miljarder
kronor i propositionen Hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2), varav 1 miljard kronor
avsätts till landstingen för att minska effekterna
på den ordinarie hälso- och sjukvården i
anslutning till influensapandemin. Stödet uppgår
därmed till sammanlagt 14 miljarder kronor.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms bli ca
3,7 miljarder kronor högre än ursprungligt
anvisade medel i statsbudgeten. Revideringen
beror till stor del på den ökning om 5,1 miljarder
kronor
som
belastar
anslaget
1:4,
Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning

som en effekt av övergången till kostnadsmässig
avräkning för myndigheternas förvaltningsutgifter. Effekten på statsbudgetens saldo 2009
är sammantaget neutral då de ökade utgifterna
under utgiftsområdet motsvaras av minskade
utgifter under övriga utgiftsområden samt av
förändring av posterna Myndigheters m.fl. inoch utlåning i Riksgäldskontoret respektive
Kassamässig korrigering på statsbudgeten.
Prognosen för anslaget 1:1 Räntor på
statsskulden har sammantaget reviderats ner med
1,2 miljarder jämfört med anvisade medel i
statsbudgeten. Förklaringen är främst lägre
räntenivåer i förhållande till bedömningen i
statsbudgeten, vilket dock delvis motverkas av
högre valutaförluster.
Förändring av anslagsbehållningar
I statsbudgeten för 2009 var den beräknade förbrukningen av anslagsbehållningar inte fördelad
per utgiftsområde, utan redovisades under posten Minskning av anslagsbehållningar. De totala
utgifterna redovisades i statsbudgeten som summan av utgiftsramarna och beräkningsposten
Minskning av anslagsbehållningar. Denna beräkningspost uppgick i statsbudgeten för 2009
till -2,4 miljarder kronor.
I den aktuella prognosen för innevarande
budgetår ingår emellertid förändringen av anslagsbehållningar under respektive utgiftsområde. Förändringen av anslagsbehållningarna
under 2009 kan nu därför beräknas som skillnaden mellan prognostiserat utfall och anvisade
medel, med hänsyn tagen till förslag till tilläggsbudget, indragningar av anslagsmedel och medgivna överskridanden (se tabell 8.14).
Statsbudgetens utfall 2008 visar att anslagsbehållningarna på ramanslag uppgick till 37,0 miljarder kronor vid årsskiftet 2008/09. Under 2009
kommer anslagssparandet att öka jämfört med
2008 i den mån utgifterna är lägre än anvisade
medel på statsbudgeten för 2009, eller minska i
den mån utgifterna överstiger anvisade medel
eller till följd av beslut om indragningar.
I enlighet med de beslut om tilläggsbudget
som riksdagen har fattat för 2009 har anvisade
medel ökat med sammanlagt 26,5 miljarder
kronor. I propositionen Hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2) föreslås ökade anslag om
totalt 12,6 miljarder kronor (exklusive
statsskuldsräntor).
De
hittills
beslutade
indragningarna av anslagsmedel uppgår till
20,9 miljarder kronor, varav merparten berör
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rättighetsstyrda transfereringsanslag som till
exempel anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd under utgiftsområde
14 samt anslag 1:2 Studiemedel m.m. under
utgiftsområde 15.
Skillnaden mellan totalt anvisade medel på
ramanslag inklusive tilläggsbudget och förslag till
tilläggsbudget och prognostiserade utgifter för
ramanslag beräknas nu till 32,5 miljarder kronor
(exklusive statsskuldsräntor). Därmed beräknas
anslagsbehållningarna minska med 4,5 miljarder
kronor mellan årsskiftet 2008/09 och årsskiftet
2009/10.
Tabell 8.14 Beräknad förändring av anslagsbehållningar
2009
Miljarder kronor
Ramanslag (från samtliga belopp har utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m. exkluderats)

+
+
+
+
-

Ingående ramöverföringsbelopp1
Anvisat på ursprunglig statsbudget
Anvisat på tilläggsbudget för 20092
Förslag till hösttilläggsbudget för 20093
Medgivna överskridanden
Indragningar
Prognos

= Beräknat utgående överföringsbelopp
Beräknad förändring av anslagsbehållningar

37,0
732,6
26,5
12,6
0,0
20,9
755,3
32,5
-4,5

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför ej alltid med summan.
1
Enligt Årsredovisning för staten 2008 (rskr. 2008/09:101).
2
Enligt riksdagens beslut efter förslag i 2009 års vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311),och riksdagens beslut efter
förslag i tidigare tilläggsbudgetar för 2009 (prop. 2008/09:97, bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183 och prop. 2008/09:124 bet. 2008/09:FiU40,
rskr. 2008/09:192).
3
Enligt förslag i propositionen Hösttilläggsbudget för 2009 (prop. 2009/10:2).
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Tabell 8.15 Utgifter 2009
Miljarder kronor

Utgiftsområde

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Urspr.
statsbudget1

Tilläggsbudget2

Förslag
till
tilläggsbudget 2

Totalt
anvisat 3

Prognos

Differens
prognos –
urspr.
statsbudget

12,6
12,0
9,5
34,2
1,9
44,7
29,8
6,2
55,8
114,9
42,5
68,5
5,5
68,6
21,8
50,4
10,3

12,5
12,1
9,3
33,8
1,8
42,3
30,3
6,4
54,0
110,7
42,3
68,5
5,5
64,9
20,9
49,2
10,2

0,1
0,2
-0,1
1,2
0,2
-2,4
0,2
0,5
-0,9
-3,2
-0,2
0,1
0,0
9,0
-0,5
-1,0
-0,1

-0,1
0,1
-0,2
-0,4
0,0
-2,4
0,5
0,3
-1,8
-4,2
-0,2
0,1
0,0
-3,7
-0,9
-1,1
-0,1

1,8
3,5
5,3
2,8
42,1
17,7
6,5
81,6
33,9
23,8

2,1
3,2
5,2
3,1
42,0
17,0
6,5
81,6
37,5
19,9

0,4
-0,3
-0,1
0,2
1,8
-0,6
1,3
14,6
3,7
0,0
2,4

0,2
-0,3
-0,1
0,2
-0,1
-0,7
0,0
0,0
3,7
-3,9

807,9
774,1

792,9
755,3

26,4
22,7

-15,1
-18,7

Rikets styrelse
Samhällsekonomi och finansförvaltning
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Integration och jämställdhet
Arbetsmarknad och arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik
Regional tillväxt
Allmän miljö- och naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsliv
Allmänna bidrag till kommuner
Statsskuldsräntor m.m.
Avgiften till Europeiska gemenskapen
Minskning av anslagsbehållningar

12,4
11,9
9,5
32,6
1,6
44,7
30,1
5,9
54,8
113,9
42,5
68,5
5,5
55,9
21,5
50,2
10,3

Summa utgiftsområden
Summa utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor
Ålderspensionssystemet vid sidan av
statsbudgeten

766,4
732,6
220,7

220,0

-0,7

Takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal

953,4
37,6

975,3
13,7

22,0
-24,0

991

989

-2

Utgiftstak för staten

1,7
3,5
5,3
2,8
40,2
17,6
5,2
67,0
33,9
19,9
-2,4

0,1
0,0
0,0
0,2
0,2
0,0
0,0
0,8
0,6

0,1
0,0
0,0
1,4

-0,3
0,3
0,2
0,4

11,2
0,3
0,2
0,0

1,5
0,0
0,0

0,2

0,0

0,0
0,0
0,4
0,0
1,3
7,0

1,5
0,1
0,1
7,5

3,9
26,5
26,5

12,6
12,6

Differens
prognos –
totalt
anvisat

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Statsbudgeten enligt riksdagens beslut med anledning av Budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, bet 2008/09:FiU10, rskr. 2008/09:154).
2
Där 0,0 anges har tilläggsbudget beslutats eller förslag till tilläggsbudget lämnats, men beloppet för utgiftsområdet totalt uppgår till mindre än 50 miljoner kronor.
3
Anvisat på statsbudgeten efter förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311), riksdagens beslut efter
förslag till tidigare tilläggsbudgetar för 2009 (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183 och prop. 2008/09:124 bet. 2008/09:FiU40, rskr. 2008/09:192)
samt förslag i propositionen Hösttilläggsbudget för 2009 (prop. 2009/10:2).
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8.4

Den offentliga sektorns utgifter

8.4.1

Staten

Statens utgifter i statsbudgeten och i
nationalräkenskaperna

Enligt nationalräkenskapernas (NR) redovisning
var statens utgifter exklusive ränteutgifter
794 miljarder kronor 2008 medan statsbudgetens
takbegränsade utgifter uppgick till 742 miljarder
kronor (se tabell 8.16).
Skillnaden beror till största delen på avvikelser
i redovisningsprinciper, som motsvaras av lika
stora differenser på inkomstsidan. Den största
skillnaden beror på att mervärdesskatt på den
offentliga sektorns förbrukning ingår i utgifterna
för den statliga konsumtionen och de statliga
investeringarna samt i statsbidragen till
kommunerna i NR. På statsbudgeten redovisas
dessa utgifter exklusive mervärdesskatt, medan
mervärdesskatten för staten och kommunsektorn redovisas som en negativ post på statsbudgetens inkomstsida.
I statsbudgeten redovisas EU-finansierade
bidrag, medan de i NR redovisas som bidrag
direkt från EU till mottagaren. Därtill finns
avvikelser i redovisningen och periodiseringen av
EU-avgiften. Bland skillnaderna ingår också
redovisningen av vissa bidrag till kommunerna.
De statsbidrag som utbetalas i slutet av 2009 och
avser 2010 periodiseras i NR till 2010.
Tabell 8.16 Statens utgifter i statsbudgeten och i
nationalräkenskaperna
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012

Statsbudgetens utgiftsområden exkl. räntor
Till redovisningen i NR
Offentlig moms
EU-relaterade utgifter
Kommunbidrag
Kalkylmässiga utgifter
Skattekontokrediteringar
Lånefinansierade
investeringar, netto
Kapitaltillskott
Övrigt
Staten i NR exkl. räntor
Procent av BNP

2008

2009

2010

2011

2012

742

755

783

786

784

66
-19
3
28
2

70
-13
-10
29
0

70
-20
17
30
0

70
-18
4
32
0

71
-18
4
34
0

-17
-8
-4

7
-1
2

8
0
3

6
0
3

4
0
4

794
23,5

839
24,6

893
25,2

884
24,5

883
23,3

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Kalkylmässiga kostnader för pensionsavgifter
och kapitalförslitning är högre i NR än i
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statsbudgeten. Skattekrediteringar på skattekonto redovisas på utgiftssidan i NR. Dessa
krediteringar har tidigare uppgått till ganska
stora belopp, men flera av dem redovisas numera
på budgetens utgiftssida medan andra fasats ut.
Infrastrukturinvesteringar som lånefinansieras
redovisas inte på statsbudgetens utgiftssida, men
däremot ingår amorteringar på lånen. I NR
redovisas däremot även dessa investeringar, men
inte amorteringar, som utgifter. För 2008 är
amorteringarna som ingår i statsbudgeten större
än nyupplåningen. Vissa kapitaltillskott till
statliga bolag ingår i statsbudgeten, men belastar
inte utgifterna i NR.
Utgifterna i NR ökar betydligt mer 2009 och
2010 och mindre 2011 än de takbegränsade
utgifterna i statsbudgeten. För 2009 förklaras det
till stor del av att en extra amortering av
infrastrukturlån på 25 miljarder kronor drog upp
utgifterna i statsbudgeten 2008. Olika periodisering av bidragen till kommunerna bidrar till
skillnader i utvecklingen för åren 2009, 2010 och
2011.
Statens utgifter i nationalräkenskaperna

Statens utgifter, inklusive ränteutgifter, uppgick
2008 till 838 miljarder kronor, eller 26,6 procent,
av BNP. För 2009 beräknas utgifterna öka med
4 procent och för 2010 räknar regeringen med
att utgifterna ökar ca 6 procent. De nu föreslagna ökningarna av anslagen till rättsväsendet
och utbildning bidrar till att statliga
konsumtionen fortsätter att öka relativt starkt
2010. Bidragen till kommunsektorn har höjts
och regeringen föreslår nu ytterligare
konjunkturstöd med 10 miljarder kronor för
2010, varav 6 miljarder kronor utbetalas i slutet
av 2009. Den stigande arbetslösheten leder till en
ökning av transfereringarna till hushållen i år.
Lägre räntor leder till kraftigt sänkta ränteutgifter 2009, trots att statsskulden ökar (se
tabell 8.17).
Den låga inflationen, en stabilisering och
därefter en förbättring på arbetsmarknaden och
låga löneökningar bidrar till en lägre utveckling
av utgifterna under 2011 och 2012. Därtill
kommer att de tillfälliga konjunkturbidragen till
kommunsektorn faller bort 2011. Ränteutgifterna ökar till följd av höjd ränta och
stigande statskuld.
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Diagram 8.3 Ändamålsfördelade konsumtionsutgifter för
kommuner och landsting.

Tabell 8.17 Statens utgifter
Löpande priser, procentuell utveckling. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012.

Procentuell fördelning. Utfall 2007.

Mdkr
2008

2009

2010

2011

2012

Konsumtion och
investeringar

262

5,9

4,5

1,0

0,5

Inomoffentliga
transfereringar

176

2,8

11,9

-6,3

-0,9

Övriga transfereringar

355

7,2

5,0

0,3

-0,2

Ränteutgifter

45

-28,0

2,2

6,1

22,9

Totala utgifter

838

4,0

6,2

-0,7

0,8

Övrigt 13%

Socialt
skydd 25%

Hälso- och
sjukvård
33%

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

8.4.2

Ålderspensionssystemet

Ålderspensionssystemets utgifter uppgick 2008
till 6,4 procent av BNP. Pensionsutbetalningarna
bedöms öka med nära 9 procent 2009. Den
kraftiga ökningen beror dels på att pensionerna
skrivs upp med 4,5 procent genom
följsamhetsindexeringen, dels på att antalet
pensionärer ökar med 4 procent. Under
perioden 2010–2012 förutses balanseringen vara
aktiverad. För 2010 medför detta tillsammans
med en relativt låg utveckling av inkomstindex
att pensionsutgifterna ökar med endast
1,6 procent. Som en följd av börsnedgången
hösten 2008 aktiveras balanseringen i ålderspensionssystemet 2010, vilket leder till lägre
pensioner. För att få en jämnare utveckling av
pensionerna har en överenskommelse träffats i
Pensionsgruppen om att införa ett 3-års glidande
medelvärde i beräkningen av AP-fonderna. I
avvaktan på Pensionsgruppens fortsatta
diskussioner gör regeringen därutöver för 2011
och 2012 ett beräkningstekniskt antagande som
höjer pensionsutgifterna med 6,5 miljarder
kronor per år (se avsnitt 8.2.1), vilket bidrar till
att pensionsutgifterna ökar med 3,2 procent
2011 och 4,8 procent 2012.
8.4.3

Kommuner och landsting

Utgifterna för kommuner och landsting svarar
för ca 42 procent av den konsoliderade offentliga
sektorns utgifter. För 2008 uppgick utgifterna
till 728 miljarder kronor, vilket i sin tur motsvarar ca 23 procent av BNP. Merparten av
kommunsektorns utgifter, knappt 85 procent,
går till konsumtion.

Källa: Statistiska centralbyrån.
å

Utbildning
28%

Ändamålsfördelat svarade de tre största
områdena hälso- och sjukvård, socialt skydd
samt utbildning för ca 87 procent av de totala
konsumtionsutgifterna 2007 (se diagram 8.3).90
Utvecklingen inom samtliga tre områden
påverkas främst av den demografiska utvecklingen och ambitionsnivån inom respektive
område.
Socialt skydd omfattar social omsorg för bl.a.
barn, handikappade och äldre. Kostnaden för
äldreomsorgen utgjorde närmare hälften av
utgifterna för socialt skydd.
Under de senaste åren har konsumtionen i
kommunsektorn ökat relativt starkt. Under 2009
beräknas kostnadsökningarna i fasta priser avta.
Det tillfälliga konjunkturstödet väntas medföra
att kostnadsvolymen fortsätter att öka nästa år.
För att klara balanskravet 2011 och 2012
förutses kostnaderna utvecklas svagare. Utvecklingen väntas för dessa år vara negativ och
understiga den demografiskt betingade efterfrågan.
Löner och arbetsgivaravgifter uppgår till ca
58 procent av konsumtionsutgifterna. Förbrukning av varor och tjänster uppgår till ca
33 procent. Sociala naturaförmåner, konsumtion
av skattefinansierade tjänster som produceras i
näringslivet, svarar för närmare hälften av
förbrukningen. De sociala naturaförmånernas
andel av den kommunala konsumtionen har ökat
successivt (se diagram 8.4).

90 Utfallet för 2007 är NR:s senaste tillgängliga ändamålsfördelade

statistik.
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det försämrade läget på arbetsmarknaden.
Övriga transfereringar går i huvudsak till
näringslivet.
Till följd av det låga ränteläget som följer av
den finansiella krisen, kommer ränteutgifterna
att minska kraftigt under 2009–2011, men sedan
öka under 2012.

Diagram 8.4 Sociala naturaförmåner 1993–2012
Procentuell andel av total konsumtion i kommuner och landsting.
Utfall för 2008, prognos för 2009–2012.
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Anm.: Sociala naturaförmåner är beräknade exklusivse läkemedelsförmånen.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den snabba försämringen på arbetsmarknaden
påverkar inkomsterna för kommuner och landsting och utrymmet för konsumtionsutgifter.
Konsumtionsutgifterna beräknas därför utvecklas svagare mellan 2009–2012, än under de
senaste åren (se tabell 8.18). De ökade statsbidragen till kommuner och landsting om totalt
17 miljarder kronor 2010 som aviseras i denna
proposition och i 2009 års ekonomiska vårproposition bedöms dock bidra till att motverka
nedgången i sysselsättningen i kommunsektorn
med ca 23 000 personer under 2009 och 2010.
Av övriga utgifter svarar investeringar för den
största enskilda posten, ca 8 procent av de totala
utgifterna 2008. Investeringsutgifterna har hittills under 2009 ökat kraftigt och beräknas för
helåret öka med 11 procent i volym. Under
2010–2012 väntas investeringarna utvecklas
betydligt svagare.

Den konsoliderade offentliga
sektorn

Summan av de offentliga sektorernas utgifter
uppgick 2008 till 1 773 miljarder kronor eller 56
procent av BNP. Konsoliderat för transfereringar mellan sektorerna, som huvudsakligen
består av statsbidrag till kommunsektorn och
statliga ålderspensionsavgifter, uppgick den
offentliga sektorns utgifter till 1 588 miljarder
kronor eller 50,2 procent av BNP. I tabell 8.19
nedan redovisas de offentliga sektorernas
utgifter före och efter konsolidering för interna
transaktioner.
Konsolideringen innebär att statens primära
utgifter är 5–6 procent av BNP lägre än de
utgifter som redovisas i sektorn staten. Före
konsolidering ligger den största delen av utgifterna i staten. Konsoliderat är den kommunala
sektorns utgifter större än statens.
Tabell 8.19 Den offentliga sektorns utgifter
Procent av BNP. Utfall för 2008, prognos för 2009–2012.
2008

2009

2010

2011

2012

Offentliga sektorernas
utgifter före konsolidering

56,0

60,3

61,9

59,8

58,3

Primära utgifter

54,3

59,0

60,6

58,5

56,8

Tabell 8.18 Utgifter för kommuner och landsting

Staten

25,1

27,4

28,8

27,5

26,3

Löpande priser, procentuell utveckling om annat ej anges. Utfall för
2008, prognos för 2009–2012.

Kommuner

22,8

24,4

24,7

23,8

23,3

ÅP-systemet

6,4

7,2

7,2

7,2

7,2

Räntor

1,7

1,3

1,3

1,3

1,5

2,4

Inomoffentligt

5,8

6,2

6,8

6,2

5,9

2,0

3,6

1,4

1,8

Konsoliderad offentlig
sektor

50,2

54,1

55,1

53,6

52,4

Primära utgifter

Mdkr
2008

2009

2010

2011

2012

Konsumtion

615

3,2

1,8

-0,3

Investeringar

51

14,9

1,3

Transfereringar

45

7,9

7,6

Ränteutgifter

10

-17,4

-16,5

-14,0

24,7

Summa utgifter

728

4,1

2,0

-0,1

2,6

Anm.: I investeringsutgifterna inkluderas även utgifterna för köp av mark och
fastigheter, netto.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

48,5

52,9

53,9

52,4

50,9

Staten

19,6

21,5

22,2

21,6

20,7

Kommuner

22,6

24,3

24,5

23,6

23,1

6,4

7,1

7,2

7,1

7,2

1,7

1,3

1,2

1,2

1,5

ÅP-systemet
Räntor

Transfereringar till hushåll består främst av
utbetalningar avseende ekonomiskt bistånd och
avtalspensioner. Under 2009–2012 antas utgifterna för ekonomiskt bistånd öka beroende på
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Utvecklingen under perioden är likartad för
sektorerna såväl före som efter konsolidering.
De primära utgifterna ökar kraftigt som andel av
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BNP för alla sektorerna 2009. Detta är en följd
av att utgifterna stiger samtidigt som BNP
minskar i löpande priser.
Den konsoliderade offentliga sektorns utgifter 2010 beräknas som andel av BNP (utgiftskvoten) uppgå till 55,1. Det är den högsta nivån
under 2000-talet men betydligt lägre än under
1990-talskrisen (se diagram 8.5).
Diagram 8.5 Den konsoliderade offentliga sektorns utgifter
1990–2012

Under 2009 och 2010 bedöms alla typer av
utgifter öka i relation till BNP, med undantag av
ränteutgifterna. I löpande priser ökar utgifterna
med 5,8 procent 2009 och 3,2 procent 2010 (se
tabell 8.20).

8.5

Beräkning av den offentliga
sektorns utgifter

Procent av BNP. Utfall för 1990–2008, prognos för 2009–2012.

Regeringens förslag: Taket för den offentliga

70

sektorns utgifter beräknas till 1 582 miljarder
kronor 2010, 1 624 miljarder kronor 2011 och
1 665 miljarder kronor 2012.

65

60
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Källor: Statiska centralbyrån och egna beräkningar.

I nationalräkenskaperna klassificeras utgifterna
som konsumtion, investeringar och transfereringar inklusive subventioner. Konsumtion och
investeringar utgör en direkt resursförbrukning
och ingår i BNP från användningssidan
(försörjningsbalansen). Transfereringarna tillfaller hushålls- eller företagssektorn eller utlandet.
Tabell 8.20 Den konsoliderade offentliga sektorns utgifter
Procent av BNP, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012.
2008

2009

2010

2011

2012

Konsumtion
Investeringar
Transfereringar till hushåll
Övriga transfereringar
Ränteutgifter

26,4
3,0
15,8
3,2
1,7

28,2
3,5
17,5
3,6
1,3

28,6
3,5
17,9
3,8
1,2

27,7
3,4
17,5
3,8
1,2

27,0
3,3
16,9
3,8
1,5

Summa utgifter

50,2

54,1

55,1

53,6

52,4

48,5

52,9

53,9

52,4

50,9

Exklusive räntor
Totala utgifter, mdkr
Exklusive räntor, mdkr

1 585 1 660 1 711 1 724 1 763
1 532 1 621 1 673 1 684 1 714

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den offentliga konsumtionen uppgick 2008 till
26,4 procent av BNP och svarade för drygt
hälften av utgifterna. Transfereringarna till
hushållen, som 2008 motsvarade 15,8 procent av
BNP, svarade för drygt 30 procent av utgifterna.

Skälen för regeringens förslag: Principen om
kommunalt självstyre innebär att kommuner och
landsting själva fattar beslut om sina utgifter.
Riksdagen fastställer därför inte ett tak för den
offentliga sektorns utgifter utan godkänner
endast en beräkning. Nivån på taket för den
offentliga sektorns utgifter är på sikt avgörande
för det totala skatteuttaget. I tabell 8.21
redovisas beräkningen av taket för den offentliga
sektorns utgifter.
Taket för den offentliga sektorns utgifter utgörs av utgiftstaket för staten samt beräknade
utgifter enligt nationalräkenskapen i kommuner
och landsting. Räntor på statsskulden ingår inte i
beräkningen. I beräkningen elimineras även
interna transaktioner mellan staten och
kommuner och landsting samt mellan staten och
ålderspensionssystemet. Den största delen av de
interna transaktionerna utgörs av generella och
riktade statsbidrag till kommuner och landsting
samt av statliga ålderspensionsavgifter.
Det är värt att notera att delarna som
tillsammans utgör taket för den offentliga
sektorns utgifter skiljer sig definitionsmässigt åt,
vilket bör beaktas vid analys. Förutom att taket
för
offentlig
sektor
omfattar
såväl
prognostiserade utgifter (kommuner och
landsting)
som
en
utgiftsbegränsning
(utgiftstaket för staten) så omfattar det även
olika redovisningsdefinitioner (kommuner och
landsting sektor enligt nationalräkenskaperna
och utgiftstaket för staten enligt statsbudgetdefinition). Eftersom taket för de offentliga
utgifterna inte tillför någon ytterligare
restriktion inom det finanspolitiska ramverket,
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och då en studie av de offentliga delsektorernas
utgifter bättre görs i jämförbara nationalräkenskapstermer kommer taket för de
offentliga utgifternas existens att utredas vidare
inom Finansdepartementets översyn för det finanspolitiska ramverket. Riksrevisionen har i sin
granskning Sambandet mellan utgiftstaket,
överskottsmålet och skattepolitiken – regeringens redovisning (RiR 2007:21) fört fram
liknande kommentarer och rekommenderat att
taket för offentlig sektor avskaffas.
Som andel av BNP beräknas taken för den
offentliga sektorns utgifter minska mellan 2009
och 2012 från 50,7 till 49,5 procent av BNP.
Både kommunala sektorns utgifter och
utgiftstaket för staten minskar under denna
period som andel av BNP.
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Tabell 8.21 Utfall och beräkning av tak för den offentliga
sektorns utgifter 2008–2012
Miljarder kronor
2008

2009

2010

2011

2012

Utgiftstak för staten

957

989

1 024

1 054

1 0741

Kommunsektorn

690

719

734

733

752

Interna transaktioner

-148

-154

-175

-163

-160

Tak för den offentliga
sektorns utgifter

1 499

1 554

1 582

1 624

1 665

47,5

50,7

51,0

50,5

49,5

Procent av BNP
1

Förslag till utgiftstak för 2012 i denna proposition.

9
Statsbudgetens saldo,
finansiellt sparande och
skuldutvecklingen
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9 Statsbudgetens saldo, finansiellt
sparande och skuldutvecklingen

Sammanfattning

•

Statsbudgetens saldo uppvisar underskott
alla åren 2009–2012, vilket medför att statsskulden ökar från 34 procent av BNP vid
utgången av 2008 till 40 procent vid
utgången av 2012.

•

Den offentliga sektorns finansiella sparande
visar också underskott under hela prognosperioden. Underskottet är som störst 2010
då det uppgår till 3,4 procent av BNP.

•

Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet är alltjämnt positiv 2012 trots
underskotten i det finansiella sparandet. Den
konsoliderade bruttoskulden (Maastrichtskulden) uppgår till 45,5 procent av BNP
2010, vilket understiger referensvärdet inom
EU på 60 procent av BNP.

•

Ökade statsbidrag till kommuner och landsting medför att den kommunala sektorn
klarar balanskravet 2010 samtidigt som det
dämpar fallet i kommunal sysselsättning.

•

Ålderspensionssystemets finansiella sparande går mot underskott 2012.

I detta avsnitt redovisas statsbudgetens saldo
och den offentliga sektorns finanser. Avsnittet
inleds med att regeringen lämnar förslag på
beräkningen av myndigheters m.fl. in- och
utlåning i Riksgäldskontoret (RGK) och den
kassamässiga korrigeringen samt en redovisning
av statsbudgetens saldo. Därefter redovisas den

offentliga sektorns finanser, tillgångar och skulder.

9.1

Statsbudgetens saldo

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2010 ta upp lån enligt lagen
(1988:1387) om statens upplåning och skuldförvaltning.
Beräkningen av myndigheters m.fl. in- och
utlåning i Riksgäldskontoret för 2010 enligt
tabell 9.1 godkänns.
Beräkningen av den kassamässiga korrigeringen för 2010 enligt tabell 9.1 godkänns.

Statsbudgetens saldo
Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten ska
statsbudgeten omfatta alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens
lånebehov. För att statsbudgetens saldo ska
överensstämma med statens lånebehov redovisas
även Riksgäldskontorets nettoutlåning och en
kassamässig korrigering på statsbudgeten.
Ett budgetunderskott innebär att ett lika stort
lånebehov uppstår och att statsskulden normalt
sett ökar. På motsvarande sätt innebär ett
budgetöverskott ett negativt lånebehov och
normalt sett en minskning av statsskulden. Statsskuldens utveckling påverkas även av värdeför-
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ändringar, till exempel till följd av valutakursförändringar.
Tabell 9.1 Statsbudgetens saldo 2008–2012
Miljarder kronor, utfall 2008, prognos 2009–2012
2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster

901

719

723

759

780

Utgifter exkl. statsskuldsräntor1

742

755

783

786

784

48

38

23

34

41

-28

123

22

-9

7

Statsskuldsräntor m.m.

2

Riksgäldskontorets nettoutlåning
varav
Inbetalning av premiepensionsmedel inkl. ränta
Utbetalning av premiepensionsmedel
CSN, studielån
Insättningsgarantin
Stabilitetsfond
Lån till andra länder
Lån Riksbanken
In-/utlåning från
myndigheter (räntekonto)3
Banverkets
infrastrukturlån
Vägverkets infrastrukturlån
Lån till Botniabanan
Övrigt, netto
Kassamässig korrigering
Statsbudgetens saldo

Diagram 9.1 Statsbudgetens saldo 2000-2012
Miljarder kronor, utfall för 2000–2008, prognos för 2009–2012
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0
0
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0

1

20

0

135

-196

-106

-72

-51

-50
-100
-150

-1

-200

1

Inklusive minskning av anslagsbehållningar.
2
Avser utgifterna under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
3
Normalt görs inga prognoser på in-/utlåning från myndigheter (räntekonto) utan
här redovisas endast utfallet.

För 2009 prognoseras statsbudgetens saldo till 196 miljarder kronor (se tabell 9.1). Det är en
ökning av budgetunderskottet med 10 miljarder
kronor jämfört med prognosen i 2009 års
ekonomiska vårproposition, vilken främst förklaras av förändringar gällande RGK:s nettoutlåning. De kassamässiga inkomsterna 2009
bedöms bli ca 25 miljarder kronor högre än i
vårpropositionen. Förändringen förklaras till
största delen av en höjd prognos för skatt på
inkomst av arbete och kapital. De totala
utgifterna för 2009, inklusive Riksgäldskontorets
nettoutlåning, prognoseras att bli 35 miljarder
kronor högre än i vårpropositionen.
För 2010 beräknas ett budgetunderskott på
106 miljarder kronor, vilket är en minskning
med 4 miljarder kronor jämfört med beräkningen i vårpropositionen. För 2011 och 2012
beräknas budgetunderskottet till 72 miljarder
kronor respektive 51 miljarder kronor.
Budgetsaldot har varierat kraftigt under 2000talet, vilket visar att statens inkomster och
utgifter är konjunkturkänsliga (se diagram 9.1). I
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en lågkonjunktur försämras normalt budgetsaldot av lägre inkomster och högre utgifter. Det
omvända gäller i en högkonjunktur. Budgetsaldots storlek för ett enskilt år påverkas i hög grad
även av engångseffekter, vilket beskrivs i
kommande avsnitt.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Riksgäldskontorets nettoutlåning
RGK:s nettoutlåning utgörs av RGK:s in- och
utlåning till myndigheter, affärsverk, vissa
statliga bolag och fonder. De största delposterna
utgörs normalt av in- och utbetalningar av
premiepensionsmedel, Centrala studiestödsnämndens (CSN) nettoupplåning för finansiering av studielån samt nettoutlåning för infrastrukturinvesteringar.
Inbetalningar av premiepensionsmedel placeras tillfälligt på ett konto i RGK fram till dess att
de definitiva pensionsrätterna fastställts och tillgodoförs på pensionsspararnas konton hos
Premiepensionsmyndigheten. Under perioden
2009–2012 beräknas de årliga inbetalningarna
successivt öka från 29 till 31 miljarder kronor.
Utbetalningarna av premiepensionsmedel är
under perioden 2009–2012 ungefär lika stora
som inbetalningen.
RGK:s nettoutlåning till CSN beräknas uppgå
till 5,5 miljarder kronor i år och ökar till ca
6 miljarder kronor 2012.
Jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition har prognosen för RGK:s nettoutlåning
reviderats upp med 32 miljarder kronor 2009.
Förändringen förklaras av att RGK lånat upp
100 miljarder kronor åt Riksbanken samtidigt
som det beräknade utnyttjandet av låneramen
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för AB Svensk Exportkredit och kapitaltillskottsprogrammet för banker och vissa andra
kreditinstitut minskats med 50 miljarder kronor
respektive 19 miljarder kronor.
Kassamässig korrigering
En kassamässig korrigering kan uppstå på statsbudgeten om betalningen respektive anslagsavräkningen sker olika budgetår. Det kan också
förekomma transaktioner över statsverkets
checkräkning som inte har sin motsvarighet på
anslag eller inkomsttitlar eller vice versa.
För 2009 beräknas den kassamässiga korrigeringen uppgå till -0,5 miljarder kronor, vilket
är 1,9 miljarder kronor lägre än beräkningen i
vårpropositionen. Det beror delvis på vissa övergångseffekter med anledning av övergången till
kostnadsmässig anslagsavräkning från och med
2009. Dessa övergångseffekter påverkar den
kassamässiga korrigeringen även för åren 2010–
2012.
En sammanslagning av insättningsgarantifonden och stabilitetsfonden antas beräkningstekniskt ske 2011. Vid en sammanslagning
minskar statsskulden med ca 19 miljarder
kronor, vilket insättningsgarantifondens innehav
av statspapper beräknas uppgå till. Avyttringen
av statspapper minskar RGK:s nettoutlåning till
följd av att kontotillgångarna för insättningsgarantin hos RGK ökar med motsvarande
belopp. Då denna transaktion inte påverkar
statens lånebehov uppstår en kassamässig
korrigeringspost 2011 med motsvarande belopp.
Statsbudgetens saldo justerat för större
engångseffekter
Av tabell 9.2 framgår att budgetsaldot för 2009,
justerat för större extraordinära inkomster och
utgifter, uppvisar ett underskott på 98 miljarder
kronor. Det innebär att engångseffekterna
beräknas bli ca 100 miljarder kronor 2009.

Tabell 9.2 Statsbudgetens saldo samt justering för större
engångseffekter 2008–2012
Miljarder kronor, utfall 2008, prognos 2009–2012

Statsbudgetens saldo
Större engångseffekter
varav
Försäljning av
statligt aktieinnehav
Extra utdelningar
Förändrad inbetalning
av moms inom byggoch anläggningssektorn
EU-avgift, försenat beslut
avseende egna medel
Kapitaltillskott 1
Lån till Riksbanken2
Lån till andra länder
Carnegie
Övrigt, netto3
Statsbudgetens saldo
justerat för större
engångseffekter

2008

2009

2010

2011

2012

135
-71

-196
98

-106
7

-72
1

-51
0

-77
-5

-5

-8

-2

3
8

2
4

-7
7
100
5
-1
1

7
-1
1

1

0

64

-98

-99

-71

-51

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Avser för 2008 kapitaltillskott till Almi Företagspartner AB, Svensk Exportkredit
AB och Fourier Transform AB. För 2009 avses 5,6 miljarder kronor till Nordea samt
1,3 miljarder kronor till SAS nyemission.
2
Avser Riksbankens lån i RGK om 100 miljarder kronor, varav 66 miljarder lånats
upp t.o.m. 31 juli 2009.
3
Avser omfinansiering av infrastrukturlån samt betalning och förfalloprofil av
övertagna lån från Venantius AB.

Den främsta förklaringen till dessa engångseffekter är de 100 miljarder kronor som RGK lånat
upp åt Riksbanken. Statsbudgetens saldo försämras med motsvarande belopp (se även avsnitt
7.2.2). Även den högre EU-avgiften 2008 samt
den lägre EU-avgiften 2009 är engångseffekter.
Det beror på att det nya beslutet om EU-budgetens finansiering inte trätt i kraft förrän 2009,
med retroaktiv tillämpning för 2007 och 2008.
Beslutet medför reduktioner av den svenska EUavgiften, som kassamässigt kommit Sverige till
del 2009. Vidare bedöms Sverige även betala ut
lånebelopp till Island under 2009 motsvarande ca
6 miljarder kronor.
För 2010 beror skillnaden mellan statsbudgetens saldo och saldot justerat för större engångseffekter till största delen på det lån om ca
7 miljarder kronor till Lettland som Sverige
bedöms betala ut under 2010.
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9.2

Den offentliga sektorns finanser

9.2.1

Utgifts- och inkomstförändringar

I detta avsnitt redovisas översiktligt budgeteffekterna dels av de reformer och den finansiering som föreslås eller aviseras i denna proposition, dels av de reformer och den finansiering
som tidigare beslutats eller aviserats. 91 I redovisningen förutsätts, med några undantag, att de
angivna anslagsförändringarna motsvaras av lika
stora utgiftsförändringar.

medföra lägre skatteinkomster med ca 14 miljarder kronor per år från 2010 till och med 2012.
I tabell 9.3 redovisas också de indirekta
effekter som uppstår till följd av de föreslagna
eller aviserade utgifts- och inkomstreformerna.
Om en reform ger upphov till en indirekt effekt
medför det att nettoeffekten på den offentliga
sektorns finansiella sparande skiljer sig från den
direkta bruttoeffekten på statsbudgeten.92

Föreslagna utgifts- och inkomstförändringar
I tabell 9.3 redovisas de sammantagna effekterna
på finansiellt sparande i offentlig sektor av föreslagna eller aviserade utgifts- och inkomstförändringar i samband med denna proposition i
förhållande till den politik som 2009 års ekonomiska vårproposition baserades på. Av
tabellen framgår således hur utformningen av
politiken har förändrats sedan vårpropositionen.
En detaljerad beskrivning av de inkomst- och
utgiftsförändringar som föreslås i denna proposition återfinns i avsnitten 7.2 och 8.2 samt i
tabell 1.2 i finansplanen.
Av tabell 9.3 framgår hur de föreslagna och
aviserade reformerna påverkar de takbegränsade
utgifterna och hur dessa ska justeras för att
redovisningsmässigt överensstämma med finansiellt sparande i offentlig sektor. Bland förslagen
till utgiftsreformer finns framför allt satsningar
på rättsväsendet, utbildning, infrastruktur samt
resurser till kommuner och landsting. Sammantaget beräknas föreslagna och aviserade reformer
medföra högre utgifter med 5 miljarder kronor
2009, 17,3 miljarder kronor 2010, 9 miljarder
kronor 2011 och 6,7 miljarder kronor 2012.
På budgetens inkomstsida vidtas skattepolitiska åtgärder för att förstärka arbetsutbudet,
sänka skatterna för pensionärer och förbättra
villkoren för företagen. Den enskilt största åtgärden är att jobbskatteavdraget utökas ytterligare. De föreslagna och aviserade reformerna
som påverkar budgetens inkomstsida beräknas
92 Bruttoeffekten av en inkomstreform beskriver den statiskt beräknade

förändringen i intäkterna från den skatt eller avgift som regeländringen
avser. En indirekt effekt uppstår till exempel om en regeländring påverkar
91 Statsbudgetens utgifter och inkomster förändras även av andra

andra skattebaser eller konsumentprisindex (KPI).

anledningar

och

Ett exempel på indirekt effekt av utgiftsreformer är en regeländring som

inkomstförändringar, till exempel den makroekonomiska utvecklingen

påverkar beskattningsbara transfereringar till hushållen (till exempel

(se avsnitt 8.2 för förändring jämfört med 2009 års ekonomiska

sjukpenning eller arbetslöshetsersättning). I detta fall är bruttoeffekten

vårproposition samt avsnitt 8.1.3 för förändring jämfört med föregående

den direkta utgiftsförändringen medan den indirekta effekten motsvaras

år).

av återflödet till offentlig sektor av inkomstskatten på transfereringen.
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Tabell 9.3 Föreslagna och aviserade utgifts- och inkomstförändringar 2009–2012, effekt på offentliga sektorns
finansiella sparande
Miljarder kronor. Förändring i förhållande till 2009 års ekonomiska
vårproposition
2009

2010

2011

2012

Förändring av takbegränsade
utgifter1

12,0

14,5

9,2

6,9

Justering för olika redovisningsprinciper i statsbudgeten och
nationalräkenskaperna

-7,0

2,7

-0,2

-0,2

varav stöd till kommuner och
landsting2

-6,0

4,0

0,0

0,0

0,0

-1,2

0,0

0,0

5,0

17,3

9,0

6,7

Sänkta skatter4

0,3

-14,0

-14,1

-14,2

Övriga inkomstreformer

0,0

-0,1

-0,1

-0,1

Summa inkomstförändringar

0,3

-14,0

-14,2

-14,2

Utgifts- och inkomstreformer

-4,7

-31,3

-23,1

-20,9

Indirekta effekter av inkomstreformer

0,0

0,3

0,3

0,3

Indirekta effekter av utgiftsreformer

0,0

0,8

0,8

1,6

-4,7

-31,9

-23,6

-22,2

Utgiftsförändringar

varav gårdsstöd3
Summa utgiftsförändringar
(ökning av utgifter)
Inkomstförändringar

Förändring finansiellt sparande
offentlig sektor

Anm: Beloppen är avrundade och summerar inte alltid.
1
Omfattar inte anslagsförändringar som motiverar teknisk justering av utgiftstaket för staten (se tabell 8.10).
2
Det tillfälliga konjunkturstödet utbetalas från statsbudgeten i december 2009
men avses att användas under 2010. I nationalräkenskaperna periodiseras stödet
därför till 2010. Vidare antas att 20 procent av stödet används för att förstärka
kommunernas och landstingens resultat och därför inte påverkar den offentliga
sektorns finansiella sparande.
3
Från anslag betalas jordbruksstöd styrda av EU-regelverk, framför allt det s.k.
gårdsstödet. De ökade utgifterna påverkar inte finansiellt sparande då stöden
ersätts fullt ut av EU-budgeten via motsvarande inkomster till statsbudgeten.
4
Nu föreslagna och aviserade skatteförändringar beskrivs i avsnitt 7.2.

De föreslagna eller aviserade åtgärderna på statsbudgetens utgifts- och inkomstsida medför att
den offentliga sektorns finanser försvagas med
4,7 miljarder kronor 2009, 31,9 miljarder kronor
2010, 23,6 miljarder kronor 2011 och
22,2 miljarder kronor 2012, jämfört med vårpropositionen.
Förändringar jämfört med föregående år
Av tabell 9.3 framgår förändringen med anledning av politiken jämfört med 2009 års ekonomiska vårpropositionen medan det av tabell 9.4
går att utläsa förändringen mellan år. I tabell 9.4
redovisas de samlade budgeteffekterna i förhållande till föregående år av tidigare beslutade och
aviserade samt nu föreslagna och aviserade
reformer samt finansieringen av dessa. På så vis

framgår på en övergripande nivå regeringens
prioriteringar. De reformer som redovisas avser
både statsbudgetens utgifts- och inkomstsida.
Indirekta effekter av utgiftsreformer på statsbudgetens inkomstsida ingår inte.
Av tabell 9.4 framgår att de beräknade utgifterna på statsbudgeten, justerade för att redovisningsmässigt överensstämma med finansiellt
sparande, ökar till följd av beslut på statsbudgetens utgiftssida med 19,3 miljarder kronor
2009 och med 14,7 miljarder kronor 2010. Åren
2011 och 2012 minskar utgifterna till följd av
beslut med sammanlagt 21,6 miljarder kronor .
Minskningen förklaras till stor del av att flera
stora temporära reformer genomförs, till
exempel stöd till kommuner och landsting samt
satsningar på infrastruktur och utbildning. Dessa
är sammantaget som störst 2010 och trappas av i
takt med att konjunkturen förväntas bli bättre,
vilket medför att utgifterna minskar vid en jämförelse mellan år.
I avsnitt 8.1.3 (tabell 8.6) framgår hur förändringen ser ut per utgiftsområde. De beräknade
utgifterna ökar under perioden till följd av
reformer inom några områden, bl.a., rättsväsendet, hälso- och sjukvård, arbetsmarknad, kultur
samt utbildning. En minskning av utgifterna sker
bland annat inom ohälsan.
De beräknade inkomsterna minskar till följd
av beslut på statsbudgetens inkomstsida med
35,0 miljarder
kronor
2009
och
med
13,6 miljarder kronor 2010. Åren 2011 och 2012
ökar inkomsterna till följd av beslut med
sammanlagt 0,4 miljarder kronor.
De tidigare beslutade och nu föreslagna åtgärderna på statsbudgetens utgifts- och inkomstsida
medför en försvagning av de offentliga finanserna med sammantaget ca 60 miljarder kronor
från 2008 till och med 2012. Åren 2009 och 2010
försvagas de offentliga finanserna främst till följd
av sänkta skatter samt tillfälligt stöd till
kommuner och landsting. Åren 2011 och 2012
förstärks de offentliga finanserna till följd av att
de konjunkturrelaterade satsningarna på utgiftssidan sammantaget är som störst 2010 och att de
trappas av under de efterföljande åren.
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Tabell 9.4 Utgifts- och inkomstförändringar 2009–2012 i förhållande till föregående år av tidigare beslutade och aviserade
samt föreslagna och aviserade reformer och finansieringar, effekt på offentliga sektorns finansiella sparande
Miljarder kronor. Budgeteffekt i förhållande till föregående år

Utgiftsreformer

2009

2010

2011

2012

-1,53

-9,18

-5,14

-3,18

20,84

23,83

-9,96

-3,29

-13,00

22,60

-10,60

0,00

1

Utgiftsförändringar, takbegränsade utgifter 2
Justering för olika redovisningsprinciper i statsbudgeten och nationalräkenskaperna
varav stöd till kommuner och landsting3
varav lånefinansierade infrastrukturinvesteringar

4

Summa utgiftsförändringar 5

26,41

0,16

-2,17

-1,54

19,30

14,65

-15,10

-6,47

Inkomstreformer1
Skatt på arbete
varav föreslagna/aviserade i denna proposition
varav föreslagna/aviserade i 2009 års ekonomiska vårproposition
varav föreslagna/aviserade i Budgetpropositionen för 2009
varav i tidigare propositioner

-42,26

-14,74

0,00

0,09

0,00

-15,07

-0,14

0,00

-3,95

-0,01

0,00

0,00

-31,64

0,29

0,14

0,09

-6,67

0,05

0,00

0,00

Skatt på kapital

1,08

1,32

0,06

0,06

varav föreslagna/aviserade i denna proposition

0,00

0,75

0,00

0,00

varav föreslagna/aviserade i 2009 års ekonomiska vårproposition

0,32

0,00

0,00

0,00

varav föreslagna/aviserade i Budgetpropositionen för 2009

0,00

0,23

0,06

0,06

varav i tidigare propositioner

0,76

0,34

0,00

0,00

-0,30

-0,20

0,00

-0,05

varav föreslagna/aviserade i denna proposition

0,00

0,08

0,00

-0,05

varav föreslagna/aviserade i 2009 års ekonomiska vårproposition

0,00

0,00

0,00

0,00

Skatt på konsumtion och insatsvaror

varav föreslagna/aviserade i Budgetpropositionen för 2009
varav i tidigare propositioner
Summa skattereformer, brutto

0,04

0,00

0,00

0,00

-0,34

-0,28

0,00

0,00

-41,48

-13,67

0,06

0,06

Summa indirekta effekter av skatter

7,36

0,61

0,13

0,13

varav föreslagna/aviserade i denna proposition

0,00

0,30

0,03

0,00

varav föreslagna/aviserade i 2009 års ekonomiska vårproposition

0,00

0,00

0,00

0,00

varav föreslagna/aviserade i Budgetpropositionen för 2009

6,87

0,29

0,00

0,00

varav i tidigare propositioner

0,49

0,02

0,00

0,00

-0,85

-0,55

0,00

0,00

varav föreslagna/aviserade i denna proposition

0,00

-0,05

0,00

0,00

varav föreslagna/aviserade i 2009 års ekonomiska vårproposition

0,00

0,00

0,00

0,00

-1,30

-1,00

0,00

0,00

0,45

0,50

0,00

0,00

-34,97

-13,61

0,19

0,23

54,27

28,26

-15,29

-6,70

Övriga inkomstreformer

varav föreslagna/aviserade i Budgetpropositionen för 2009
varav i tidigare propositioner
Summa inkomstreformer, netto
Utgifts- och inkomstreformer, effekt på offentliga sektorns finansiella sparande
1

1,5

För utgiftsreformer innebär minustecken anslagsminskningar eller att temporära program upphör eller minskar i omfattning. För inkomstreformer innebär minustecken
att skatteinkomsterna minskar. För den sammanlagda budgeteffekten av utgifts- och inkomstreformer innebär minustecken att de offentliga finanserna förbättras jämfört med året innan. Fullständigt periodiserad redovisning för skatter.
2
Se avsnitt 8.1.3 och tabell 8.5. I tabell 8.6 redovisas utgiftsförändringarna per utgiftsområde. Anslagsförändringar som i denna proposition motiverar teknisk
justeringar av utgiftstaket för staten ingår ej (se avsnitt 4.5). Anslagsförändringar till följd av den makroekonomiska utvecklingen och volymförändringar i transfereringssystemen m.m. ingår ej (se avsnitt 8.1.3). Anslagsförändringar som aviseras eller föreslås i denna proposition redovisas i tabell 8.10.
3
Det tillfälliga konjunkturstödet på sammanlagt 13 miljarder kronor (varav 6 miljarder kronor föreslås i denna proposition och 7 miljarder kronor föreslogs i 2009 års
ekonomiska vårproposition) och utbetalas från statsbudgeten i december 2009 men avses att användas under 2010. I nationalräkenskaperna periodiseras stödet därför
till 2010, vilket också bättre visar inriktningen på finanspolitiken. Vidare antas att 20 procent av stödet används för att förstärka kommunernas och landstingens
resultat och därför inte påverkar den offentliga sektorns finansiella sparande. Det gäller även den tillfälliga höjning av statsbidragen 2010 på 4 miljarder kronor.
Tabellen visar förändringen mellan år och den justering som görs för de olika redovisningsprinciperna på 22,6 miljarder kronor 2010 består av: 13 miljarder lägre utgifter
2009, 13*0,8=10,4 miljarder kronor högre utgifter 2010 samt 4*(1-0,8)=0,8 i lägre utgifter 2010.
4
Posten visar förändringen av nettoupplåningen för väg- och järnvägsobjekt. Nettoupplåning utgör skillnaden mellan nyupplåning och amortering.
5
Exklusive indirekta effekter av utgiftsreformer på statsbudgetens inkomstsida.
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9.3

Den offentliga sektorns finanser

9.3.1

Statens finansiella sparande

Från budgetsaldo till statens finansiella
sparande
Budgetsaldot visar statens lånebehov och
påverkar därmed förändringen av statsskulden.
Statens finansiella sparande visar förändringen av
den finansiella förmögenheten, exklusive värdeförändringar.
Det finansiella sparandet påverkas inte av att
staten säljer eller köper finansiella tillgångar, som
exempelvis aktier, eller ökar utlåningen, eftersom
sådana transaktioner inte förändrar den finansiella förmögenheten. Däremot påverkas budgetsaldot och statsskulden.
Förutom denna principiella skillnad avviker
redovisningen i statsbudgeten i flera avseenden
från redovisningen i nationalräkenskaperna
(NR). Budgetsaldot redovisas kassamässigt, dvs.
när betalningen sker, medan NR tillämpar periodiserad redovisning, dvs. när den underliggande
aktiviteten sker. Denna skillnad påverkar framför allt redovisningen av skatter och ränteutgifter.
År 2008 uppgick budgetöverskottet till 135
miljarder kronor medan det finansiella sparandet
uppgick till 45 miljarder kronor. Större delen av
skillnaden mellan statens finansiella sparande
och budgetsaldo 2008 beror på försäljningar av
aktier (AB Vin och Sprit). Dessutom var de
kassamässigt inbetalda skatterna större än de för
året debiterade skatterna. Det är en följd av
eftersläpning av skattebetalningarna från högkonjunkturåret 2007 (se tabell 9.5).
Tabell 9.5 Statens budgetsaldo och finansiella sparande
Miljarder kronor. Utfall för 2008, prognos för 2009–2012.
2008

2009

2010

2011

2012

135

-196

-106

-72

-51

-6

6

-4

5

4

Periodisering av skatter

-11

1

0

-6

11

Köp och försäljning av aktier,
extra utdelningar m.m.

-71

1

-1

0

0

-13

0

0

Budgetsaldo
Räntor, periodisering, kursvinster/förluster

Kommunbidrag

0

13

Övriga finansiella transaktioner m.m.

-3

112

14

5

5

Finansiellt sparande

45

-63

-109

-68

-32

Anm: Beloppen är avrundade och summerar inte därför alltid.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

År 2009 bedöms budgetsaldot visa ett mycket
större underskott än det finansiella sparandet.
Lån till Riksbanken belastar budgetsaldot med
100 miljarder kronor, men inte det finansiella
sparandet då statens tillgångar ökar i motsvarande mån. Det tillfälliga konjunkturbidraget
till den kommunala sektorn betalas ut och
belastar statsbudgeten i år, men redovisas i NR
år 2010.
Åren framöver väntas skillnaderna mellan
budgetsaldot och det finansiella sparandet
minska.
Statens finansiella sparande visade 2008 ett
överskott på 45 miljarder kronor eller 1,4 procent av BNP. Lågkonjunkturen slår hårt mot
statens finanser. Inkomsterna minskar och
överträffar 2008 års nivå först 2012. Utgifterna
ökar till följd av det försämrade läget på arbetsmarknaden och de nu föreslagna reformerna.
Det finansiella sparandet beräknas visa underskott motsvarande 2,1 procent av BNP i år och
3,5 procent av BNP 2010. Förbättringen av det
ekonomiska läget bidrar därefter till en successiv
förstärkning av statens finanser 2011 och 2012
(se tabell 9.6).
Tabell 9.6 Statens finanser
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012.
2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster
Procent av BNP
Skatter och avgifter
Övriga inkomster

884
28,0
788
96

809
26,4
715
94

816
26,3
721
95

851
26,5
751
100

895
26,6
787
108

Utgifter
Procent av BNP
Utgifter exkl. räntor
Procent av BNP
Ränteutgifter

838
26,6
794
25,1
45

872
28,4
839
27,4
32

926
29,8
893
28,8
33

919
28,6
884
27,5
35

926
27,5
883
26,3
43

Finansiellt sparande
Procent av BNP

45
1,4

-63
-2,1

-109
-3,5

-68
-2,1

-32
-0,9

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.3.2

Ålderspensionssystemet

Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet uppgick 2008 till 31 miljarder kronor eller 1
procent av BNP (se tabell 9.7).
Pensionsutbetalningarna överstiger avgiftsinkomsterna under prognosperioden. Direktavkastningen på AP-fondernas tillgångar täcker
dock avgiftsunderskottet t.o.m. 2011 och det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet är
alltjämt positivt 2011. En svag utveckling av
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avgiftsinkomsterna under de närmaste åren
samtidigt som antalet nytillkommande pensionärer med en relativt hög pension ökar starkt
leder till underskott i det finansiella sparandet
2012. Underskottet finansieras av AP-fondernas
tillgångar, som vid utgången av 2008 uppgick till
ca 700 miljarder kronor eller 22 procent av BNP.
Tabell 9.7 Ålderspensionssystemet (inkomstpensionen)
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012
2008

2009

2010

2011

2012

202
199

202
217

202
220

206
227

212
238

Avgiftsöverskott
Räntor, utdelningar
Förvaltningsutgifter m.m.

3
31
-3

-15
24
-3

-18
25
-3

-21
25
-3

-26
27
-3

Finansiellt sparande
Procent av BNP

31
1,0

6
0,2

3
0,1

1
0,0

-2
-0,1

Avgifter
Pensioner

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

9.3.3

Kommuner och landsting

Det finansiella sparandet för kommuner och
landsting uppgick sammantaget till 2 miljarder
kronor 2008 medan resultatet före extraordinära
poster uppgick till 8 miljarder kronor (se tabell
9.8). Skillnaden mellan det finansiella sparandet
och resultatet beror bl.a. på att utgifterna för
investeringar blev relativt höga 2008. I NR
påverkar hela utgiften för investeringen det
finansiella sparandet medan resultatet enligt
kommunal redovisning endast påverkas av kostnaden för avskrivningen.

Tabell 9.8 Kommunsektorns finanser
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012
2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster

731

747

773

772

791

Inkomstskatter

500

511

514

525

542

13

14

14

15

14

Kommunal fastighetsavgift
Statsbidrag exkl. mervärdesskatt

112

115

137

124

122

Procent av BNP

19,4

20,4

21,0

20,2

19,7

Övriga inkomster

119

122

122

123

127

Utgifter

728

758

773

772

792

Konsumtion

615

635

646

644

660

Kostnadsvolym, procentuell utveckling

1,4

0,3

0,4

-2,1

-0,8

Övriga utgifter

113

123

127

128

133

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Resultat före extraordinära
poster

2

-11

0

0

-2

0,1

-0,3

0,0

0,0

-0,1

8

-6

4

6

3

Anm: Beloppen är avrundade och summerar därför inte alltid.
1
Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den kommunala
fastighetsavgiften.
2
Övriga inkomster inkluderar kompensation för ingående mervärdesskatt på den
kommunala sektorns inköp av varor och tjänster.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Det försämrade läget på arbetsmarknaden
medför att skatteunderlaget utvecklas betydligt
svagare än tidigare. I genomsnitt ökade skatteunderlaget, exklusive regleringar, med över
4 procent per år under perioden 2000–2008,
medan det 2009 endast ökar med 2,2 procent (se
tabell 9.9).93 Den genomsnittliga kommunala
skattesatsen för 2009 har höjts med 8 öre, vilket
ökar inkomsterna med 0,3 procent.

93 Skatteintäkterna redovisas justerade för regeländringar som påverkar

det kommunala skatteunderlaget. Vidare redovisas skatteintäkterna 2008
enligt NR, vilket skiljer sig från regeringens beräkning.
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Tabell 9.9 Skatter och statsbidrag
Procentuell utveckling om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012

Skatter och statsbidrag exkl.
mervärdesskatt
Skatteintäkter justerade för
regleringar1

2008

2009

2010

2011

2012

4,0

2,2

3,9

-0,2

2,2

3,9

2,5

1,3

2,2

3,2

varav
4,3

2,2

1,3

2,2

3,2

Skattesatsändringar

Skatteunderlag

-0,4

0,3

–

–

–

Statsbidrag justerade för
regleringar2

4,4

1,4

14,8

-8,2

-2,1

5

2

18

-12

-2

Statbidragsutveckling
justerat för regleringar, mdkr

Anm: I tabellen redovisas utvecklingen av statsbidragen exklusive kompensation
för mervärdesskatt.
1
Skatteinkomster och statsbidrag redovisas justerade för regeländringar som påverkar det kommunala skatteunderlaget. I tabellen redovisas skatteintäkterna
2008 enligt NR, vilket skiljer sig från regeringens beräkning.
2
Dessutom tillkommer effekter av sänkta arbetsgivaravgifter samt att inkomsterna från fastighetsavgiften beräknas öka.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

På grund av influensapandemin tillförs landstingen 1 miljard kronor 2009 för att minska
effekterna på den ordinarie hälso- och sjukvården. Vidare ökar bidrag till områden som
psykiatri och rehabilitering. Sammantaget ökar
statsbidragen till kommuner och landsting,
exklusive regleringar med 1,7 miljarder kronor
2009.94 Totalt motsvarar detta en ökning av
statsbidragen med 1,4 procent. Utvecklingen
mellan åren inkluderar att den tidigare
satsningen på plusjobb helt fasas ut 2009.
Utöver statsbidragen får kommuner och
landsting ytterligare förstärkningar motsvarande
en 5 procentig inkomstökning 2009. Inkomsterna från den kommunala fastighetsavgiften ökar
med 1,7 miljarder kronor och sänkta socialavgifter bedöms minska lönekostnaderna med
4,4 miljarder kronor 2009.
Den fortsatt svaga konjunkturen och det
försämrade läget på arbetsmarkanden medför att
tillväxten i skatteunderlaget försvagas ytterligare
2010, då det endast beräknas öka med
1,3 procent.
Sammantaget ökar kommunernas och landstingens inkomster från skatter och statsbidrag
2010 med 3,9 procent. De stimulansåtgärder
som regeringen föreslår om totalt 17 miljarder

kronor kommer i nationalräkenskaperna att
periodiseras till 2010.95 Av dessa medel är
13 miljarder kronor ett tillfälligt konjunkturstöd
som syftar till att motverka nedskärningar i
kommuner och landsting 2010.96 Dessutom ökar
statsbidragen bl.a. av satsningen på att förkorta
vårdköerna.
I takt med att läget på arbetsmarknaden förbättras 2011 och 2012 växer skatteunderlaget
snabbare och beräknas då öka med 2–3 procent
per år. Under 2011 minskar statsbidragen exklusive regleringar. Detta är i första hand en effekt
av att konjunkturstödet tillfälligt ökar bidragen
2010.
Den beräknade utvecklingen av inkomster
och utgifter medför att kommunsektorn redovisar ett underskott 2009 (se diagram 9.2). Att
underskottet blir förhållandevis stort för 2009 är
delvis en följd av att de stimulanser som avser
2010 beräknas få effekter på sysselsättningen
redan 2009.
Diagram 9.2 Utveckling av det ekonomiska resultatet före
extra ordinära poster i kommuner och landsting
Miljarder kronor. Utfall för 1990–2008, Prognos för 2009–2012
16

16
12
8

Kommuner
Landsting
Kommunsektorn totalt

12
8

4

4

0

0

-4

-4

-8

-8
-12

-12
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

För 2010 medför statsbidragen att kommuner
och landsting väntas kunna hålla uppe sysselsättningen på en högre nivå än vad som annars vore
möjligt, samtidigt som man redovisar ett överskott.
De ökade statsbidragen till kommuner och
landsting om totalt 17 miljarder kronor 2010

95Av dessa bidrag betalas 13 miljarder kronor ut i år och resterande 4

94 Ett exempel på reglering är höjningen av statsbidragen 2010 till följd av

att grundavdraget för pensioner ökar. Eftersom detta medför ett bortfall
av skatteintäkter för kommuner och landsting, kompenseras detta med
höjda statsbidrag. Regleringen medför följaktligen att det utökade
grundavdraget är neutralt för kommuner och landsting.

miljarder kronor 2010. Statistiska centralbyrån (SCB) har nu beslutat att
dessa medel nu ska bokföras som bidrag 2010, dvs. till det år de avses att
användas. Detta innebär att NR denna gång använder samma
periodiseringsprincip för bidragen som man gör i den kommunala
redovisningen.

96 Resterande 4 miljarder kronor utgörs av ett generellt bidrag som ökar

med 1 miljard kronor 2011.
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som förslås i denna proposition och i 2009 års
ekonomiska vårproposition bedöms bidra till att
motverka nedgången i sysselsättningen i
kommunsektorn med ca 23 000 personer under
2009 och 2010.
Prognosen för 2011 och 2012 baseras på att
kommuner och landsting ska klara balanskravet,
vilket innebär att kostnaderna anpassas till
intäkterna (se diagram 9.3). Givet den information som fanns tillgänglig när prognosen för
konsumtionsutgifterna i kommuner och landsting fastställdes förutsågs kommunsektorns
inkomster att falla. Det innebär att kostnaderna i
volym minskar med 2 procent mellan 2010 och
2011 (se tabell 9.8). Kommunsektorns
inkomster har reviderats upp i ett sent skede i
arbetet med denna proposition till följd av nya
åtgärder samt en reviderad makrobild. Denna
förbättrade inkomstutveckling har dock inte
kunnat beaktats i prognosen över konsumtionsutgifterna för kommunsektorn 2011–2012, utan
hela inkomstförstärkningen har påverkat resultatet, vilket är förklaringen till att kommunsektorn redovisar positiva resultat 2011 och
2012. Det finns således en stor sannolikhet att
prognosen som presenteras i denna proposition
överskattar konsumtions- och sysselsättningsneddragningen i kommunsektorn 2011–2012.
Diagram 9.3 Utvecklingen av kommunsektorns finanser
Utfall för 2000–2008, prognos för 2009–2012
Procentuell förändring

Miljarder kronor
20

8

16

6

12

4

8

2

4

0

0

Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012
2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster
Procent av BNP
Skatter och avgifter
Procent av BNP
Kapitalinkomster
Övriga inkomster

1 664
52,7
1 479
46,8
77
108

1 593
51,9
1 417
46,2
67
108

1 605
51,7
1 428
46,0
63
114

1 657
51,6
1 474
45,9
64
119

1 727
51,3
1 532
45,5
69
126

Utgifter
Procent av BNP
Utgifter exkl. räntor
Räntor

1 585
50,2
1 532
53

1 660
54,1
1 621
39

1 711
55,1
1 673
38

1 724
53,6
1 684
40

1 763
52,4
1 714
49

79
2,5

-68
-2,2

-107
-3,4

-67
-2,1

-36
-1,1

Finansiellt sparande
Procent av BNP

Kapitalinkomsterna överstiger emellertid alltjämnt ränteutgifterna under prognosperioden.
Utgifterna ökar relativt måttligt, trots krisåtgärderna och den högre arbetslösheten. I relation
till BNP ökar emellertid utgifterna kraftigt, då
BNP minskar i nominella termer 2009.

-4

-4

-8

Inkomster (vänster axel)
Utgifter (vänster axel)
Finansiellt sparande (höger axel)

-6
-8
00
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08
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9.3.4

Konjunkturen och finansiellt sparande

-12
-16
10

11

12

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den konsoliderade offentliga
sektorns finansiella sparande

Den offentliga sektorns finansiella sparande
uppgick 2008 till 79 miljarder kronor eller 2,5
procent av BNP. Det är en minskning jämfört
med 2007, då överskottet uppgick till 3,8 pro278

Tabell 9.10 Den konsoliderade offentliga sektorns finanser

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

10

-2

cent av BNP. Minskningen beror på den kraftiga
konjunkturnedgången som inleddes under 2008.
Den djupa lågkonjunkturen gör att överskottet i det finansiella sparandet vänds till ett
underskott under prognosperioden. Regeringen
räknar med ett underskott på 2,2 procent av
BNP för 2009 som ökar till 3,4 procent av BNP
2010. Den väntade återhämtningen i ekonomin
leder därefter till att underskottet minskar
successivt under 2011 och 2012 (se tabell 9.10).
Försämringen av de offentliga finanserna
kommer främst till uttryck i en svag utveckling
av skatteinkomsterna. Den svaga utvecklingen
gäller även inkomster av räntor och utdelningar.

De offentliga finanserna påverkas av konjunkturen främst genom att skatteinkomsterna och
utgifterna för arbetslösheten varierar med läget
på arbetsmarknaden. Som framgår av diagram
9.4 försämras den offentliga sektorns finansiella
sparande när arbetslösheten ökar och vice versa.
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Diagram 9.4 Offentliga sektorns finansiella sparande och
arbetslöshet
Utfall för 1990–2008, prognos för 2009–2012
15
10
5
0
-5
-10

Finansiellt sparande, procent av BNP
Arbetslöshet, procent av arbetskraften

-15
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar

Under åren 1991–1993 minskade BNP tre år i
rad med sammanlagt 4,3 procent. Arbetslösheten uppgick till 10,9 procent 1993 och den
offentliga sektorns finansiella sparande visade ett
underskott på 11,2 procent av BNP.
Dagens ekonomiska utveckling påminner om
läget i början av 1990-talet. BNP minskar och
arbetslösheten stiger till ungefär samma nivå
som 1993. Men den offentliga sektorns finanser
väntas inte försämras i samma utsträckning som
då. Det ekonomiska läget skiljer sig på flera sätt.
Inflationen och räntorna är lägre än i början av
1990-talet och arbetslösheten stiger från en i
utgångsläget högre nivå, varför ökningen av
antalet arbetslösa är mindre. Det finns vidare
andra faktorer som förklarar varför underskottet
som andel av BNP kan bli 7,8 procentenheter
lägre 2010 jämfört med 1993. Då belastades den
offentliga sektorns finanser av det i dag
avskaffade räntebidraget till bostäder motsvarande 2,3 procent av BNP och stöd till
insolventa banker motsvarande 3,3 procent av
BNP. Dessa två faktorer förklarar hälften av
underskottet 1993.

9.4

Skuldutvecklingen och den
ekonomiska ställningen

9.4.1

Den ekonomiska ställningen

Den offentliga sektorns förmögenhet består
både av realkapital och finansiella tillgångar med
avdrag för skulder. Realkapitalet eller kapitalstocken innefattar såväl materiella tillgångar, t.ex.
byggnader och anläggningar, som immateriella
tillgångar, t.ex. dataprogram. Större delen av den

offentliga sektorns kapitalstock består av byggnader, vägar och annan infrastruktur som inte
ger någon direkt avkastning. En del av kapitalstocken används för produktion av offentliga
tjänster, t.ex. skolor, sjukhus och kontorsbyggnader medan infrastrukturen ger en samhällsekonomisk avkastning. De finansiella tillgångarna omfattar förutom olika fordringar på den
privata sektorn även aktier. Aktierna kan vara en
likvid tillgång där avsikten är att maximera
avkastningen, som t.ex. AP-fondernas aktieinnehav. Men aktier kan också vara en form för
kontroll av realkapital, t.ex. statens ägande av
Vattenfall AB.
Skulderna omfattar finansiella skulder, t.ex.
statsskulden, och övriga skulder, som leverantörs- och löneskulder. Utöver detta har staten
och den kommunala sektorn åtaganden för
tjänstepensioner.
Vid utgången av 2008 beräknas den offentliga
sektorns förmögenhet ha uppgått till
2 007 miljarder kronor eller 63,6 procent av
BNP. Kapitalstocken uppgick till 2 059 miljarder
kronor eller 65,2 procent av BNP. Den finansiella förmögenheten, skillnaden mellan finansiella tillgångar och skulder, uppgick till 437
miljarder kronor. Pensionsåtagandena på 489
miljarder kronor var något större än den finansiella förmögenheten. Fördelningen av förmögenheten på sektorer visar att statens andel är
lägst då den offentliga sektorns skuld huvudsakligen består av statsskulden. Den kommunala
sektorns förmögenhet består till övervägande del
av reala tillgångar, medan ålderspensionssystemets förmögenhet utgörs av finansiella
tillgångar (se tabell 9.11).
Tabell 9.11 Den offentliga sektorns tillgångar och skulder
Preliminärt utfall för 2008
Miljarder kronor

Procent av BNP

Tillgångar
Finansiella
varav akti er
Kapitalstock

4011
1952
858
2 059

127,1
61,8
27,2
65,2

Skulder
Finansiella
Maastrichtskuld
Övriga
Pensionsskuld

2004
1515
1201
314
489

63,5
48,0
38,0
10,0
15,5

Förmögenhet
Staten
Ålderspe nsionssystemet
Kommunsektorn

2 007
284
696
1 027

63,6
9,0
2 2,0
32,5

Anm.: Kapitalstocken är en prognos.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna berä kningar.
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Den offentliga sektorns kapitalstock

Diagram 9.6 Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet
Procent av BNP. Utfall för 1990–2008, prognos för 2009–2012

Kapitalstocken har ökat som andel av BNP
under 2000-talet. De offentliga investeringarna
uppgick till i genomsnitt 3 procent av BNP per
år under perioden 2000–2008. I prognosen
förutses att investeringarna under perioden
2009–2012 kommer att överstiga 3 procent av
BNP, vilket innebär att den offentliga sektorns
kapitalstock fortsätter att öka snabbare än BNP
(se diagram 9.5).
Diagram 9.5 Den offentliga sektorns kapitalstock
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den offentliga sektorns finansiella
förmögenhet (nettoställning)
Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet,
som enligt regelverket för nationalräkenskaperna, redovisas exklusive statens och den
kommunala sektorns åtaganden för de förmånsbestämda tjänstepensionerna, uppgick till
437 miljarder kronor motsvarande 13,8 procent
av BNP 2008. Skulderna för de fonderade
avgiftsbestämda tjänstepensionerna ingår, i
likhet med premiepensionssystemet, inte heller i
den offentliga sektorn utan redovisas i försäkringssektorn.
Sedan 2005 är den finansiella förmögenheten
positiv, dvs. de finansiella tillgångarna överstiger
skulderna (se diagram 9.6). Den offentliga
sektorns kapitalinkomster i form av räntor och
utdelningar överstiger också ränteutgifterna.

Som framgår av tabell 9.12 ligger den offentliga
sektorns finansiella förmögenhet huvudsakligen
i ålderspensionssystemets buffertfonder (APfonderna), medan staten har en nettoskuld.
Den offentliga sektorns finansiella förmögenhet minskade under 2008 med 173 miljarder
kronor, trots det positiva finansiella sparandet.
Värdeminskningen beräknas ha uppgått till
252 miljarder kronor. Av detta belopp svarade
värdeminskningen på AP-fondernas tillgångar
för 230 miljarder kronor.
I prognosen antas att den uppgång på börsen
som skett under innevarande år ökat värdet på
AP-fonderna aktieinnehav vid slutet av året. I
övrigt ingår inga andra värdeförändringar i prognosen utöver de förutsedda valutakursförändringarnas effekt på statskulden.
Mellan 2008 och 2012 beräknas den finansiella
förmögenheten minska med 155 miljarder. De
ackumulerade underskotten i det finansiella sparandet uppgår till 277 miljarder kronor. Det
motverkas av att ovan nämnda värdeförändringar
ger ett positivt bidrag på 122 miljarder kronor till
den finansiella förmögenheten. Sammantaget
beräknas den finansiella förmögenheten uppgå
till 282 miljarder kronor 2012, vilket motsvarar
8,4 procent av BNP.
Tabell 9.12 Bidrag till den offentliga sektorns finansiella
förmögenhet
Procent av BNP. Utfall för 2008, prognos för 2009–2012

Offentlig sektor
Staten
ÅP-systemet
Kommunsektorn

2008

2009

2010

2011

2012

13,8
-9,4
22,0
1,3

15,2
-11,1
25,3
0,9

11,9
-14,2
25,1
0,9

9,9
-15,3
24,3
0,9

8,4
-15,6
23,1
0,8

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

280

PROP. 2009/10:1

9.4.2

Skuldutvecklingen

Statsskuld
Statsskulden uppkommer genom statens upplåning för att täcka underskott i den löpande
verksamheten eller för att finansiera investeringar och kreditgivning. Statsskuldens utveckling bestäms framför allt av statsbudgetens saldo.
Skulden påverkas emellertid också av valutakursförändringar eftersom ca en femtedel av skulden
inklusive skuldskötselåtgärder (derivatinstrument och swappar) är upptagen i utländsk valuta.
Denna del av skulden värderas till aktuella
valutakurser.
Diagram 9.7 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av
BNP 2000–2011

Vid utgången av 2008 uppgick den konsoliderade statsskulden till 1 062 miljarder kronor, vilket var en minskning med 52 miljarder kronor
jämfört med föregående år (se tabell 9.13).
Minskningen förklaras främst av överskottet i
statsbudgetens saldo. Den konsoliderade statsskulden påverkas även av förändringar av statliga
myndigheters innehav av statspapper. Statsskulden beräknas öka med 294 miljarder kronor
fram till utgången av 2012 i jämförelse med 2008,
vilket till större delen beror på underskott i
statsbudgetens saldo. Skuldkvoten beräknas öka
från 34 procent vid utgången av 2008 till 40
procent vid utgången av 2012.
Konsoliderad bruttoskuld
(”Maastrichtskulden”)
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Som framgår av diagram 9.7 har statsskulden
som andel av BNP (den s.k. skuldkvoten)
minskat från en nivå på ca 57 procent 2000 till ca
34 procent 2008.
Tabell 9.13 Statsskuldens förändring 2008–2012
Miljarder kronor, om ej annat anges. Utfall för 2008, prognos för
2009–2012

Lånebehov
Skulddispositioner m.m.1
Förändring av
okonsoliderad statsskuld

2008

2009

2010

2011

2012

-135

196

106

72

51

86

-98

-11

-37

0

-49

99

95

36

51

Okonsoliderad statsskuld
Eliminering av myndigheters
innehav av statspapper

1 119 1 217 1 312 1 348 1 399

Statsskuld vid årets slut

1 062 1 159 1 253 1 306 1 356

2

3

Statsskuldsförändring 4
Statsskuld i procent av BNP

57

58

59

42

43

-53

98

94

53

50

33,6

37,8

40,4

40,6

40,3

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Utgörs bl.a. av orealiserade valutakursdifferenser, kortfristiga placeringar och
förfalloprofil av övertagna lån från Stockholmsleder AB och Göteborgs Trafikleder
AB samt Venantius AB.
2
I den okonsoliderade statsskulden ingår statliga myndigheters innehav av
statspapper.
3
Här avses konsoliderad statsskuld vilket innebär att statliga myndigheters
innehav av statspapper räknats bort.
4
Avser statsskuldsförändring beräknad på den konsoliderade statsskulden.
Källor: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld definieras av EU-regler och tillämpas inom
EU i samband med Stabilitets- och tillväxtpakten, där medlemsländernas offentliga finanser
bedöms mot bakgrund av konvergenskraven.
Definitionen innebär att den offentliga sektorns
bruttoskuld konsolideras, dvs. minskas med den
offentliga sektorns innehav av egna skulder.
Värderingen sker till nominellt värde.
För svenska förhållanden innebär definitionen
att den konsoliderade bruttoskulden består av
summan av den konsoliderade statsskulden och
kommunsektorns skulder på kreditmarknaden
med avdrag för AP-fondernas innehav av statspapper.
Efter att ha minskat som andel av BNP sedan
1995 ökar den konsoliderade bruttoskulden och
väntas uppgå till drygt 45 procent av BNP under
perioden 2010–2012, vilket fortfarande understiger referensvärdet inom EU på 60 procent av
BNP (se tabell 9.14).
I tabell 9.14 framgår även olika faktorers
bidrag till förändringen av skulden mellan åren.
År 2009 ökar skulden med 113 miljarder kronor.
Därav bidrar underskottet i det finansiella sparandet med 68 miljarder kronor medan andra
faktorer (s.k. stock–flödes justeringar) ökar
skulden med 45 miljarder kronor. AP-fonderna
beräknas öka sina placeringar i statsobligationer,
vilket reducerar den konsoliderade skulden. Den
statliga utlåningen netto väntas uppgå till
46 miljarder kronor, varav 100 miljarder kronor i
lån till Riksbanken för att öka valutareserven.
Netto är utlåningen mindre då förra årets lån för
281
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att stödja det finansiella systemet återbetalas i år.
Kronan förutses stärkas efter den kraftiga
försvagningen 2008, vilket bidrar till en minskning av skulden under hela prognosperioden.
Tabell 9.14 Förändringen av den offentliga sektorns
konsoliderade bruttoskuld
Miljarder kronor, om annat ej anges. Utfall för 2008 och prognos för
2009–2012

Konsoliderad
bruttoskuld
Procent av BNP
Förändring
Bidrag till
förändringen
Finansiellt sparande
underskott
Stock-Flödes
justeringar
Konsolidering
Transaktioner i aktier
Statlig utlåning netto
Värdeändring av
statsskulden
Periodisering av
räntor, skatter och
kommunbidrag
Övrigt

2008

2009

2010

2011

2012

1 201

1 314

1 412

1 464

1 522

38,0
-40

42,8
113

45,5
98

45,6
53

45,2
57

-79

68

107

67

36

39
28
-71
60

45
-19
1
46

-9
-1
-1
14

-14
17
0
6

21
-1
0
6

36

-22

-10

-16

0

-17
2

20
19

-17
6

-1
-20

15
1

9.5.1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Sammantaget beräknas skulden öka mellan 2008
och 2012 med 321 miljarder kronor. Av detta
belopp är 277 miljarder kronor en följd av
underskott i det finansiella sparandet medan 44
miljarder kronor beror på andra faktorer.

9.5

Statsfinansiella effekter av
stabilitetsskapande åtgärder

I detta avsnitt redovisas statsfinansiella effekter
av de stödåtgärder som vidtagits för att
stabilisera finansmarknaderna och för att stärka
förutsättningarna för en ekonomisk återhämtning. Hur mycket de vidtagna åtgärderna i
slutändan kommer att påverka statens finanser är
inte möjligt att uppskatta i dagsläget, varför
redovisningen utgör en lägesbeskrivning.
De vidtagna åtgärderna uppgår till betydande
belopp och är utformade för att uppnå önskad
effekt inom respektive område. De flesta åtgärderna medför inte någon direkt kostnad för
staten, men innebär ändå en risk för staten i
termer av finansiellt sparande och budgetsaldo.
De risker och kostnader som de vidtagna åtgärderna innebär måste ställas emot de stats282

finansiella och samhällsekonomiska risker och
kostnader som skulle kunna uppstå om åtgärderna inte vidtogs.
Syftet med detta avsnitt är att skapa en överblick av de åtgärder som vidtagits samt att redovisa effekterna på statens finansiella sparande
och statsbudgetens saldo.
I finansplanen samt under Utgiftsområde 2,
avsnitt 2.4 och avsnitt 10, framgår mer om
finanskrisens förlopp och bakgrunden till de
åtgärder som regeringen vidtagit för att hantera
krisen.
Åtgärder riktade mot den finansiella
sektorn

Regeringen såg tidigt ett behov av att skapa en
förutsägbar och robust process för att hantera
olika situationer som skulle kunna uppkomma
till följd av den finansiella krisen. Utgångspunkt
togs från det regelverk som fanns under bankkrisen på 1990-talet. En ny lag, lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut (stödlagen),
infördes. Lagen ger regeringen möjlighet att
vidta kraftfulla åtgärder för att skapa stabilitet på
och återställa förtroendet för de svenska finansmarknaderna
(prop.
2008/09:61,
bet.
2008/09:FiU16, rskr. 2008/09:17). Med
utgångspunkt i stödlagen har regeringen skapat
ett antal verktyg för att hantera olika typer av
problem hos finansiella institut och på finansmarknaden. Riksgäldskontoret utsågs till stödmyndighet enligt stödlagen och har därigenom
fått det huvudsakliga ansvaret för hanteringen av
stödåtgärderna.
Den första åtgärden för att minska oron och
värna om den finansiella stabiliteten i landet var
att höja insättningsgarantin från 250 000 kronor
till 500 000 kronor (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16). Under våren
2009 höjdes miniminivån för garantibeloppet
inom EU, vilket medfört att staten numera
ersätter upp till 50 000 euro om detta överstiger
500 000 kronor då insättningsgarantin inträder.
Totalt ökade statens garantiåtagande för insättningar med 250 miljarder kronor under 2008, till
ca 886 miljarder kronor vid årets slut. Det ökade
åtagandet är en följd av höjt garantibelopp, att
garantin utvidgades till att omfatta alla konton
samt förändrade insättningar under året.
För att värna stabiliteten på de finansiella
marknaderna och underlätta finansieringen för

PROP. 2009/10:1

solventa institut, införde regeringen ett garantiprogram för medelfristig upplåning. Garantiprogrammet är begränsat till maximalt 1 500
miljarder kronor. Den 15 juni 2009 uppgick de
utestående garantierna inom detta program till
353 miljarder kronor.
Riksgäldskontoret har som stödmyndighet
gett stöd till en bank, Carnegie Investment Bank
AB. Under hösten 2008 övertog Riksgäldskontoret ägandet i Carnegie och Max
Matthiessen Holding AB i enlighet med villkoren i ett pantavtal som ingåtts som säkerhet
för ett lån på ca 2,4 miljarder kronor. I år såldes
Carnegie och Max Matthiessen för ca 2,3 miljarder kronor. Enligt avtalet har staten dessutom
rätt att ta del av eventuella framtida återbetalningar på vissa av Carnegies lämnade
krediter.
Under våren 2009 införde regeringen ett
kapitaltillskottsprogram som ger solventa banker
och vissa andra kreditinstitut, som bedöms som
väsentliga för kreditgivningen, möjlighet att få
kapitaltillskott från staten för att motverka
risken för en kreditåtstramning i svensk
ekonomi. Kapitaltillskottsprogrammet omfattar
högst 50 miljarder kronor. I februari 2009
beslutade regeringen att delta i Nordeas nyemission med 5,6 miljarder kronor vilket motsvarade statens ägarandel (19,9 procent) i förhållande till hela emissionsbeloppet.
Både garanti- och kapitaltillskottsprogrammen är frivilliga, vänder sig till solventa
institut och används som redskap för att åtgärda
ett marknadsproblem som skapar en besvärlig
likviditetssituation för företag och hushåll. För
att det ska vara intressant för instituten att delta,
samtidigt som skattebetalarna får en rimlig riskersättning, har villkoren för dessa program
utformats för att efterlikna en normal marknadssituation.
För att kunna finansiera de stödåtgärder som
vidtas har regeringen inrättat en särskild stabilitetsfond. Stabilitetsfonden tillfördes 15 miljarder
kronor hösten 2008. Till stabilitetsfonden förs
de garantiavgifter berörda banker betalar inom
ramen för garantiprogrammet, liksom transaktionerna avseende Carnegie. Ur fonden tas även
de förvaltningskostnader som verksamheten
medför, samt medel för insatser inom kapitaltillskottsprogrammet. Den 15 juni 2009 uppgick
behållningarna i fonden till 26,4 miljarder
kronor, inklusive marknadsvärdet av de aktier i
Nordea som stabilitetsfonden förvärvat.

Eftersom alla banker och andra kreditinstitut
drar nytta av stödåtgärderna genom stabilare
finansmarknader, avser regeringen föreslå att en
stabilitetsavgift införs. Avgiften ska betalas av
alla kreditinstitut och tillföras stabilitetsfonden.
Grundtanken är att instituten solidariskt ska
bidra med medel som behövs i samband med
uppkomna systemkriser för att säkerställa att
sektorn får bära kostnaden för överdrivet risktagande.
I maj 2009 beslutade Riksbanken om en
förstärkning av valutareserven med upp till 100
miljarder kronor. Riksgäldskontoret sköter upplåningen till Riksbanken varför statsbudgetens
saldo och statsskulden påverkas. Vid halvårsskiftet hade valuta motsvarande 66 miljarder
kronor lånats ut för att återställa valutareserven.
Därefter har 3 miljarder euro lånats upp, vilket
tillsammans med den tidigare upplåningen till
Riksbanken, motsvarar totalt ca 96 miljarder
kronor. Bakgrunden till utlåningen är att Riksbanken behövt använda en del av valutareserven
för utlåning till svenska banker och utländska
centralbanker. Genom utlåningen skapas god
beredskap om den finansiella krisen skulle bli
djup och långvarig.
Samtidigt som de nämnda åtgärderna vidtagits
av regeringen har Riksbanken sänkt styrräntan,
tillhandahållit lån med längre löptider än normalt
och lättat på kravet på säkerhet för utlåningen.
Detta har naturligtvis också bidragit till att
förbättra situationen på finansmarknaden.
Under hösten 2008 genomförde Riksgäldskontoret extra emissioner av statskuldsväxlar
och lån mot säkerhet i bostadsobligationer vilket
också har främjat stabiliseringen av det finansiella systemet i Sverige.
Direkta insatser för att säkra kreditgivningen
till företag
Oron på världens finansmarknader har lett till en
brist på långfristig finansiering för företagen. För
att avhjälpa bristen på exportfinansiering har AB
Svensk Exportkredit (SEK) tillförts 3 miljarder
kronor. Dessutom överfördes statens aktier i
Venantius AB till SEK till ett värde av ca
2,8 miljarder kronor (prop. 2008/09:73, bet.
2008/09:FiU17, rskr. 2008/09:47). Därutöver
har regeringen av riksdagen bemyndigats att för
2009 ge SEK en låneram på högst 100 miljarder
kronor samt en garantiram på högst 450 mil283
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jarder kronor. Regeringen föreslår för 2010 en
förlängning i form av en låneram på högst
100 miljarder kronor och en garantiram på högst
250 miljarder kronor.
Ramen för Exportkreditnämndens (EKN)
exportkreditgarantier
har
höjts
från
200 miljarder kronor till 350 miljarder kronor
(prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12, rskr.
2008/09:125). EKN bedöms använda 200–330
miljarder kronor av garantibeloppet i slutet av
2009. Infriade garantier beräknas dock i år uppgå
till endast 0,5 miljarder kronor. I denna proposition föreslås ramen för EKN:s exportgarantier
höjas med ytterligare 150 miljarder kronor till
totalt 500 miljarder kronor.
Almi Företagspartner AB har dessutom tillförts 2 miljarder kronor för att öka utlåningen
till nya, små och medelstora företag (prop.
2008/09:73,
bet.
2008/09:FiU17,
rskr.
2008/09:47).
Arbetsgivare kan under 2009 få anstånd med
inbetalningen av de anställdas preliminära skatt
och arbetsgivaravgifter (prop. 2008/09:113, bet.
2008/09:SkU27, rskr. 2008/09:175). Åtgärden
försämrar budgetsaldot 2009 med uppskattningsvis 5 miljarder kronor men förbättrar
budgetsaldot 2010 och i viss utsträckning 2011
när anståndsbeloppet betalas in. Det finansiella
sparandet påverkas inte av själva anståndet. Däremot försämras både det finansiella sparandet
och budgetsaldot sammantaget över perioden
2009–2011 med ca 0,5 miljarder kronor då uppbördsförlusterna bedöms överstiga ränteintäkterna.
SBAB har fått ett utvidgat uppdrag att bedriva
bankrörelse (prop. 2008/09:104).

upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken (EIB) på högst 20 miljarder kronor.
Volvo Personvagnar AB har beviljats ett statsgaranterat lån på motsvarande ca 2,2 miljarder
kronor 2009 i EIB. För att de beviljade lånen ska
utbetalas krävs att regeringen beslutar om statliga garantier för lånet. EU-kommissionen har
godkänt villkoren för garantierna ur statsstödshänseende, men därutöver krävs avtal om garantiernas villkor mellan företaget och Riksgäldskontoret.

Insatser för fordonsindustrin

Som tidigare nämnts får Riksgäldskontoret i
stabilitetsfrämjande syfte och i samråd med
Riksbanken, ta upp lån till staten för att
tillgodose behovet av statslån med olika löptider.
I slutet av juli fanns inga statslån utestående för
detta ändamål.
Staten har deltagit i Scandinavian Airlines
AB:s nyemission med sin ägarandel, vilket motsvarar ett belopp på 1,298 miljarder kronor 2009
(prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40, rskr.
2008/09:192).
För att öka sin utlåningskapacitet har EIB:s
styrelse beslutat att höja sitt grundkapital.
Kapitalhöjningen medför inga direkta betalningsförpliktelser för Sverige gentemot banken.

Regeringen beslutade hösten 2008 om ett
kapitaltillskott på 3 miljarder kronor till ett statligt bolag, Fouriertransform AB, som ska
bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet
samt annan verksamhet inom fordonsindustrin
(prop. 2008/09:95, bet. 2008/09:FiU19, rskr.
2008/09:144).
Inom en total ram på 5 miljarder kronor får
Riksgäldskontoret mot fullgoda säkerheter låna
ut medel till större företag inom fordonsindustrin med likviditetsproblem.
Riksgäldskontoret får vidare ställa ut statliga
kreditgarantier till företag i fordonsklustret för
284

Lån till andra länder
Efter förslag i propositionen Kredit till Island
har riksdagen bemyndigat regeringen att stödja
Island i den akuta finansiella kris som landet nu
befinner sig i med en kredit om högst 6,5 miljarder kronor 2009 (prop. 2008/09:106, bet.
2008/09:FiU34, rskr. 2008/09:177). Krediten till
Island på 0,495 miljarder Euro motsvarar ca 5,2
miljarder kronor med antagandet om
10,6 kr/euro i slutkurs 2009. I nämnda proposition anger regeringen även att flera länder,
däribland Sverige, har utfäst sig att gemensamt
bidra med krediter till Lettland. För Sveriges del
bedöms lånet till Lettland uppgå till ca 0,72 miljarder euro, vilket motsvarar ca 7,3 miljarder
kronor med antagen genomsnittskurs 2010 på
10,2 kr/euro. Utbetalningen bedöms ske under
2010. Under utgiftsområde 2, avsnitt 11 Kredit
till annan stat, framgår mer om utlåningen till
Island och Lettland.
Övriga åtgärder
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Däremot ökar statens garantiåtagande med upp
till ca 1,9 miljarder euro (prop. 2008/09:116, bet.
2008/09:FiU36, rskr. 2008/09:200).
Regeringen föreslog i budgetpropositionen
för 2007 ett aktieägartillskott om 1 miljard
kronor till det statligt ägda bolaget Swedfund
International AB under perioden 2007–2009.
Under 2009 har aktieägartillskott om totalt 600
miljoner kronor beslutats av regeringen efter
riksdagens bemyndigande. Därutöver beslutade
riksdagen efter förslag i 2009 års vårtilläggsbudget att ytterligare 300 miljoner kronor skulle
tillföras bolaget som aktieägartillskott för 2009
(prop. 2008/09:100 bet. 2008/09:FiU20, rskr.
2008/09:308, 309). I denna proposition föreslår
regeringen att Swedfund tillförs ytterligare
100 miljoner kronor. Utöver det tidigare beslutade aktieägartillskottet om 1 miljard kronor
föreslås därmed Swedfund tillföras totalt 400
miljoner kronor, varav 300 miljoner 2009, för att
bidra till att mildra den finansiella krisens
effekter i utvecklingsländerna.
Sammanställning av stödåtgärder
I tabell 9.15 redovisas de statsfinansiella effekterna av de samlade stödåtgärderna. Utställande
av garantier påverkar inte det finansiella
sparandet eller budgetsaldot. Vid ett infriande av
garantier försämras dock både det finansiella
sparandet och budgetsaldot. Det finansiella
sparandet och budgetsaldot förstärks när garantiavgifter inbetalas.
Utlåning försämrar budgetsaldot, men
påverkar inte det finansiella sparandet eftersom
en motsvarande fordran uppstår. När lån återbetalas förbättras budgetsaldot. Vid utlåning
påverkas det finansiella sparandet och budgetsaldot av räntenettot, dvs. skillnaden mellan
statens upplåningsränta och den ränta till vilken
utlåningen sker.
Kapitaltillskott försämrar budgetsaldot, men
påverkar inte det finansiella sparandet eftersom
kapitaltillskottet byts ut mot en tillgång (t.ex.
aktier). Om aktier avyttras förbättras budgetsaldot. Dock förblir det finansiella sparandet
opåverkat.
De administrativa kostnader som uppstår till
följd av stödåtgärderna försämrar generellt det
finansiella sparandet och budgetsaldot. Administrativa kostnader ska normalt täckas av garantiavgifter m.m.
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Tabell 9.15 Stödåtgärder vidtagna efter budgetpropositionen för 2009 inklusive förslag i budgetpropositionen för 2010
Miljarder kronor (om inget annat anges)
Stödåtgärder

Belopp

Prognos

Utfall

Finansiellt
sparande

Statsbudgetens
saldo

2501

-

-

Ingen effekt 1

Ingen effekt 1

1 5002

-

3532

Ingen effekt 2

Ingen effekt 2

Stabila banker och andra kreditinstitut
Utökad insättningsgaranti
Garantiprogram
- infriande av garanti
Stabilitetsfond

-

-

-

Försämras

Försämras

153

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt

Övertagande av Carnegie

2,4

2,4

2,4

Ingen effekt

Försämras

Försäljning av Carnegie

-2,3

-2,3

-2,3

Ingen effekt

Förbättras

4

4

5,6

4

5,6

Ingen effekt

Försämras

Kapitaltillskottsprogrammet

50

Öka företagens kredittillgång
Svensk Exportkredit (SEK)
3

-

3

Ingen effekt

Försämras

- låneram

- kapitaltillskott

100

-

-

Ingen effekt

Försämras

- kreditgaranti

2505

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt

- infriande av kreditgaranti

-

-

-

Försämras

Försämras

Kapitaltillskott till Almi

2

-

2

Ingen effekt

Försämras

Överlåtelse av aktier i Venantius AB till SEK

2,8

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt

3006

330

2527

Ingen effekt

Ingen effekt

-

0,58

-

Försämras

Försämras8

Anstånd med skatteinbetalning

-

0,5

-

Försämras

Försämras

Utvidgad bolagsordning för SBAB

-

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt

100

100

96

Ingen effekt

Försämras

Exportkreditnämnden (EKN)
- infriande av exportkreditgaranti

Förstärkning av Riksbankens valutareserv
Insatser för fordonsindustrin
Statligt FoU-bolag

3

-

3

Ingen effekt

Försämras

Undsättningslån

5

-

-

Ingen effekt

Försämras

20

2,29

-

Ingen effekt

Ingen effekt

-

-

-

Försämras

Försämras

Kreditgaranti
- infriande av kreditgaranti
Lån till andra länder
Lån till Island
Lån till Lettland

0,5 mdEUR

5,2

-

Ingen effekt

Försämras

0,72 mdEUR

7,3

-

Ingen effekt

Försämras

200

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt10

Övriga åtgärder
Extraemissioner hos Riksgäldskontoret
Ägartillskott till SAS
Utökad garantikapital i Europeiska investeringsbanken
Kapitaltillskott till Swedfund
1

1,3

1,3

1,3

Ingen effekt

Försämras

1,9 mdEUR

-

-

Ingen effekt

Ingen effekt

0,4

0,4

0,4

Ingen effekt

Ingen effekt

De garanterade insättningarna ökade under 2008 med 250 miljarder kronor till 886 miljarder kronor per den 31 december 2008. Ökningen är en följd av höjt garantibelopp, att garantin utvidgats till att omfatta alla konton samt förändrade insättningar under året.
2
Garantiprogrammet är begränsat till maximalt 1 500 miljarder kronor. Den 15 juni 2009 uppgick de utestående garantierna inom garantiprogrammet till 353 miljarder
kronor. De avgifter som genereras påverkar det finansiella sparandet och budgetsaldot positivt.
3
Ursprungligen tillfördes stabilitetsfonden 15 miljarder kronor. Den 15 juni 2009 uppgick behållningarna inklusive marknadsvärdet av de aktier i Nordea som stabilitetsfonden förvärvat till 26,4 miljarder kronor. Exklusive Nordeaaktierna uppgick fondens behållningar till 8,8 miljarder kronor den 15 juni 2009. Medel som betalas ut
från stabilitetsfonden påverkar budgetsaldot negativt medan avgifter till densamma påverkar budgetsaldot och det finansiella sparandet positivt. Det finansiella
sparandet påverkas negativt av infriande av garantier men inte av finansiella transaktioner som t.ex. kapitaltillskott.
4
Kapitaltillskottsprogrammet omfattar högst 50 miljarder kronor. I februari 2009 beslutade regeringen att delta i Nordeas nyemission med 5,6 miljarder kronor.
5
I enlighet med riksdagens beslut (bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125) infördes en kreditgarantiram för SEK om högst 450 miljarder kronor. I denna proposition
föreslås den sänkas till 250 miljarder kronor 2010.
6
I enlighet med riksdagens beslut (bet. 2008/09:NU12, rskr. 2008/09:125) höjdes ramen för EKN:s exportkreditgaranti med 150 miljarder kronor till 350 miljarder kronor. I
denna proposition föreslås den höjas med ytterligare 150 miljarder kronor till 500 miljarder kronor 2010.
7
T.o.m. den 30 juni 2009 enligt uppgift från EKN. Utställda garantier är 150 miljarder kronor och utställda offerter är 205 miljarder kronor. Uppskattningsvis leder 50
procent av offerterna till utställda garantier.
8
Om EKN utnyttjar sin reserv i utländsk valuta som är placerad i affärsbanker påverkas inte budgetsaldot eller statsskulden. Om EKN däremot utnyttjar reserv i svensk
valuta, som är placerad i RGK, försämras budgetsaldot och statsskulden ökar. 0,5 miljarder kronor av garantin antas infrias 2009 och hälften bedöms tas från EKN:s
reserv i svensk valuta.
9
Europeiska investeringsbanken har beviljat Volvo Personvagnar AB ett lån 2,2 miljarder kronor. Förhandlingar pågår mellan Volvo Personvagnar och RGK om villkoren för
den statliga garanti som är en förutsättning för lånen. Garantin är alltså inte utställd ännu.
10
Extraemissionerna har ingen effekt på statsbudgetens saldo, men ökar statsskulden fram till dess att de förfaller.
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Bedömning av finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet

Sammanfattning
•
•

•
•
•

•

•

•

Under de närmaste 25 åren kommer andelen
äldre i befolkningen att öka.
Den ökande andelen äldre sätter de offentliga finanserna under press, med ökade kostnader för sjukvård och äldreomsorg som
följd.
Sammantaget förefaller finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet vara relativt god.
Den slutsatsen stöds också av bedömningar
som gjorts av ett antal internationella organisationer.
Enligt beräkningarna i basscenariot behövs
en permanent budgetförstärkning på 0,6 procent av BNP för att finanspolitiken ska vara
långsiktigt hållbar i strikt mening.
Anledningen är att det till följd av den
åldrande befolkningen uppkommer primära
underskott efter 2075.
Konsolideringsbehovet blir mindre om den
förvärvsaktiva perioden förlängs antingen
genom ett tidigare inträde till eller ett senare
utträde från arbetslivet.
Konsolideringsbehovet blir större om antalet
arbetade timmar blir färre eller efterfrågan på
välfärdstjänster ökar jämfört med bassenariot.
För en långsiktig hållbar finanspolitik är det
viktigt att underskridandet av överskottsmålet 2009–2012, som motiveras av den
djupa lågkonjunkturen, blir temporärt och
att arbetslösheten inte biter sig fast på en
hög nivå.

I detta avsnitt analyseras huruvida finanspolitiken, inklusive de åtgärder som föreslås och
aviseras i denna proposition, är långsiktigt
hållbar. Grundfrågan är om omfattande
förändringar av finanspolitiken kan komma att
behövas framöver. Detta är en central fråga av
minst två anledningar.
För det första är det viktigt att regeringen och
riksdagen redan i ett tidigt skede, om så behövs,
kan föreslå respektive besluta om eventuella
åtgärder för att finanspolitiken ska vara
långsiktigt hållbar. Inte minst om det behövs
omfattande förändringar av finanspolitiken kan
hushåll och företag behöva god tid på sig att
planera för förändrade förhållanden. Pensionsreformen är ett exempel på en omfattande
reform som genomförts gradvis bland annat för
att ge hushållen möjlighet att anpassa sig till nya
förhållanden. Därtill kommer att anpassningar av
finanspolitiken som görs i god tid ofta blir
mindre omfattande än om de skjuts upp. Om
nödvändiga budgetförstärkningar skjuts på
framtiden kan det leda till en offentlig
skulduppbyggnad som på sikt kan tvinga
regeringen att genomföra stora skattehöjningar
eller kraftiga besparingar i välfärden.
För det andra har förväntningar på framtidens
finanspolitik visat sig spela en viktig roll. Studier
visar att hushåll och företag agerar på finanspolitiska beslut redan då de aviseras. I ekonomisk
teori är det väl belagt att förväntningar på
framtida förändringar i skatter eller offentliga
utgifter kan påverka hushållens och företagens
beteende. Exempelvis kan en expansiv
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finanspolitik, som ökar dagens underskott,
medföra förväntningar om motsvarande eller
t.o.m. större åtstramningar längre fram. Detta
kan medföra att en expansiv finanspolitik, som
syftade till att öka efterfrågan, inte uppnår sitt
syfte. En effektiv finanspolitik på kort sikt
förutsätter att finanspolitiken är trovärdig och
långsiktigt hållbar.
Finanspolitiken är inte långsiktigt hållbar om
de skatteintäkter och övriga intäkter som följer
av gällande regler är otillräckliga för att över tiden finansiera de utgifter som följer av dagens
välfärdssystem. De kommande demografiska
förändringarna förväntas sätta de offentliga
finanserna under press. De offentliga utgifter
som går till personer som är 65 år och äldre uppgår i genomsnitt till 225 000 kronor per år, medan de offentliga inkomsterna från samma åldersgrupp i genomsnitt är 60 000 kronor.97
Samtidigt väntas äldrekvoten, dvs. antalet personer som är 65 år och äldre i förhållande till
antalet personer mellan 20 och 64 år, öka från
30 procent 2008 till 47 procent 2060 och till
50 procent 2090. Frågan är om finanspolitikens
utformning är hållbar givet dessa förändringar.
Som utgångspunkt för att göra en sådan bedömning av de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet görs i detta avsnitt konsekvensberäkningar för svensk ekonomi. En central förutsättning i beräkningarna är att dagens utformning av
skatte- och välfärdssystemet bibehålls i
framtiden. Detta ger en god grund för att
bedöma huruvida dagens välfärdsåtagande kan
upprätthållas även med de demografiska
påfrestningar som svensk ekonomi står inför.
Den utmaning som en åldrande befolkning
innebär kan potentiellt förvärras på grund av åtminstone tre andra faktorer vid sidan av demografin. För det första finns en tendens att efterfrågan på välfärdstjänster ökar snabbare än vad
som är demografiskt betingat. Detta kan driva
upp den offentliga konsumtionen och därmed
leda till en försämring av hållbarheten. För det
andra kan ökat välstånd leda till att många personer vill arbeta mindre. Om detta är fallet
minskar skattebasen vilket leder till försämrad
hållbarhet. För det tredje befinner sig Sverige i
en djup lågkonjunktur. Det finns en risk att

97 Statistiska centralbyrån, Hushållens Ekonomi (HEK), 2004.
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detta kan ge bestående effekter på svensk ekonomi och i sin tur leda till hållbarhetsproblem.
I det följande avsnittet ges inledningsvis en
kort beskrivning av det svenska välfärdsåtagandet. Därefter följer en beskrivning av vad hållbarhet är och hur den mäts. Sedan diskuteras de
utmaningar som finanspolitiken står inför. Avslutningsvis diskuteras några exempel på hur
hållbarheten kan förbättras.

10.1

Välfärdsåtagandet

Ett grundläggande drag i den svenska välfärdsmodellen är ett omfattande välfärdssystem med
individuella rättigheter, som exempelvis utbildning, sjukvård och pension, som finansieras kollektivt genom skatter och avgifter.
Diagram 10.1 De offentliga utgifterna efter ändamål, 2006
Procent
Övrigt Försvar
3%
6%

Socialt skydd
43%

Utbildning
14%
Allmän offentlig
förvaltning
13%
Hälso- och
sjukvård
13%

Näringslivsfrågor
8%

Källa: Statistiska centralbyrån.

De offentliga utgifterna väntas uppgå till 55,1
procent av BNP 2010. Av diagram 10.1 framgår
hur de offentliga utgifterna fördelade sig på olika
ändamål 2006. Den största andelen av utgifterna
användes till socialt skydd, bland annat arbetslöshetsersättning, ålderspension samt sjuk- och
aktivitetsersättning. En betydande del användes
också till utbildning, hälso- och sjukvård samt
allmän offentlig förvaltning som var för sig utgjorde ca 13 procent av de offentliga utgifterna.
Det offentliga åtagandet innebär att en stor
del av rikets inkomster omfördelas mellan hushållen. Omfördelningen sker exempelvis mellan
grupper med olika inkomst, hälsostatus och arbetsförmåga. En betydande del – närmare tre
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fjärdedelar – av denna omfördelning sker över
livscykeln, dvs. mellan olika åldersgrupper.98
Barn, unga och framför allt äldre är nettomottagare av offentliga tjänster och transfereringar,
medan yrkesverksamma är nettobetalare till den
offentliga sektorn.
I diagram 10.2 visas hur inbetalda skatter (negativa värden), erhållna transfereringar och konsumtion av offentliga tjänster (positiva värden),
varierar över livscykeln. Diagram 10.3 visar nettot av dessa in- och utbetalningar vid olika åldrar.
Diagram 10.2 Inbetalda skatter och erhållna transfereringar
och offentliga tjänster i genomsnitt vid olika åldrar, 2004

med den ökande andelen äldre, befaras sätta de
offentliga finanserna under press. Den avgörande
frågan är om påfrestningarna på de offentliga finanserna kommer att bli så stora att skatteoch/eller utgiftspolitiken måste anpassas på ett
mer genomgripande sätt.
Diagram 10.3 Offentliga nettoutgifter per ålder, 2004
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Anm. Inbetalda skatter till den offentliga sektorn anges med negativa värden,
medan erhållna transfereringar och offentliga tjänster anges med positiva värden.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Under livets första 20 år är en genomsnittlig individ nettomottagare från den offentliga sektorn,
inte minst till följd av konsumtionen av barnomsorg och utbildning (se diagram 10.3). Från 20
års ålder ökar skatteinbetalningarna och en
genomsnittlig individ blir då nettobetalare till
den offentliga sektorn. Skatteinbetalningarna
ökar med åldern och når sin högsta nivå runt 50
år. Mellan 55 och 65 års ålder ökar
transfereringarna, bland annat på grund av ökade
utbetalningar av sjuk- och aktivitetsersättning
och ålderspension. Från 75 års ålder ökar även
offentlig konsumtion kraftigt till följd av ökade
kostnader för sjukvård och äldreomsorg. En
genomsnittlig individ blir nettomottagare från ca
63 års ålder.
Det är denna åldersfördelning av de offentliga
utgifterna och inkomsterna, som tillsammans

10.2

Vad är hållbarhet och hur kan
den mätas?

Finanspolitiken kan sägas vara långsiktigt hållbar
om de skatteintäkter och övriga inkomster som
följer av dagens skatte- och avgiftsregler är tillräckliga för att över tiden finansiera de utgifter
som följer av dagens välfärdssystem. 99 För att
skapa sig en uppfattning om finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet görs framskrivningar av
den offentliga sektorns inkomster och utgifter
under en mycket lång period. Utifrån dessa
framskrivningar och den offentliga sektorns
skuld i utgångsläget kan olika mått på finanspolitikens långsiktiga hållbarhet beräknas. Osäkerheten i denna typ av långsiktiga beräkningar är
naturligtvis mycket stor och resultaten bör
därför betraktas som illustrativa.
Ett vanligt använt mått på hållbarhet är den så
kallade S2-indikatorn100 . Den anger den perma-

99 Den teoretiska definitionen av en långsiktig hållbar finanspolitik är att

nuvärdet av framtida primära budgetsaldon ska vara lika stort som dagens
utestående nettoskuld.
100 S2-indikatorn beskrivs i The long-term sustainability of public
98 Pettersson och Pettersson, Fördelning ur ett livscykelperspektiv, Bilaga

finances, European Economy, 4, 2006, EU-kommissionen. Indikatorn

9 till Långtidutredningen 2003 (SOU 2003:110).

beskrivs även kort i bilaga 3.

291

PROP. 2009/10:1

nenta budgetförstärkning (positivt tecken) eller
budgetförsvagning (negativt tecken) som gör att
finanspolitiken blir långsiktigt hållbar i strikt
mening. En S2-indikator på en procent av BNP
innebär att en permanent höjning av skatterna
eller minskning av utgifterna motsvarande en
procent av BNP måste genomföras för att
finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar i
strikt mening.
S2-indikatorn kan omvandlas till ett krav på
primärt sparande ett givet år eller under en given
period, s.k. nödvändigt primärt sparande
(NPS). 101 Detta mått anger det genomsnittliga
primära sparande, dvs. de primära inkomsterna
minus de primära utgifterna,102 som måste
uppnås under en viss period om finanspolitiken
ska vara långsiktigt hållbar. Som exempel anges
måttet i denna proposition för perioden 2013–
2019.103 Ett NPS på en procent av BNP innebär
att ett primärt sparande på en procent av BNP i
genomsnitt under åren 2013–2019 är konsistent
med en långsiktigt hållbar finanspolitik.
Dessa olika mått på finanspolitikens hållbarhet beskrivs mer utförligt i bilaga 3.

10.3

Utmaningar för finanspolitiken
på lång sikt

Med den stigande medellivslängden och de relativt stora nettoutbetalningarna till de äldre aktualiseras frågan om dagens finanspolitik kan upprätthållas, givet oförändrade skattesatser, även
med de demografiska förändringar som Sverige
står inför. Om så inte är fallet behöver antingen
skatterna eller välfärdsåtagandet anpassas. I
avsnitt 10.3.1 nedan analyseras detta med
utgångspunkt i en grundkalkyl (basscenariot).
Omfattningen av det demografiska trycket
påverkas av ett antal förhållanden i ekonomin. I
avsnitt 10.3.2 beskrivs hur några grundläggande
ekonomiska samband kan leda till en högre efterfrågan på fritid eller högre krav på service i
den offentliga sektorn. Dessa samband kan öka
påfrestningarna på de offentliga finanserna ut-

över den press som kommer från de demografiska förändringarna. I avsnitt 10.3.3 analyseras
vidare i vilken utsträckning den pågående ekonomiska krisen kan leda till hållbarhetsproblem.
10.3.1 Den åldrande befolkningen
Den demografiska utvecklingen

Basscenariot
Det sker stora förändringar i befolkningssammansättningen i Sverige de närmaste åren.
Två omständigheter dominerar. En är att den
stora grupp av personer som föddes på 1940talet uppnår pensionsålder och lämnar
arbetslivet. Detta leder allt annat lika till fler
pensionärer och färre förvärvsarbetande. En
annan är att den stora grupp av personer som är
födda kring 1990 uppnår åldrar då de lämnar
gymnasieskolan och går över till arbetslivet eller
högre studier. Detta medför att efterfrågan på
gymnasieutbildning minskar, efterfrågan på
högre utbildning ökar och utbudet av arbetskraft
i yngre åldrar ökar.
På längre sikt är det främst dödligheten bland
de äldre som dominerar utvecklingen av befolkningens sammansättning och som starkt påverkar den svenska ekonomin104 . Dödligheten har
under många år minskat kraftigt. Detta har
medfört att medellivslängden ökat och att de
äldre åldersgrupperna utgör en växande andel av
befolkningen. Enligt Statistiska centralbyråns
(SCB:s) befolkningsprognos från maj 2009
väntas denna utveckling fortsätta framöver om
än i något långsammare takt.

101 Från engelskans ”required primary balance”.
102 Primära utgifter avser alla utgifter utom skuldräntor, medan primära

inkomster avser alla inkomster utom kapitalavkastning.
103 Måttet beräknas från 2013, det första året av långsiktskalkylerna, och

104 Dödligheten mäts i dessa sammanhang som antalet avlidna i en viss

decenniet ut.

åldersgrupp i förhållande till samtliga personer i åldersgruppen.
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Diagram 10.4 Förändring i folkmängden efter ålder, 2008–
2090
Antal personer
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Diagram 10.5 Försörjningskvoter 1875–2090
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Folkmängden väntas öka från dagens 9,3 miljoner invånare till 10,7 miljoner 2060, och 11,1
miljoner 2090. I diagram 10.4 visas hur befolkningens ålderssammansättning väntas förändras
mellan 2008 och 2090. Största delen av befolkningsökningen sker i de äldre åldersgrupperna.
Befolkningsförändringarna speglas även i
yngre-, äldre- och försörjningskvoterna (se diagram 10.5). Yngrekvoten, dvs. antalet personer
0–19 år i förhållande till antalet personer 20–64
år, har minskat över tiden på grund av en fallande
fruktsamhet och var 40 procent 2008. Framöver
väntas yngrekvoten vara i stort sett oförändrad
(se diagram 10.5).
Äldrekvoten, dvs. antalet personer 65 år och
äldre i förhållande till antalet personer 20–64 år,
har ökat över tiden och var 30 procent 2008. Till
följd av den allt lägre dödligheten förväntas
denna utveckling fortsätta framöver. År 2030
väntas äldrekvoten ha ökat till 42 procent, 2060
till 47 procent och 2090 till närmare 50 procent.

Anm: Yngrekvot: Befolkningen 0–19 år som andel av befolkningen 20–64 år.
Äldrekvot: Befolkningen 65 år och äldre som andel av befolkningen 20–64 år.
Försörjningskvot: Summan av yngrekvot och äldrekvot.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Adderas yngre- och äldrekvoten erhålls den s.k.
försörjningskvoten. Den mäter antalet personer i
icke-yrkesverksam ålder (0–19 år samt 65 år och
äldre) relativt till antalet personer i yrkesverksam
ålder (20–64 år). Till följd av den stigande
äldrekvoten har försörjningskvoten ökat sedan
början av 1940-talet och var 71 procent 2008.
Försörjningskvoten väntas öka till 83 procent
2030, 88 procent 2060 och 90 procent 2090.
Alternativa befolkningsscenarier
Den långa framskrivningsperioden medför att
det finns betydande osäkerhet i beräkningarna. I
tabell 10.1 redovisas äldrekvoterna för sex alternativa demografiska scenarier som SCB tagit
fram.105

105 I Basscenariot antas fruktsamheten (TFR), dvs. det genomsnittliga

antalet barn en kvinna får, vara 1,83 på lång sikt. I alternativet Låg
fruktsamhet är TFR = 1,66 och i alternativet Hög fruktsamhet är TFR =
2,05. I Basscenariot antas dödligheten minska så att medellivslängden ökar
från 79 år till 85 år för män och från 83 år till 87 år för kvinnor mellan
2008 och 2060. I alternativet Låg dödlighet ökar medellivslängden 2060 till
86 år för män och 91 år för kvinnor. I alternativet Hög dödlighet antas
ingen förändring i dödligheten framöver och medellivslängden är därför
konstant. I Basscenariot antas invandringsöverskottet, dvs. antalet
personer som invandrat minus antalet personer som utvandrat, på sikt
vara i genomsnitt 19 000 personer per år. I alternativet Hög migration
antas invandringsöverskottet bli 28 000 personer per år. I alternativet Låg
migration antas invandringsöverskottet bli 12 000 personer per år. (SCB,
Sveriges framtida befolkning 2009–2060, Demografiska rapporter 2009:1).
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Diagram 10.6 Försörjningskvoter i olika demografiska
scenarier 2000–2090

Tabell 10.1 Äldrekvoter i olika scenarier
Procent
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den ökande försörjnings- och äldrekvoten i basscenariot är framför allt ett resultat av att dödligheten förväntas minska även framöver. I ett
alternativt scenario (hög dödlighet) antas dödligheten i stället vara oförändrad på dagens nivå.
Även i detta scenario ökar försörjnings- och äldrekvoten markant framöver och uppgår 2090 till
78 procent respektive 40 procent (se tabell 10.1
samt diagram 10.6).
I scenariot hög fruktsamhet antas fruktsamheten vara 2,05 barn per kvinna jämfört med 1,83
barn per kvinna i basscenariot. Detta antas ske
genom en återgång mot något yngre förstföderskor och minskad barnlöshet.106 En högre
fruktsamhet leder till att fler barn föds och att
antalet barn blir fler. På lite längre sikt, när barnen uppnår vuxen ålder, ökar även antalet personer i förvärvsaktiv ålder och på samma sätt ökar
även antalet äldre personer på riktigt lång sikt.
Den direkta konsekvensen av en högre fruktsamhet är såldes en högre yngrekvot. På längre
sikt sjunker äldrekvoten i takt med att barnen
uppnår vuxen ålder. Försörjningskvoten blir
högre under en längre period (se diagram 10.6). I
samtliga scenarier kommer äldrekvoten på lång
sikt att stiga med mellan 10 och 25 procentenheter. Ökningen av äldrekvoten kommer
således att vara betydande i samtliga scenarier av
den demografiska utvecklingen.
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Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Internationell jämförelse
Sett i ett internationellt perspektiv är dock den
demografiska utvecklingen i Sverige relativt
gynnsam. Förenta Nationerna (FN) uppskattar
att äldrekvoten i Europa som helhet kommer att
öka till 52 procent 2050 (se tabell 10.2). Särskilt i
Italien, Spanien och Tyskland väntas äldrekvoten
öka kraftigt till mellan 64 och 68 procent 2050.
Tabell 10.2 Äldrekvoter i olika länder, 2000 och 2050
Procent

Nordamerika

2000

2050

20,9

39,7

Storbritannien

26,9

41,5

Sverige

29,3

44,8

Frankrike

27,6

52,5

Tyskland

26,2

64,2

Spanien

27,2

65,2

Italien

29,8

68,2

Europa

24,3

52,0

Världen

12,7

28,2

Källa: Förenta Nationerna, 2008.

Utvecklingen i de offentliga finanserna

Detta avsnitt beskriver framskrivningarna av de
offentliga finanserna i basscenariot.107 Basscenariot ska uppfattas som en referens mot vilken
övriga scenarier jämförs. Detta betyder inte att
utvecklingen i basscenariot är mer sannolik än
utvecklingen i alternativscenarierna.

106 Kvinnors medelålder vid första barnets födelse ökade från 24 år 1970

107 I bilaga 3 till denna proposition ges en fördjupad redogörelse för de

till 29 år 2008.

framskrivningsprinciper och modeller som används.
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En naturlig utgångspunkt för beräkningarna
är en situation där dagens skatte- och välfärdssystem är oförändrade. Beräkningarna ska därmed
inte uppfattas som en prognos, utan snarare som
en beskrivning av hur de offentliga utgifterna
och intäkterna utvecklas, om utformningen av de
nuvarande skatte- och välfärdssystemen bibehålls. Detta ger en god utgångspunkt för att
analysera konsekvenserna av de demografiska
förändringarna samt vilka eventuella problem
som kan tänkas uppstå för finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet.
Arbetsmarknaden
Förändringarna i de offentliga finanserna framöver är starkt beroende av utvecklingen på arbetsmarknaden.
Som utgångspunkt antas att arbetskraften och
sysselsättningen utvecklas i takt med den demografiska utvecklingen. Ett viktigt antagande är
dessutom att genomförda och i denna
proposition föreslagna strukturreformer medför
att sysselsättningen ökar med 125 000 personer
på lång sikt. Utvecklingen påverkas också av att
ekonomin antas återgå till ett mer normalt
konjunkturläge. Sammantaget innebär detta att
antalet personer i arbetskraften ökar med
närmare 407 000 personer fram till 2090 och att
sysselsättningen ökar med 401 000 personer (se
tabell 10.3). Under samma period ökar
befolkningen i arbetsför ålder med 402 000 personer.
Tabell 10.3 Befolkningen, sysselsättningen och arbetskraften, 2008 och 2090
Tusental personer och procentuell förändring

dag.108 För de flesta innebär detta att
ålderspensionen tas ut vid 65 års ålder. Övriga
personer med transfereringsinkomster minskar
något som andel av befolkningen.
Den offentliga sektorns inkomster
Skatte- och avgiftssatserna hålls vid beräkningarna konstanta efter 2012 och den offentliga
sektorns inkomster påverkas därefter huvudsakligen av demografiska faktorer samt av utvecklingen på arbetsmarknaden.
De primära offentliga inkomsterna,109 som
2008 utgjorde 50,3 procent av BNP, beräknas
minska till 49,3 procent av BNP 2012. Därefter
ökar de primära offentliga inkomsterna något till
49,8 procent av BNP 2030 (se diagram 10.7).
Ökningen beror till stor del på att skatteintäkterna från hushållens konsumtion ökar mellan
2012 och 2030. Detta är en följd av att sparandet
bland de äldre är lägre än det genomsnittliga sparandet i befolkningen. När andelen äldre ökar
kan därmed konsumtionen väntas öka och sparandet minska.110
Diagram 10.7 Primära och totala offentliga utgifter och inkomster, 2000–2090
Procent av BNP
58
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Offentliga inkomster
Primära offentliga inkomster
Offentliga utgifter
Primära offentliga utgifter

46
44

2008

2090

Förändring i
procent

Arbetskraften, 16–64 år

4 778

5 185

8,5

Sysselsatta, 16–64 år

4 484

4 885

8,9

Befolkningen, 16–64 år

5 946

6 339

6,6

Anm.: Arbetskraften anges inklusive heltidsstuderande arbetssökande, dvs. enligt
ILO-definition.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Antalet personer med transfereringsinkomster
ökar också mellan 2008 och 2090. Det är framför
allt antalet ålderspensionärer som ökar. Ökningen är en direkt följd av befolkningsutvecklingen i kombination med att utträdesåldern från
yrkeslivet i framtiden antas vara densamma som i
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Källa: Egna beräkningar.

Den offentliga sektorns utgifter
De primära offentliga utgifterna, 111 som 2008 utgjorde 48,5 procent av BNP, beräknas öka till
49,8 procent av BNP 2090, huvudsakligen till

108 I det nya pensionssystemet finns en mekanism som gör att det är

rimligt att anta att den effektiva pensionsåldern kommer att stiga över
tiden (se vidare avsnitt 10.4.2).
109 Med primära inkomster avses alla inkomster utom kapitalavkastning.
110 Hill, Löf och Pettersson, Sveriges ekonomi: Scenarier på lång sikt,

Bilaga 1 till Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:108), s. 80.
111 Med primära utgifter avses alla utgifter utom skuldräntor.
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följd av förändringarna i befolkningsstrukturen.
Ökningen av äldrekvoten påverkar särskilt utgifterna till sjukvård och äldreomsorg, medan
förändringarna i ålderspensionsutgifterna är
relativt små.
Pensionsutgifterna beräknas öka från 6,4
procent 2008 som andel av BNP till som högst
6,9 procent i början av 2030-talet, för att sedan
sjunka ned till 6,4 procent 2090. Det är 1990-talets pensionsreform som innebär att ökningen i
äldrekvoten får en relativt begränsad effekt på
pensionsutgifterna. Pensionsåldern antas vara
konstant, vilket innebär att pensionerna minskar
när medellivslängden ökar (se diagram 10.8).112
Dessutom har premiepensionssystemet i nationalräkenskaperna flyttats till privat sektor, vilket
innebär att pensionsutbetalningarna från
ålderspensionssystemet minskar något.113
Diagram 10.8 Ålderspension per person 65 år och äldre
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Källa: Egna beräkningar.

Eftersom yngrekvoten minskar något beräknas utgifterna för barnomsorg och utbildning att
minska från 6,7 procent av BNP 2008 till 6,2
procent av BNP 2090. Sammantaget beräknas
den offentliga konsumtionen öka från 26,4
procent av BNP 2008 till 28,0 procent av BNP
2090.
Finansiellt sparande och nettoskulden
Det finansiella sparandet uppgick 2008 till
2,5 procent av BNP och väntas minska till -3,4
procent av BNP 2010. Under åren 2011–2015
antas ekonomin gradvis anpassa sig mot ett mer
normalt resursutnyttjande med högre sysselsättning och lägre arbetslöshet. Detta innebär att inkomsterna ökar och att utgifterna minskar kraftigt dessa år. År 2015 beräknas det finansiella
sparandet uppgå till 0,6 procent av BNP och
uppgår 2090 till 1,9 procent av BNP (se diagram
10.9).
Det finansiella sparandet är högre 2013–2090
jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition. Detta beror till stor del på att de offentliga
finanserna 2009–2012 väntas utvecklas något
bättre än vad som bedömdes i vårpropositionen
genom såväl högre intäkter som lägre utgifter.
Till följd av det starka finansiella sparandet
kommer nettoskulden att minska från -13,8
procent av BNP 2008 till -65 procent av BNP
2090.
Diagram 10.9 Finansiellt och primärt sparande
Procent av BNP
6
5

Utgifterna för sjukvård, handikapp och äldreomsorg beräknas öka från 10,5 procent av BNP
2008 till drygt 13,3 procent av BNP 2090. Utnyttjandemönstret av offentliga tjänster antas
vara konstant över tiden. Exempelvis antas det
att en 75-årig kvinna använder lika mycket sjukvård och äldreomsorg 2090 som i dag. När andelen äldre i befolkningen ökar kommer därmed
även kostnaderna för sjukvård och äldreomsorg
att öka.
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Källa: Egna beräkningar.

112 Pensionssystemet innebär att de årliga pensionsutbetalningarna

minskar när medellivslängden ökar om pensionsåldern inte förändras.
113 Enligt beslut av EU:s statistikorgan EUROSTAT räknas inte

premiepensionssystemet till den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna.
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Bedömningen av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
Basscenariot indikerar att budgetförstärkningar
kan komma att behövas för att säkra finanspolitikens långsiktiga hållbarhet. S2-indikatorn uppgår till 0,6. Detta innebär att en strikt långsiktigt
hållbar finanspolitik uppnås genom en perma-
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nent skattehöjning eller utgiftsminskning motsvarande 0,6 procent av BNP. Det bör noteras
att det primära sparandet är positivt under
största delen av perioden (se diagram 10.9). Efter
2075 uppstår det dock primära underskott till
följd av den åldrande befolkningen. Eftersom det
antas att underskotten i slutåret ligger kvar för
all framtid, spelar detta en stor roll för S2-indikatorn. Beräkningarna visar även att det under
perioden 2013–2019 behövs ett genomsnittligt
primärt sparande på 1,3 procent av BNP för att
finanspolitiken ska vara strikt hållbart (S2=0)
enligt den s.k. NPS-indikator.
Jämfört med vad som bedömdes i 2009 års
ekonomiska vårproposition har S2-indikatorn
försämrats med 0,1 procentenheter. Detta förklaras huvudsakligen av förändringar i befolkningsprognosen.
Internationella bedömningar

Även OECD och EU-kommissionen gör bedömningar av den svenska finanspolitikens
långsiktiga hållbarhet.114
EU-kommissionen beräknar att S2-indikatorn
för Sverige är -1,9 procent av BNP, vilket innebär att en utgiftsökning eller skatteminskning på
1,9 procent av BNP kan genomföras utan att
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet äventyras.
Detta kan jämföras med en S2-indikator för
euroområdet och EU-länderna på 4,9 respektive
5,1 procent av BNP. Det bör poängteras att S2indikatorn som beräknats av EU-kommissionen
inte är direkt jämförbar med den S2-indikator
som beräknats i denna proposition. 115
OECD och EU-kommissionen tar även fram
hållbarhetsmått som baserar sig på att skulden
ska stabilisera sig på en viss nivå vid ett givet

114 OECD, Economic Outlook Interim Report, Paris, 2009 och EU-

framtida år.116 EU-kommissionen beräknar
exempelvis att med en permanent utgiftsökning
eller skattesänkning på 3,8 procent av BNP
skulle Sveriges s.k. Maastrichtskuld stabilisera sig
på 60 procent av BNP till 2050. OECD har på
ett liknande sätt beräknat att om den offentliga
skulden i Sverige ska hållas konstant på 2008 års
nivå fr.o.m. 2050 är en permanent utgiftsökning
eller skattesänkning på 0,6 procent av BNP möjlig.
I alla de ovannämnda jämförelserna tillhör
Sverige de länder som är bäst rustade för att
möta de demografiska utmaningarna (se tabell
10.4).
Tabell 10.4 EU-kommissionens hållbarhetsindikator
Procent av BNP
Land

S2

Danmark

-3,9

Sverige

-1,9

Polen

-0,2

Finland

0,1

Italien

1,9

Nederländerna

2,6

Tyskland

2,7

Österrike

2,9

Frankrike

3,4

Portugal

3,6

Grekland

3,8

Slovakien

4,2

Belgien

4,8

Ungern

5,7

Tjeckien

6,1

Luxemburg

7,3

Storbritannien

7,6

Spanien

9,2

Irland

11,8

EU27

5,1

Anm.: Indikatorn anger den permanenta förbättring av ett lands finansiella
sparande som krävs för att de offentliga finanserna ska bli långsiktigt hållbara.
Ett negativt värde betyder att finanserna är hållbara och tål en försvagning.
Indikatorn syftar till att möjliggöra jämförelser mellan länder.
Källa: EU-kommissionen 2009.

kommissionen, Sweden: Macro Fiscal Assessment, Bryssel, 2009.
115 För det första utgår EU-kommissionens mått från den offentliga sek-

torns bruttoskuld, medan beräkningarna i denna proposition utgår från
nettoskulden. Det är teoretiskt sett mer korrekt att utgå från
nettoskulden, då man i annat fall helt bortser ifrån den offentliga sektorns
finansiella tillgångar. För det andra görs andra antaganden kring
utvecklingen framöver för den offentliga sektorn och svensk ekonomi.
Exempelvis antar EU-kommissionen att den ökade medellivslängden även
medför bättre hälsa och därmed lägre vårdkostnader vid given ålder. För
det tredje beaktar beräkningarna i denna proposition i större utsträckning
det svenska regelverket samt aviserade reformer.

116 Detta mått är den s.k. S1-indikatorn.
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10.3.2 Ökad efterfrågan på fritid och
välfärd
I de tidigare förda resonemangen förutsätts att
den offentliga konsumtionen utvecklas i takt
med den demografiska utvecklingen och att befolkningen arbetar något mer än i dag. Det finns
dock vissa grundläggande förhållanden som kan
leda till att efterfrågan på välfärd ökar mer än vad
som är demografiskt motiverat och att befolkningen kommer att arbeta mindre. I detta avsnitt
diskuteras dessa mekanismer och konsekvenserna för finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Ökad efterfrågan på välfärd

Det tycks vara ett stabilt mönster såväl i Sverige
som internationellt att den offentliga konsumtionen ökar mer än vad som kan motiveras av
enbart demografiska faktorer.117 Om den offentliga konsumtionen i Sverige 1980–2007 hade följt
den demografiska utvecklingen skulle ökningen
ha varit 0,5 procent per år i genomsnitt (i volym). I stället ökade den med 1,2 procent per år
i genomsnitt.
Det kan finnas flera anledningar till att den
offentliga konsumtionen ökar mer än vad som
kan motiveras av demografin. En förklaring är
att ett ökat välstånd i sig medför högre
efterfrågan på välfärdstjänster (detta fenomen
brukar kallas för Wagners lag). En annan
förklaring är att den teknologiska utvecklingen i
sig kan skapa nya behov vilket kan leda till ökad
efterfrågan. Exempelvis inom sjuk- och hälsovården kan nya medicinska framsteg öka trycket på
att tillhandahålla nya behandlingar. 118
Oavsett vilken förklaring som ligger till grund
för ökningen av den offentliga konsumtionen är
det ett faktum att om denna utveckling fortsätter framöver kommer det att leda till stora hållbarhetsproblem för de offentliga finanserna. I ett
alternativscenario (högre vårdkostnader) antas att
konsumtionen av sjukvård och äldreomsorg ökar

med 0,2 procentenheter (i volym) mer per år
utöver vad som är demografiskt motiverat. Detta
leder till en kraftig försämring av hållbarheten,
enligt S2-indikatorn, med motsvarande 8,0
procentenheter jämfört med basscenariot (dvs.
från 0,6 procent av BNP i basscenariot till 8,6
procent av BNP i scenariot med högre
vårdkostnader, se tabell 10.5).
Tabell 10.5 Hållbarhetsindikatorer i de olika scenarierna
Procent av BNP

Basscenario

S2

NPS
2013–2019

Nettoskuld
2090

0,6

1,3

-65

Högre vårdkostnader

8,6

9,0

154

Ökad fritid

0,9

1,4

-37

Utdragen kris

0,6

0,2

-54

Högre arbetslöshet

1,0

1,5

-28

Lägre arbetskraftsdeltagande

0,9

1,4

-32

Ofinansierad transferering

1,5

0,0

24

Bättre integration

0,0

0,8

-131

Högre utträdesålder

-0,4

1,3

-123

Lägre inträdesålder

-0,2

0,8

-143

0,0

0,6

-95

Förbättrad hälsa

Anm.: En negativ nettoskuld anger att tillgångarna är större än skulderna.
Källa: Egna beräkningar.

Scenariot innebär att det finansiella sparandet
blir negativt fr.o.m. 2030 (se diagram 10.10). Det
finansiella sparandet ligger 2060 på ca -5 procent
av BNP och underskotten ökar därefter i allt
snabbare takt.
Diagram 10.10 Finansiellt sparande i olika scenarier
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Källa: Egna beräkningar.
117 Se exempelvis Långtidsutredningen 2008, SOU 2008:105, s. 171,

Budgetpropositionen för 2009, s. 256 och Börjessson, Välfärdsmysteriet?Kommunsektorns

utveckling

1980–2005,

Sveriges

kommuner

och

landsting, 2008.
118 OECD, Projecting OECD health and long-term care expenditures:

what are the main drivers, OECD Economics Department Working Paper
477, 2006.
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Mycket tyder på att ökat ekonomisk välstånd leder till en ökad efterfrågan på fritid, exempelvis
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genom minskad arbetstid eller en tidigareläggning av utträdesåldern.119 Den genomsnittliga arbetstiden i befolkningen minskade med 2,5 procent mellan 1980-talet och 2000-talet (se diagram 10.11).120 Under samma period ökade den
genomsnittliga inkomsten realt sett med drygt 2
procent per år.
Diagram 10.11 Arbetade timmar i befolkningen, 1980–
2090
Timmar per år och person
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Anm.: Avser genomsnittligt antal arbetade timmar i befolkningen 15–74 år.
Källa: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Om fritiden ökar och antalet arbetade timmar
minskar leder detta till lägre skatteinkomster och
en försämring av hållbarheten. I ett alternativscenario (ökad fritid) antas att den genomsnittliga arbetstiden på längre sikt är en procent lägre
än i basscenariot. Som en följd av detta
antagande försämras hållbarheten med 0,3
procentenheter jämfört med basscenariot (se
tabell 10.5). Notera att den antagna minskningen
av den genomsnittliga arbetstiden är relativt liten
jämfört med minskningen mellan 1980-talet och
2000-talet. Om den historiska minskningen i
medelarbetstiden fortsätter framöver kan det
leda till en mycket kraftig försämring av
finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.

119

Se exempelvis Zilibotti, F “Economic Possibilities for Our

10.3.3 Effekter av den djupa
lågkonjunkturen
Sverige är mitt uppe i en djup lågkonjunktur.
Det har i basscenariot antagits att ekonomin
återhämtar sig och att den 2017 har anpassat sig
till ett normalt konjunkturläge. Skulle lågkonjunkturen bli djupare och/eller mer långvarig
än väntat, kommer hållbarheten endast att försämras marginellt. Det förutsätter att krisen inte
ger upphov till strukturella förändringar av
svensk ekonomi. I ett alternativscenario
(utdragen kris) har det antagits att ekonomin
först 2020 har anpassat sig till ett normalt
konjunkturläge. Arbetslösheten är i genomsnitt
1,5 procentenheter högre under åren 2013–2020
och de offentliga utgifterna är i genomsnitt
1,2 procentenheter (som andel av BNP) högre
2013–2020. Detta leder till en mycket begränsad
försämring av hållbarheten enligt S2-indikatorn,
med motsvarande 0,02 procentenheter jämfört
med basscenariot. Den offentliga nettoförmögenheten kommer dock att stabiliseras på en
något lägre nivå och ränteinkomsterna blir därmed lägre. Detta innebär att det finansiella
sparande blir något lägre jämfört med basscenariot (se diagram 10.10).
I basscenariot antas arbetslösheten på längre
sikt ligga på 5,8 procent och arbetskraftsdeltagandet på 81,9 procent.121 Eftersom det finns en
viss risk att krisen leder till varaktigt lägre sysselsättning och högre arbetslöshet, vilket i så fall
skulle försvaga hållbarheten, antas i ett alternativscenario (högre arbetslöshet) att arbetslösheten
är en procentenhet högre på längre sikt. Detta
innebär att hållbarheten enligt S2-indikatorn försämras med motsvarande 0,4 procentenheter
jämfört med basscenariot. Om arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden skulle vara en
procentenhet lägre på sikt kommer hållbarheten
i stället att försämras med ca 0,3 procentenheter
jämfört med basscenariot (lägre arbetskraftsdeltagande). Detta understryker vikten av att arbetslösheten till följd av krisen inte biter sig fast på
en hög nivå och att arbetskraftsdeltagandet och
sysselsättningen hålls uppe.
Tidigare erfarenheter av aktiv finanspolitik i
en lågkonjunktur understryker att det finns en
risk att åtgärder som endast är tänkta att påverka

Grandchildren” 75 Years after: A Global Perspective, Working Paper 344,
University of Zurich, 2007.
120 Det genomsnittliga antalet arbetade timmar per person i befolkningen

15–74 år var 1 088 timmar under perioden 1980–1989 och beräknas
minska till 1 061 timmar 2000–2009.

121 Arbetslösheten och arbetskraftsdeltagandet avser ILO-definition.
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de offentliga finanserna tillfälligt i slutändan
ändå blir permanenta. I ett alternativscenario
(ofinansierad transferering) har det antagits att en
ofinansierad reform genomförs som permanent
ökar transfereringarna till hushållen med motsvarande en procent av BNP. Detta försämrar
hållbarheten enligt S2-indikatorn med omkring
0,9 procentenheter jämfört med basscenariot.122

10.4

Möjligheterna

I detta avsnitt diskuteras ett antal potentiella vägar för att mildra eventuella hållbarhetsproblem.
Först diskuteras i vilken utsträckning ökad ekonomisk tillväxt kan vara en lösning. Sedan beskrivs hur olika förbättringar på arbetsmarknaden kan stärka hållbarheten. Avslutningsvis diskuteras om en förbättrad hälsa hos befolkningen
kan minska trycket på de offentliga finanserna.
10.4.1 Ekonomisk tillväxt
Högre ekonomisk tillväxt nämns som en potentiell lösning på eventuella hållbarhetsproblem.
Ekonomisk tillväxt som uppkommer till följd av
ökad produktivitet i näringslivet kommer i regel
inte att förbättra hållbarheten. Högre produktivitet innebär att inkomsterna i samhället
ökar och därmed även skatteinkomsterna. Men
även de offentliga utgifterna ökar. Detta är en
följd av att löneutvecklingen i den offentliga
sektorn i allmänhet följer utvecklingen på den
privata arbetsmarknaden och att även transfereringarna i stor utsträckning följer löneutvecklingen. Därför bidrar produktivitetstillväxten generellt inte till att förbättra hållbarheten. Det offentliga välfärdsåtagandet innebär således att ökat välstånd, som följer av
produktivitetsförbättringar i näringslivet, fördelas på såväl förvärvsarbetande som ickeförvärvsarbetande.
Om tillväxten i stället uppkommer till följd av
att befolkningen arbetar mer kommer dock hållbarheten att förbättras. Anledningen är att inkomsterna och därmed skattebasen ökar. Gene-

rellt minskar också transfereringarna. Sammantaget förbättras de offentliga finanserna.
10.4.2 Förbättringar på arbetsmarknaden
Det är centralt för finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet att antalet arbetade timmar ökar. Regeringens strategi för att höja sysselsättningen
och antalet arbetade timmar diskuteras närmare i
avsnitt 5 i denna proposition. Nedan illustreras
tre aspekter som är av stor vikt för finanspolitikens långsiktiga hållbarhet.
Högre utträdesålder

Fram till 2090 väntas den återstående medellivslängden vid 65 års ålder öka med 5,0 år för män
och 3,6 år för kvinnor. 123 En stigande medellivslängd och förbättrad hälsa bland de äldre möjliggör för människor att arbeta längre upp i åldrarna. Utträdesåldern från arbetsmarknaden kan
därför förväntas öka. Till detta bidrar att
pensionssystemet ger ekonomiska drivkrafter att
senarelägga pensioneringen.124 Detta är dels en
följd av att pensionen automatiskt blir högre ju
senare den tas ut, dels en följd av att fler år i
arbete ger en större pensionsrätt. Det finns
således starka skäl att tro att både utträdesåldern
och pensionsåldern blir högre och att antalet år i
arbete kommer att öka vilket ger ett högre antal
arbetade timmar.125 En högre utträdesålder medför även besparingar i olika sociala ersättningssystem.
I alternativscenariot högre utträdesålder antas
att utträdesåldern successivt ökar med två år
fram till 2090. Detta motsvarar drygt hälften av
ökningen i medellivslängden. Därmed ökar den
effektiva äldrekvoten inte lika kraftigt och ligger

123

Enligt

SCB:s

befolkningsprognos

är

den

återstående

medellivslängden vid 65 års ålder 18,0 år för män och 20,9 år för kvinnor
2009.
124 Enligt Finanspolitiska rådet kan utträdesåldern beräknas öka med

1,59 år för män och 1,39 år för kvinnor fram till 2024 när alla generationer
omfattas av det nya pensionssystemet (Finanspolitiska rådet, Svensk
finanspolitik, 2009).
125 Utträdesålder och pensionsålder är två olika begrepp. Utträdesåldern

är den ålder då individen lämnar arbetskraften. Pensionsåldern är den
122 Eftersom transfereringarna beskattas blir effekten på S2 mindre än 1

ålder från vilken individen tar ut sin allmänna pension. Utträdesåldern

procentenhet.

sammanfaller med pensionsåldern för många individer.
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på 43 procent 2090, jämfört med 50 procent i
basscenariot. Detta medför att hållbarheten enligt S2-indikatorn förbättras med ca 1,0 procentenheter jämfört med basscenariot.
Det finansiella sparandet blir starkare under
hela perioden och ligger 2090 på närmare
5 procent av BNP (se diagram 10.10).
Lägre inträdesålder

Inträdesåldern på arbetsmarknaden blir allt
högre.126 Detta beror till stor del på att fler
personer utbildar sig längre, men även att
övergången från avslutad utbildning till arbete
tar längre tid. Tiden utanför arbetsmarknaden
belastar de offentliga finanserna genom högre
transfereringar och utgifter för utbildning, men
även lägre skatteintäkter. Mot detta ska ställas
att personer med högre utbildning har högre
produktivitet och anställbarhet vilket ger högre
skatteintäkter och lägre kostnader för de
offentliga trygghetssystemen i framtiden.
En lägre inträdesålder kan uppnås genom att
genomströmningen i utbildningen blir snabbare
och att tiden mellan avslutad utbildning och arbete blir kortare.
I scenariot lägre inträdesålder sänks inträdesåldern genom att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsandelen i åldersgruppen 15–29 år
antas vara högre. Fram till 2023 antas sysselsättningsandelen i gruppen gradvis öka så att den
genomsnittliga inträdesåldern127 under perioden
minskar med ett år, från 21,2 år till 20,2 år. Detta
innebär att hållbarheten enligt S2-indikatorn
förbättras med omkring 0,8 procentenheter
jämfört med basscenariot.

126 Enligt en rapport från IFAU hade 70 procent av de personer som

föddes i slutet av 1960-talet haft ett första ”riktigt jobb” innan 21 års
ålder (med ett ”riktigt jobb” avses i rapporten att årsarbetsinkomsten är
minst hälften av årsinkomsten för en typisk 45-åring). För dem som
föddes i början av 1980-talet var denna siffra runt 45 procent. (Erikson,
Nordström Skans, Sjögren och Åslund, Ungdomars och invandrades
inträde på arbetsmarknaden 1985–2003, IFAU Rapport 2007:18).
127 Inträdesåldern beräknas som den åldern då en 31-åring (som redan

deltar i arbetskraften) i genomsnitt skulle haft sitt första inträde på
arbetsmarknaden, om det givne årets förvärvsmönster i olika åldrar varit
konstant. Med inträde på arbetsmarknaden avses här deltagande i

Bättre integration

Personer som är födda utomlands har som grupp
en lägre sysselsättningsgrad och en högre arbetslöshet än svenskfödda. Bland de utrikes
födda var sysselsättningsgraden 64,4 procent
2008, medan arbetslösheten uppgick till
12,1 procent. Motsvarande siffror för svenskfödda var 77,9 procent respektive 5,1 procent.
En ökad integration skulle kunna leda till en
högre sysselsättning och lägre arbetslöshet i
denna grupp. Därmed skulle de offentliga inkomsterna stiga och vissa offentliga utgifter
minska.
I scenariot bättre integration av utrikes födda
på arbetsmarknaden antas att arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden bland utrikes
födda på sikt närmar sig nivåerna för svenskfödda. Skillnaderna antas minska med drygt 1/3.
På lång sikt medför detta att sysselsättningen är
1,7 procent högre än i basscenariot och att det
genomsnittliga antalet arbetade timmar i befolkningen är 1,6 procent högre. Effekten är att hållbarheten mätt med S2-indikatorn förbättras med
ca 0,6 procentenheter jämfört med basscenariot.
10.4.3 Mindre behov av vård och omsorg
I basscenariot antas att nyttjandet av offentliga
tjänster är oförändrat över tiden. Nyttjandet av
sjukvård hålls därmed konstant inom grupper
definierade på ålder och kön. En vanlig invändning mot att en åldrande befolkning medför
ökade utgifter för vård och omsorg, är att de
äldre blir friskare och att kostnaderna för vård
snarare ökar mot slutet av livet än med ökande
ålder. En rent demografisk framskrivning kan
enligt detta synsätt överdriva kostnadstrycket.
I scenariot förbättrad hälsa förskjuts de åldersspecifika kostnaderna för vård och omsorg uppåt
i åldrarna i takt med att medellivslängden ökar.
Den återstående medellivslängden för män väntas exempelvis öka med 5 år fram till 2090. Det
antas därmed att vård- och omsorgsbehovet för
en 80-årig man 2090 är detsamma som för en 75årig man 2009. Detta förbättrar hållbarheten enligt S2-indikatorn med 0,6 procent av BNP
jämfört med basscenariot.
Det bör noteras att det inte är självklart att
vårdbehovet vid olika åldrar minskar när medellivslängden ökar. Medicinska landvinningar medför att fler kan uppnå hög ålder trots dålig hälsa,

arbetskraften enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar.
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vilket skulle kunna leda till att det genomsnittliga vårdbehovet vid olika åldrar ökar. 128

10.5

Sammanfattande bedömning

Sammantaget förefaller finanspolitikens långsiktiga hållbarhet vara relativt god. Den slutsatsen
stöds också av bedömningar som gjorts av flera
internationella organisationer. Enligt beräkningarna i basscenariot behövs en permanent budgetförstärkning på 0,6 procent av BNP för att
finanspolitiken ska vara långsiktigt hållbar i
strikt mening. Det är således viktigt att
underskotten de närmaste åren är tillfälliga och
att det förs en stram finanspolitik när
konjunkturen vänder upp. Underskridandet av
överskottsmålet 2009–2012, som motiveras av
den djupa lågkonjunkturen, bör vara temporärt.
Finanspolitikens framtida utmaningar är dock
potentiellt större än så. Med stor sannolikhet
kommer efterfrågan på välfärdstjänster att öka
mer än vad som kan motiveras av enbart demografiska faktorer. Troligtvis kommer många personer även att vilja arbeta mindre i framtiden. En
politik som inriktas på att öka arbetsutbudet och
sysselsättningen (se diskussionen i avsnitt 5) kan
mot denna bakgrund bidra till att väsentligt förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna. Ett
ökat arbetsutbud leder till ett mycket bättre utgångsläge för finanspolitiken, men risker kvarstår som kan äventyra den finanspolitiska hållbarheten. Det är viktigt att fortsätta analysera
dessa risker och diskutera dem.

128 Se exempelvis Klevmarken och Lindgren red., Simulating an Ageing

Population

–

A

microsimulation

approach

applied

to

Sweden,

Contributions to Economic Analysis 285, Emerald Publishing, 2008.

302

Lågkonjunkturen bedöms för närvarande inte
utgöra någon större risk för hållbarheten. En
fördjupad kris skulle dock kunna leda till strukturella försämringar av arbetsmarknaden (t.ex.
en varaktigt lägre sysselsättning och högre arbetslöshet), vilket i så fall skulle försvaga hållbarheten. Tidigare erfarenheter av aktiv finanspolitik i en lågkonjunktur understryker dessutom att det finns en risk att åtgärder som är
tänkta att påverka de offentliga finanserna endast
tillfälligt i slutändan ändå får permanenta effekter på skatter och utgifter. Då detta får förhållandevis stora negativa konsekvenser för hållbarheten gäller det att undvika att så sker.

11
Lån, garantier och
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11

Lån, garantier och bemyndiganden

Sammanfattning

•

Den totala låneramen för investeringar i
anläggningstillgångar som används i statens
verksamhet föreslås uppgå till 32,5 miljarder
kronor 2010, vilket är en ökning med
0,8 miljarder kronor jämfört med 2009.

•

Den totala kreditramen för rörelsekapital
föreslås uppgå till 19,8 miljarder kronor och
är därmed oförändrad i förhållande till 2009.

•

För 2010 föreslår regeringen beställningsbemyndiganden som uppgår till totalt
276,1 miljarder kronor, vilket är en ökning
med 46,4 miljarder kronor jämfört med
förslaget i budgetpropositionen för 2009.

11.1

Finansiering av
anläggningstillgångar och
rörelsekapital

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten fastställer riksdagen årligen en total låneram i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet (20 §).
Vidare fastställer riksdagen årligen en total
kreditram i Riksgäldskontoret för att täcka
behovet av rörelsekapital i statens verksamhet
(21 §).
11.1.1 Låneramar för 2010

Regeringens förslag: Regeringen får för 2010

I detta avsnitt redovisas lån, garantier och bemyndiganden. Avsnittet inleds med att regeringen lämnar förslag om en total låneram och
räntekontokredit för 2010 för statens egen verksamhet samt om en låneram och räntekontokredit för sjunde AP-fondens verksamhet. Därefter
redovisas övrig utlåning från Riksgäldskontoret,
statliga garantier och beställningsbemyndiganden. Avslutningsvis lämnar regeringen förslag
om bemyndigande om överskridande av ramanslag.

besluta om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i
statens verksamhet intill ett belopp av
32 500 000 000 kronor.

I tabell 11.1 redovisas för varje utgiftsområde beräknade sammanlagda låneramar för investeringar i anläggningstillgångar i statens verksamhet
för 2010. Den totala låneramen avser summan av
lån för detta ändamål som regeringen via myndigheterna (exklusive Sjunde AP-fonden) högst
får ha i Riksgäldskontoret under 2010.
Beloppen för respektive utgiftsområde är preliminära eftersom regeringen normalt fattar beslut om respektive myndighets låneram i samband med regleringsbreven. Summan per utgiftsområde innefattar också tidigare tagna lån.
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Diagram 11.1 Myndigheternas investeringslån juni 2000–
juni 2009
Miljoner kronor
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Regeringen beräknar att det behövs en total
låneram på 32,5 miljarder kronor för 2010, varav
ca 0,3 miljarder kronor initialt inte kommer att
fördelas till myndigheterna.
Jämfört med den låneram som riksdagen beslutat för 2009 innebär förslaget till låneram för
2010 en ökning med 0,8 miljarder kronor eller
2,5 procent. Den genomsnittliga ökningstakten
för låneramen under perioden 2002–2009 har
uppgått till ca 5 procent per år.
Myndigheternas totala skuld avseende investeringar i anläggningstillgångar uppgick till
23,6 miljarder kronor vid halvårsskiftet 2009, vilket är ca 1,4 miljarder kronor mer än vid samma
tidpunkt ett år tidigare.

Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Tabell 11.1 Låneram för 2010
Miljoner kronor

Utgiftsområde 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

20
21
22
23
24

Rikets styrelse 2
Samhällsekonomi och
finansförvaltning3
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och
jämställdhet
Arbetsmarknad och arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
Allmän miljö- och naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsliv
Ej fördelat

Summa

Ram 2009 i
regleringsbrev

Skuld
30/6 2009

Preliminär
låneram
2010

1 134

956

1 494

720
1 415
4 992
20

446
1179
3 806
10

886
1 600
5 313
23

8 457
128
180

5 996
83
132

8 449
132
286

379

272

376

2 250

1 915

2 300

6

3

6

15

6

10

495
170

198
100

499
140

5 756

4 268

5 368

588

451

611

302

204

309

124
25
2 992

68
14
2 424

124
23
3 032

946
214

787
240

958
297
266

31 307

23 559

32 500

Tabell 11.2 Investeringslån och låneramar 2002–2009
Lån 30/6

Låneram

Utny ttjandegrad
30/6

2 00 2

1 4 8 78

22 500

6 6%

2 00 3

1 4 6 18

23 500

6 2%

2 00 4

1 6 4 94

25 000

6 6%

2 00 5

1 8 5 94

2 6 50 0

7 0%

2 00 6

1 9 7 52

2 8 00 0

7 1%

2 00 7
2 00 8
2 00 9

2 0 3 84
2 2 1 55
2 3 5 59

2 8 50 0
3 0 30 0
3 1 70 0

7 2%
7 3%
7 4%

Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Anm.: Låneramen för Sjunde AP-fonden behandlas separat (avsnitt 11.1.3) och
ingår därför inte i tabellen.
1
Låneramarna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statsbudgeten
för 2010
2
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
3
Exklusive Riksrevisionen.
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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Diagram 11.1 visar utvecklingen av lånevolymen
sedan juni 2000.

Som framgår av tabell 11.2 har lånevolymen ökat
med 8,7 miljarder kronor sedan 2002, medan utnyttjandegraden ökat med 8 procentenheter till
74 procent. Det bör också observeras att upplåningen i regel ökar under det andra halvåret,
varför utnyttjandegraden som redovisas ovan i
regel är lägre än utnyttjandegraden vid utgången
av respektive år. Regeringen arbetar för att nyttjandegraden ska öka i förhållande till begärd låneram, i enlighet med vad som anges i finansutskottets ställningstagande i bet. 2008/09:FiU1.
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11.1.2 Räntekontokrediter för 2010

Tabell 11.3 Räntekontokreditram för 2010
Miljoner kronor

Regeringens förslag: Regeringen får för 2010 be-

sluta om krediter för myndigheternas räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett belopp av
19 800 000 000 kronor.

Myndigheterna placerar överskottslikviditet och
finansierar sitt behov av rörelsekapital i Riksgäldskontoret. Respektive myndighet har för
dessa ändamål ett räntekonto med kredit. Storleken på räntekontokrediten varierar, men ligger
normalt i intervallet 5–10 procent av summan av
respektive myndighets anslag, bidrag och avgiftsinkomster. Beräknade kreditramar för 2010
redovisas per utgiftsområde i tabell 11.3 tillsammans med totalt saldo och bruttoskuld på räntekontona per den 30 juni 2009. Vid beräkningen
av bruttoskulden ingår endast de myndigheter
som hade ett negativt saldo på räntekontot och
som därmed utnyttjat sin kredit.
Regeringen föreslår att summan av kreditramarna för myndigheternas räntekonton
(exklusive Sjunde AP-fonden) får uppgå till
högst 19,8 miljarder kronor för 2009, varav
0,3 miljarder kronor initialt inte kommer att
fördelas till myndigheterna. Den föreslagna
totala ramen är oförändrad jämfört med den ram
som riksdagen beslutat om för 2009.
Av första kolumnen i tabell 11.3 framgår att
flera myndigheter under respektive utgiftsområde vid halvårsskiftet i år hade betydande inlåning på sina räntekonton. En anledning till att
inlåningen är större än utlåningen är det anslagssparande som myndigheterna har byggt upp. Det
kan också bero på att det för den avgiftsfinansierade verksamheten uppstår en likviditet som placeras på räntekontot. Ett exempel på att det är
vanligt att myndigheterna har större inlåning än
utlåning är att endast 23 av de 221 myndigheter
som har räntekonton med kredit i Riksgäldskontoret utnyttjade sin kredit per den 30 juni
2009. Dock utnyttjade drygt 60 myndigheter sin
kredit någon gång under året och då särskilt
strax före utbetalningarna till räntekontot.
Merparten av myndigheterna har dock stadigvarande överskottslikviditet på sina räntekonton.

Utgiftsområde 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18

20
21
22
23
24
Summa

Rikets styrelse 3
Samhällsekonomi och
finansförvaltning4
Skatt, tull och exekution
Rättsväsendet
Internationell samverkan
Försvar och samhällets
krisberedskap
Internationellt bistånd
Migration
Hälsovård, sjukvård och
social omsorg
Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Integration och jämställdhet
Arbetsmarknad och
arbetsliv
Studiestöd
Utbildning och universitetsforskning
Kultur, medier, trossamfund och fritid
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik
Allmän miljö- och naturvård
Energi
Kommunikationer
Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Näringsliv
Ej fördelat

Saldo
30/6
20092

Bruttoskuld
30/6 2009

Preliminär
kreditram
2010

-1 428

0

871

-770
-179
-129

2 204
0
306

1 294
918
3 390

-2

0

3

-4 744
-41
-73

0
3
0

3 232
32
200

-266

95

404

1

1

718

-3

0

5

-8

0

9

-60
-129

6

498
75

-17 380

0

2 892

-177

22

241

-57

26

227

-119
-19
-5 256

0
0
9

28
12
3 861

-1 181
-272

14
34

375
200
316

-32 291

2 718

19 800

Anm.: Räntekontokrediten för Sjunde AP-fonden behandlas separat (avsnitt
11.1.3) och ingår därför inte i tabellen.
1
Räntekontokrediterna har fördelats till de utgiftsområden som de tillhör i statsbudgeten för 2010.
2
Ett negativt belopp för saldo den 30 juni 2009 innebär en behållning i Riksgäldskontoret.
3
Exklusive Riksdagsförvaltningen och Riksdagens ombudsmän.
4
Exklusive Riksrevisionen.
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.
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11.1.3 Sjunde AP-fonden
Regeringens förslag: För Sjunde AP-fondens

verksamhet får regeringen för 2010 dels besluta
om lån i Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar som används i verksamheten till ett belopp av 5 000 000 kronor, dels
besluta om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret till ett belopp av 185 000 000 kronor.

Sjunde AP-fonden har bildats för att förvalta
premiepensionsmedel inom det reformerade
ålderspensionssystemet. En del av pensionsavgiften ger rätt till premiepension och förvaltas
i värdepappersfonder efter individuella val. För
de personer som avstår från att välja någon
annan fond ska medlen placeras i Premiesparfonden som förvaltas av Sjunde AP-fonden.
Därutöver förvaltar Sjunde AP-fonden Premievalsfonden som kan väljas fritt på samma sätt
som andra fonder inom premiepensionssystemet. Sjunde AP-fonden har inga uppgifter
utöver förvaltningen av dessa fonder.
Kostnaderna för Sjunde AP-fondens verksamhet ska täckas med förvaltningsavgifter som tas
ur fonderna. Detta gäller även kostnaderna för
att bygga upp verksamheten från grunden. I
syfte att åstadkomma neutralitet mellan generationer, sprids kostnaderna under uppbyggnadsskedet över en längre period. För detta ändamål
disponerar Sjunde AP-fonden krediter i Riksgäldskontoret. För 2009 disponerar Sjunde APfonden dels en låneram på högst 5 miljoner
kronor för finansiering av investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten, dels
ett räntekonto med kredit på högst 150 miljoner
kronor. Regeringen har i Hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2) föreslagit att räntekontokrediten höjs till 175 miljoner kronor för
2009.
Förvaltningsavgiften uppgår till 0,15 procent
av förvaltat kapital. Med den utgångspunkten har
Sjunde AP-fondens avgiftsintäkter beräknats till
drygt 89 miljoner kronor för 2009. Samtidigt har
verksamhetens kostnader uppskattats till drygt
112 miljoner kronor, varav räntekostnader utgör
drygt fem miljoner kronor. Det balanserade
underskottet, som uppgick till 158 miljoner
kronor vid utgången av 2008 och 139 miljoner
kronor ett år tidigare, väntas därmed öka till
181 miljoner kronor under 2009. Det försämrade
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resultatet 2009 förklaras av att Sjunde AP-fondens fondkapital, och därmed intäkter, minskade
kraftigt till följd av börsnedgången under 2008.
Sjunde AP-fondens behov av krediter är lägre än
det balanserade underskottet, främst därför att
kostnaderna för externa förvaltare betalas kvartalsvis i efterskott.
Prognosen är mer osäker än tidigare år till
följd av flera faktorer, främst effekten av de
planerade förändringarna i Premiepensionssystemet. Prognosen är i detta avseende känslig
för förändrade val i premiepensionssystemet,
vilka slår igenom på Sjunde AP-fondens förvaltade kapital. Denna osäkerhet behöver ses i
kombination med osäkerheten kring utvecklingen på de finansiella marknaderna. Den tidigare omläggningen av avtal med externa kapitalförvaltare innebär också en osäkerhet kring kostnaderna. I de nya avtalen ingår resultatberoende
avgifter som utbetalas om berörda förvaltare
överträffar vissa angiva mål. Den högre avgiften
belastar fondförvaltaren Sjunde AP-fonden,
medan den motsvarande högre avkastningen tillfaller fonderna och därmed fondspararna. Ur ett
helhetsperspektiv gynnar de resultatberoende
avgifterna fondandelsägarna och det tillförsäkras
att de högre avgifterna endast utbetalas under
förutsättning att en tillräckligt god avkastning
uppnås.
Mot bakgrund av dels osäkerheten kring
effekterna av ett förändrat uppdrag för Sjunde
AP-fonden, dels osäkerheten kring den framtida
marknadsutvecklingen, bedömer regeringen att
det för 2010 finns behov av en högre säkerhetsmarginal för att tillgodose ett eventuellt likviditetsbehov om fondkapitalet kraftigt minskar.
Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om en kredit i
Riksgäldskontoret omfattande högst 185 miljoner kronor. Sjunde AP-fondens förvaltade fondkapital minskade under 2008 med knappt 26 miljarder kronor till 64 miljarder kronor, vilket
motsvarar den nivå som uppnåddes under 2006.
Räntekontokrediten uppgick under åren 2004–
2006 till 200 miljoner kronor. Regeringen avser
dock att bevilja Sjunde AP-fonden en ram för
kredit på räntekonto om 175 miljoner kronor,
dvs. samma nivå som regeringen föreslagit i 2009
års hösttilläggsbudget. Den högre ramen utgör
en möjlighet för regeringen att med mycket kort
varsel fatta beslut om att utöka krediten om förutsättningarna skulle ändras, t.ex. genom nya
börsfall. En tillfällig höjning av fondavgiften be-
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döms inte vara fullt förenlig med ambitionen att
behandla olika generationer lika och är dessutom
svår att genomföra praktiskt mot bakgrund av
Premiepensionsmyndighetens nuvarande rabattsystem, då endast en marginell andel av en
eventuell höjning av förvaltningsavgiften skulle
tillfalla Sjunde AP-fonden. Premiepensionsmyndigheten kräver rabatt på fondavgifterna för
att myndigheten svarar för viss administration
gentemot premiepensionsspararna. Rabatten,
som tillfaller andelsägarna, baseras på hur stort
fondkapital Premiepensionsmyndigheten har
placerat i en fond.
En oförändrad ram på 5 miljoner kronor
avseende lån för finansiering av anläggningstillgångar under 2009 bedöms vara tillräcklig.
Beräkningar utifrån en rad antaganden, innefattande bl.a. in- och utflöden i Premiesparfonden och Premievalsfonden, förväntad avkastning och kostnadsutveckling, visar att Sjunde
AP-fonden kommer att redovisa successivt
förbättrade årsresultat. Med de förutsättningar
som gällde vid utgången av 2008 beräknades det
balanserade underskottet och kreditbehovet bli
allt lägre för att slutligen elimineras senast 2018.
Detta förutsätter bl.a. att den pågående översynen av premiepensionssystemet inte leder till
påtagligt minskade intäkter eller höjda kostnader
för Sjunde AP-fonden.
11.1.4 Övrig utlåning från
Riksgäldskontoret
Av 23 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten
följer att riksdagen för en viss myndighet eller
för viss anskaffning kan besluta att finansiering
ska ske på annat sätt än genom ovan beskrivna
låne- och kreditramar.
Totalt uppgick denna utlåning i Riksgäldskontoret till 202,5 miljarder kronor den 30 juni
2009. Centrala studiestödsnämndens kredit för
studie- och hemutrustningslån är störst och
uppgick till 156,4 miljarder kronor. I tabell 11.4
presenteras en översikt av övriga kreditramar i
Riksgäldskontoret. Utöver den utlåning som
framgår av tabellen hade Riksgäldskontoret vid
halvårsskiftet 2009 även lånat ut 66,2 miljarder
kronor till Riksbanken för att tillgodose behovet
av en valutareserv.
Förslagen till beslut om nya eller ändrade ramar för övrig utlåning från Riksgäldskontoret
återfinns inom respektive utgiftsområde.

Tabell 11.4 Övriga kreditramar 2010
Miljoner kronor
Myndighet/verksamhet

AB Svensk Exportkredit
A-train AB
Banverket/ Trafikverket
Botniabanan AB
Centrala studiestödsnämnden
Exportkreditnämnden
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Kammarkollegiet
Luftfartsverket
Lån till Lettland2
Lån till Island
Pensionsmyndigheten
Premiepensionsmyndigheten
Radiotjänst i Kiruna
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statens bostadskreditnämnd
Statens fastighetsverk
Statens järnvägar
Statens pensionsverk
Svensk-Danska broförbindelsen
SVEDAB AB3
Svenska kraftnät
Undsättningslån till fordonsindustrin
Vägverket/ Trafikverket
Summa

Skuld
30/6 2009 1

Kreditram
2010

100 000
1 000
700
15 308
156 362
-334
8 058
824
-78
3 818

309
-464
-2 213
–570
260
-2 075
10 299
3 837
-37
4 676
842
1 967

8 300
17 800
165 800
obegränsad
9 400
18 500
360
5 500
7 809
6 500
9 000
1 000
obegränsad
335
obegränsad
350
obegränsad
12 000
8 000
75
3 361
3 500
5 000
4 700

202 489

Anm.: Affärsverk har även möjlighet att låna utanför Riksgäldskontoret.
1
Visar nettot av skulden för de myndigheter som har flera kreditramar.
2
Lånet tecknas i euro, i tabellen redovisas beloppet omräknat till svenska
kronor med växelkurs per 30/6 2009.
3
Kreditramen för Svensk-Danska broförbindelsen SVEDAB AB anges exklusive
mervärdesskatt medan skulden anges inklusive mervärdesskatt (prop.
1996/97:161, bet. 1997/98:TU6, rskr. 1997/98:32).
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

11.2

Statliga garantier

Statens garantiåtaganden omfattar insättningsgarantin och investerarskyddet, garantier till
banker, kreditgarantier, garantier om tillförsel av
kapital samt pensionsgarantier. En samlad och
utförlig redovisning av den statliga garantiverksamheten ges i årsredovisningen för staten 2008
(skr. 2008/09:101). I tabell 11.5 redovisas
omfattningen av de statliga garantiåtagandena
per den 30 juni 2009 och en sammanställning
över garantiramar 2010. Förslagen till beslut om
garantiramar
återfinns
inom
respektive
utgiftsområde.
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Tabell 11.5 Garantiramar och utfärdade garantier
Miljoner kronor
Beslutade
garantiramar

Utfärdade
garantier
30/6 2009

Begärda
garantiramar 2010

Insättningsgarantin

Obegränsad1

886 3712

Investerarskyddet

Obegränsad3

*

4

343 838

450 000

0

250 000
20 000

Riksgäldskontoret

Garantier till banker m.fl. för skuldförbindelser

Obegränsad

Kreditgaranti till AB Svensk Exportkredit för upplåning
Kreditgarantier till företag i fordonsklustret för lån i Europeiska investeringsbanken
för omställning till grön teknologi m.m.
Kreditgarantier till Öresundsbro Konsortiets upplåning
Nordiska investeringsbanken, garantier för projektinvesteringslån

20 000

0

Obegränsad

28 903

7 2755

7 275

5

423

30 000

7 7886

50

1,7

Exportkreditgarantier

350 000

245 000

500 000

Investeringsgarantier

10 000

0

10 000

5 719

2 076

5 395

Kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, avlösen av kommunala
borgensåtaganden samt för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid
förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt

10 000

2 470

10 000

Kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut pengar till enskilda för förvärv av
bostad (förvärvsgarantier)

5 000

0

5 000

Nordiska investeringsbanken, garantier för miljöinvesteringslån

990

Pensionsgarantier
Kreditgarantier till UD-anställda

1 112

Exportkreditnämnden

Biståndsverksamhet

Sidas biståndsgarantier och garantier för lån inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonou-avtalet
Statens bostadskreditnämnd

Garantikapital

7

Summa

110 961
1 635 107

1

Regleras i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.
2
Åtagandet för insättningsgarantin avser 2009. Maximalt ersättningsbeloppet 50 000 euro per kund och bank.
3
Regleras i lagen (1999:158) om investerarskydd.
4
Regleras i lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. Regeringen har genom förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl. beslutat en
garantiram på 1 500 miljarder kronor.
5
Garantiramen för projektinvesteringslån uppgår till 670 755 434 euro och garantiramen för miljöinvesteringslån uppgår till 103 720 437 euro (prop. 2003/04:162, bet.
2004/05:FiU15, rskr. 2004/05:16).
6
Åtagandet för pensionsgarantier avser 2009. Omfattar upparbetade avtalspensioner för de som var anställda när statliga myndigheter bolagiserats, t.ex. Posten,
Akademiska hus och Sveaskog.
7
Utgörs av garantiåtaganden gentemot Afrikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsbanken, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska utvecklingsbanken,
Europeiska investeringsbanken, Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, Interamerikanska utvecklingsbanken, Multilaterala investeringsgarantiorganet
samt Nordiska investeringsbanken, I denna proposition, utg.omr. 7, föreslås garantiramen för Asiatiska utvecklingsbanken öka från 111 970 000 SDR till
343 140 000 SDR.
*För investerarskyddet saknas uppgifter om storleken på de skyddade tillgångarna.
Källor: Utfallsbeloppen är hämtade från Riksgäldskontoret, Exportkreditnämnden, Sida och Statens bostadskreditnämnd.

Statens utestående garantiåtaganden, exklusive
garantikapital, har ökat med 532 miljarder
kronor jämfört med årsredovisningen för staten
2008. Ökningen är hänförlig till insättningsgarantin som ökat med 248 miljarder kronor,
bankgarantierna som ökat med 196 miljarder
kronor och Exportkreditnämndens (EKN)
exportkreditgarantier som ökat med 94 miljarder
kronor.
Den
kraftiga
ökningen
av
insättningsgarantin är hänförlig till höjningen av
det maximala ersättningsbeloppet från 250 000
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kronor per kund och institut till 500 000 kronor
(eller det belopp i kronor som motsvarar 50 000
euro om det är högre) samt till utvidgningen av
insättningsgarantin till att omfatta alla konton
för
inlåning
(prop.
2008/09:49,
bet.
2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16 respektive
prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU35, rskr.
2008/09:297). Vidare har det garanterade
kapitalet i utvecklingsbankerna ökat med
20 miljarder kronor till följd av kapitalhöjningen
i
Europeiska
investeringsbanken
(prop.
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2008/09:116,
bet.
2008/09:FiU36,
rskr.
2008/09:200).
Sedan den 1 januari 1998 ställs krav på kostnadstäckning i hanteringen av statliga garantier.
Detta innebär att risken i varje garantiengagemang eller grupp av engagemang ska beräknas.
Utifrån detta bestäms en avgift för garantin som
debiteras garantitagaren. Riksdagen kan emellertid besluta att en lägre eller ingen avgift ska debiteras för ett visst åtagande. Till den del full
kostnadstäckning inte erhålls från garantitagaren
är det fråga om en statlig subvention som ska
belasta ett anslag. Avgiftsinkomster och i förekommande fall anslagsmedel motsvarande subventionen förs till ett konto, en garantireserv, i
Riksgäldskontoret. Till reserven förs också eventuella återvinningar från tidigare infriade garantier. Reserven finansierar garantiverksamhetens
administration och skadeutfall. Garantiverksamheten ska vara långsiktigt självbärande.
Tillgångarna i garantiverksamheten uppgick
till drygt 71 miljarder kronor vid halvårsskiftet
2009, varav 20 miljarder kronor avsåg
insättningsgarantin, 27 miljarder kronor avsåg
bankgarantin
(stabilitetsfonden)
och
18 miljarder kronor avsåg EKN:s exportkrediter.
Den 30 juni 2009 uppgick stabilitetsfondens likvida placeringar i Riksgäldskontoret till
8,5 miljarder kronor. Fondens övriga behållningar består av aktier i Nordea ( 17,3 miljarder
kronor), en återstående fordran från försäljningen av Carnegie Investment Bank och Max
Matthiessen samt ännu inte inbetalda garantiavgifter.
I tabell 11.6 presenteras en översikt avseende
de anslag som under 2010 finansierar avsättningar till garantireserven eller infrianden av
garantiåtaganden. Regeringens förslag återfinns
under respektive utgiftsområde.

Tabell 11.6 Anslag vars ändamål 2010 omfattar garantiverksamhet
UO

Anslag

Garantiåtagande

2

1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter

A/O dom Shvetsii

7

1:1 Biståndsverksamhet

Garantier för u-krediter,
fristående garantier samt
systemet för finansiering av
utvecklingslån och
garantier 1

16

2:10 Stockholms universitet:
Forskning och
forskarutbildning

Fysikhuset Stockholm KB

Vissa internationella
finansieringsinstitut

2:18 Kungl. Tekniska
högskolan:
Forskning och
forskarutbildning
22

1:4 Banhållning

Arlandabanan Infrastructure AB
Ådalsbanan

26

1:4 Garantier för vissa utländska
instituts insättningar m.m.

Utländska instituts filialer i
Sverige

1
För garantier utställda till offentliga motparter, uttas premier upp till 6 procent
av garantibeloppet av garantitagaren. Resterande belopp subventioneras från
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.

11.3

Beställningsbemyndiganden

Enligt 12 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten
får regeringen, för det ändamål och med högst
det belopp som riksdagen bestämmer, beställa
varor eller tjänster samt besluta om bidrag, ersättning, lån eller liknande som medför utgifter
under senare budgetår än det statsbudgeten avser.
Under de olika utgiftsområdena motiverar regeringen behovet av och föreslår att riksdagen
ska lämna nödvändiga bemyndiganden. I
anslagsavsnitten för de olika utgiftsområdena
redovisas tabeller med information om bl.a. nya
och infriade förpliktelser under 2008–2010.
I tabell 11.7 görs en sammanfattning av begärda bemyndiganden för 2010. I kolumnen
Ingående förpliktelser redovisas de åtaganden
som staten vid ingången av 2010 beräknas ha i
form av beställningar av varor och tjänster,
beslut om bidrag m.m. I nästa kolumn anges de
nya förpliktelser av denna typ som staten förväntas ikläda sig under 2010. Kolumnen Infriade
förpliktelser visar förpliktelser som förväntas bli
betalda under 2010 och som regeringen ingått
tidigare år. Kolumnen Utestående förpliktelser
utgör summan av ingående och nya förpliktelser
minus infriade förpliktelser. I den sista
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Tabell 11.7 Sammanfattande redovisning av beställningsbemyndiganden avseende 2010
Miljoner kronor
Utgiftsområde

Ingående
förpliktelser
2010

Nya
förpliktelser
2010

Infriade
förpliktelser
2010

Utestående
förpliktelser
2010

Begärda
bemyndiganden
2010

185

175

175

185

185

50

30

50

30

30

1

Rikets styrelse

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

5

Internationell samverkan

127

82

80

129

134

6

Försvar och samhällets krisberedskap

42 273

14 547

15 347

41 473

41 900

7

Internationellt bistånd

48 884

28 201

13 839

63 246

63 343

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1 025

794

621

1 198

1 208

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

16

18

15

19

19

13 367

10 496

9 294

14 569

15 004

7

7

7

7

7

12 228

7 408

6 713

12 924

12 925

293

199

198

294

332

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

15

Studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning,
byggande samt konsumentpolitik

46

45

30

61

85

19

Regional tillväxt

5 992

2 911

2 857

6 047

6 945

20

Allmän miljö- och naturvård

2 996

2 128

1 601

3 522

3 529

21

Energi

22

Kommunikationer

23
24
Summa:

4 055

2 805

1 721

5 139

5 151

107 604

22 491

20 921

109 174

112 835

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

7 533

4 360

3 642

8 250

8 250

Näringsliv

4 713

1 432

1 959

4 186

4 218

251 394

98 129

79 070

270 453

276 100

Anm: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.

kolumnen, Begärda bemyndiganden, redovisas
omfattningen av de bemyndiganden som
regeringen under de olika utgiftsområdena begär
i denna proposition. Bemyndigandena innebär
att riksdagen medger att regeringen får ikläda
staten förpliktelser, som innebär utgifter efter
2010, för vilka anslag ännu inte har anvisats.
Förpliktelserna innebär i många fall utgifter både
2011 och flera år därefter.
Av tabell 11.7 framgår att regeringen begär
bemyndiganden om totalt 276,1 miljarder kronor. Jämfört med de beställningsbemyndiganden
som riksdagen lämnat i enlighet med förslagen i
budgetpropositionen för 2009, innebär förslagen
för 2010 en ökning med 46,4 miljarder kronor,
eller 20,2 procent, men i förändringen ingår både
stora ökningar och minskningar. Merparten av
ökningen kan hänföras till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd och utgiftsområde 22
Kommunikationer. Det senare beror främst på
att Banverket under 2009 kommer att ta över
åtagandena för Botniabanan. Det särskilda bemyndigandet på 25 miljarder kronor som reger312

ingen tidigare begärt för Botniabanan är därför
inte längre aktuellt.
Härutöver begär regeringen bemyndigande att
ikläda staten högst det utgiftsåtagande som följer
av fastställd EU-budget för 2010 (se utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen,
avsnitt 3).
För anslaget 1:9 Prestationsbunden vårdgaranti
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg begärs inget bemyndigande för
2010 eftersom nya förpliktelser inte kommer att
ingås. Vid utgången av 2010 kommer det dock
fortfarande att finnas utestående förpliktelser
som beräknas uppgå till ca 2 miljarder kronor.
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11.4

Bemyndigande för ramanslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 besluta att ett ramanslag som inte
avser förvaltningsändamål får överskridas om
1.

ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas, och

2.

överskridandet ryms inom det fastställda
utgiftstaket för staten.

Enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om
statsbudgeten får regeringen med riksdagens
bemyndigande besluta att ett ramanslag får
överskridas, om detta är nödvändigt för att i en
verksamhet täcka särskilda utgifter som inte var
kända då anslaget anvisades eller för att ett av
riksdagen beslutat ändamål med anslaget ska
kunna uppfyllas.
För de flesta ramanslag kan oundvikliga
utgiftsökningar i förhållande till anvisade medel
rymmas inom den högsta tillåtna anslagskrediten
på 10 procent som föreskrivs i 6 § första stycket
lagen om statsbudgeten. I fråga om ramanslag
för förvaltningsändamål är det nästan aldrig
aktuellt att överskrida anslaget mer än vad som
ryms inom den högsta tillåtna anslagskrediten.
Något särskilt bemyndigande som ger regeringen befogenhet att besluta om överskridande
av ramanslag som anvisats för förvaltningsändamål behöver därför inte inhämtas. Vid behov
kommer ytterligare medel att begäras på tilläggsbudget.
När det däremot gäller ramanslag som
anvisats för regelstyrd verksamhet, icke påverkbara EU-relaterade utgifter, infriande av garantier samt oförutsedda utgifter kan så stora förändringar inträffa att utgifterna inte ryms inom
den högsta tillåtna anslagskrediten. Regeringen
avser i sådana fall att i första hand återkomma till
riksdagen med förslag om anslag på tilläggsbudget. Förändringarna kan dock inträffa snabbt
och betalningarna kan behöva göras utan dröjsmål. Om anslag på tilläggsbudget inte hinner

inväntas bör regeringen bemyndigas att besluta
om överskridande när de förutsättningar som
anges i 6 § andra stycket lagen om statsbudgeten
är uppfyllda, dvs. om det är nödvändigt för att i
en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte
var kända då anslaget anvisades eller för att ett av
riksdagen beslutat ändamål med anslaget ska
kunna uppfyllas. Överskridandet får inte vara
större än att det ryms inom det fastställda
utgiftstaket för staten. Bemyndigandet begärs
för ett budgetår i taget. Regeringens avsikt är att
även fortsättningsvis på tilläggsbudget föreslå
förändringar av berörda anslag som ersätter de
medgivna överskridandena. I årsredovisningen
för staten 2008 (skr. 2008/09:101, avsnitt 5.3.4)
lämnades en redovisning av vilka anslag som
regeringen medgivit överskridanden för under
2008.
Under innevarande år har regeringen medgivit
följande överskridanden:
-

utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning anslaget 1:3 Avveckling av
Verket för förvaltningsutveckling m.m.:
10 miljoner kronor.

-

utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv anslaget 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning: 400 miljoner kronor.

utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner anslaget 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader: 548 miljoner
kronor.
Regeringen föreslår i propositionen Hösttilläggsbudget för 2009 att anslagen tillförs
medel som täcker de medgivna överskridandena
(prop. 2009/10:2).
Ett eventuellt utnyttjande av bemyndigandet
senare under 2009 kommer att redovisas i
årsredovisningen för staten 2009.
I anslutning till utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. återkommer regeringen med förslag
om bemyndiganden rörande överskridanden av
vissa anslag.
-
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12.1

Granskning, kontroll och ekonomisk
styrning

Finanspolitiska rådet

Regeringen tillsatte 2007 ett finanspolitiskt råd
med uppgift att följa upp och utvärdera finanspolitiken och den ekonomiska politiken.
Rådet har till uppgift att utvärdera måluppfyllelse och inriktning på finanspolitiken samt
bedöma om finanspolitiken bidrar till en uthållig
hög tillväxt och sysselsättning. Rådet ska också
granska om grunderna för den ekonomiska
politiken är tydligt presenterade i vår- och budgetpropositioner. Dessutom ska rådet bedöma
kvaliteten i regeringens prognoser, underlag och
beräkningsmodeller samt verka för en ökad
samhällsdebatt om den ekonomiska politiken.
Den 11 maj 2009 lämnade Finanspolitiska
rådet sin andra rapport till regeringen. I
rapporten fokuserar rådet på två huvudfrågor.
Den ena frågan är hur väl regeringen har lyckats
anpassa politiken till den dramatiska konjunkturförsämringen. Den andra frågan är hur de
ekonomisk-politiska ramverken bör vidareutvecklas. I följande avsnitt redovisas rådets synpunkter i korthet tillsammans med regeringens
kommentarer.
12.1.1 Mål och inriktning för
finanspolitiken
Vad gäller utvärderingen av mål och inriktning är
huvudfrågan i rådets rapport hur väl regeringen
lyckats anpassa finanspolitiken till den
förändrade konjunktursituationen. Granskningen gäller dels regeringens åtgärder med anledning av den akuta finanskrisen, dels åtgärderna

för att mildra effekterna av lågkonjunkturen.
Rådet tar även upp vissa systemförändringar som
enligt rådet har aktualiserats av det dramatiskt
försämrade konjunkturläget.
Hanteringen av finanskrisen
Finanspolitiska rådets bedömning är att
regeringens åtgärder för att hantera den rena
finanskrisen i huvudsak har varit adekvata. Rådet
riktar däremot kritik mot såväl den tidigare som
den nuvarande regeringen för att det vid krisens
inledning inte fanns någon tillfredsställande
lagstiftning för att hantera finansiella institutioner i kris.
Regeringen delar rådets uppfattning att en lagstiftning för att hantera problem i kreditinstitut
och systemrisker borde ha funnits på plats innan
finanskrisen. Erfarenheterna från den förra
finanskrisen och arbetet med Banklagskommitténs betänkande från 2000 gjorde dock att
Sverige i en internationell jämförelse ändå var väl
förberett och snabbt kunde få ett fungerande
regelverk på plats.
Åtgärder för att mildra lågkonjunkturen
Finanspolitiska rådet konstaterar till att börja
med att finanspolitiken i budgetpropositionen
för 2009 var väl avvägd givet den information om
konjunkturläget som då fanns tillgänglig. Framställningen i rådets rapport fokuserar sedan på
frågan om de stimulansåtgärder som regeringen
föreslagit i och i samband med propositionerna
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) och 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:99, prop. 2008/09:100)
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varit tillräckliga givet den starka konjunkturnedgången.
Ytterligare finanspolitiska stimulanser hade varit –
och är – önskvärda
Enligt Finanspolitiska rådet är det uppenbart att
konjunkturförsvagningen är så stark att den ekonomiska politikens möjligheter att motverka den
är begränsade. Rådet delar regeringens bedömning att det inte går att förhindra att konjunkturnedgången får ett stort genomslag på
produktion och sysselsättning. Rådet tar upp
argument för och emot en mer expansiv finanspolitik än den regeringen bedrivit och kommer
till slutsatsen att ytterligare finanspolitiska
stimulanser hade varit – och är – önskvärda.129
Detta motiveras enligt rådet bl.a. av den stora
nedrevideringen av konjunkturprognoserna
sedan budgetpropositionen för 2009. Rådet
anser dock att det är en fråga om avvägningar på
marginalen hur mycket större finanspolitiska
stimulanser som bör sättas in och hur stora
underskott i de offentliga finanserna som bör
accepteras. Jämfört med regeringens föreslagna
åtgärder i och i samband med propositionerna
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) och 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:99, prop. 2008/09:100)
förordar rådet ytterligare finanspolitiska stimulanser på upp till 0,5 procent av BNP 2009 (ca
15 miljarder kronor) och 1 procent av BNP 2010
(ca 30 miljarder kronor).
Regeringen delar rådets uppfattning att det
inte är någon avsevärd skillnad i synen på
huvudinriktningen av finanspolitiken, utan att
det främst är en fråga om skillnader i avvägningar
på marginalen. Regeringen konstaterar att den
under vintern och våren 2009 gjorde en annan
bedömning än rådet kring risker förknippade
med krisen och behovet av starka offentliga
finanser. Prognosen för de offentliga skatteintäkterna reviderades successivt ned allteftersom
de ekonomiska utsikterna försämrades. I 2009
års ekonomiska vårproposition uppgick den
samlade revideringen av prognosen till 225 miljarder kronor för 2010 jämfört med prognosen i
2008 års ekonomiska vårproposition. Osäkerheten kring de offentliga finansernas fortsatta

129 En av de sju ledamöterna i rådet anför en avvikande mening mot

denna slutsats.
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utveckling var mycket stor. Regeringens
bedömning var att det måste finnas utrymme
och beredskap för ytterligare försämringar för
att inte öka risken för att den långsiktiga uthålligheten i de offentliga finanserna skulle ifrågasättas.
Sedan bedömningen i 2009 års ekonomiska
vårproposition har allt fler tecken kommit som
indikerar att BNP är på väg att stabiliseras. Osäkerheten avseende de offentliga finanserna har
minskat betydligt sedan i våras. Samtidigt pekar
det låga resursutnyttjandet och det kraftiga och
fortsatta sysselsättningsfallet på ett fortsatt behov av åtgärder. Regeringen anser att den jämfört med i våras minskade osäkerheten i de offentliga finanserna har förbättrat förutsättningarna för att genomföra ytterligare krisåtgärder.
Förutsättningarna är goda också genom att Sverige i ett internationellt perspektiv har en relativt
gynnsam position när det gäller de offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet. Samtidigt är
det viktigt att underskotten inte blir för stora
och ohanterliga.
Ytterligare stimulanser bör riktas till kommuner
och landsting och till låginkomstgrupper
Finanspolitiska rådet anser att det är viktigt att
ytterligare finanspolitiska åtgärder är kostnadseffektiva, dvs. ger så stora effekter på efterfrågan
och sysselsättningen som möjligt i förhållande
till kostnaderna. Ytterligare tillfälliga statsbidrag
till kommuner och landsting är en sådan åtgärd
och rådets bedömning är att ytterligare medel
borde tillskjutas 2009 och att tillskotten 2010
borde vara större än vad som föreslogs i 2009 års
ekonomiska vårproposition. Enligt rådet bör
ytterligare stimulanser i första hand riktas mot
låginkomstgrupper som kan antas använda en
relativt stor andel av inkomstökningar till ökad
konsumtion. Rådet föreslår ett antal temporära
och permanenta åtgärder som rör arbetslösa,
studenter, pensionärer, kommuner och landsting
samt låginkomsttagare i allmänhet.
Regeringen delar rådets uppfattning att åtgärder som genomförs ska vara kostnadseffektiva.
Som rådet konstaterar har det också varit ett
viktigt kriterium i utformningen av regeringens
olika stimulanspaket. Beräkningar gjorda av
regeringen indikerar att vissa av de åtgärder som
rådet föreslår kan ifrågasättas på denna punkt.
Generellt har åtgärder för att stimulera
efterfrågan en relativt hög kostnad per jobb och
ur det perspektivet är åtgärder som är direkt
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riktade mot att påverka sysselsättningen att
föredra. Det finns också en risk att vissa av de
föreslagna temporära åtgärderna kan bli permanenta, vilket skulle leda till en permanent
försvagning av de offentliga finanserna.
Ytterligare tillfälliga statsbidrag till kommuner
och landsting är, som rådet konstaterar, en kostnadseffektiv åtgärd som bidrar till att motverka
neddragningar av de grundläggande välfärdstjänster denna sektor tillhandahåller. För att
dämpa fallet i offentlig sysselsättning föreslår
därför regeringen i denna proposition tillfälligt
ökade statsbidrag till kommuner och landsting
samt satsningar på bl.a. hälso- och sjukvård, äldreomsorg, rättsväsende och utbildning. Utöver
detta föreslår regeringen också andra åtgärder för
att motverka krisens effekter (se avsnitt 1.3).
Systemförändringar som aktualiserats av lågkonjunkturen
Förutom synpunkterna på regeringens åtgärder
tar Finanspolitiska rådet också upp brister i olika
regelsystem som rådet anser har tydliggjorts i
samband med den djupa konjunkturnedgången.
Tillåt tillfälligt undantag från utgiftstaket
Finanspolitiska rådet anser att utgiftstaket inte
ska försvaras till varje pris i en djup lågkonjunktur. Utgiftstaken har enligt rådet inget egenvärde
utan är ett hjälpmedel för att uppnå en effektiv
finanspolitik. Taket bör därför inte begränsa de
offentliga utgifterna om det finns starka konjunkturskäl för att låta utgifterna öka. Rådet
efterlyser en blocköverskridande överenskommelse som fastslår att utgiftstaken inte behöver
följas under en exceptionell lågkonjunktur.
Regeringen delar inte rådets uppfattning.
Utgiftstaket är ett mycket viktigt budgetpolitiskt åtagande för att värna de offentliga finanserna. Regeringen anser att rådet underskattar
den kostnad som är förknippad med att skapa
osäkerhet kring utgiftstakets nivå.
Statsbidragen till kommuner och landsting bör
konjunkturanpassas
Finanspolitiska rådet påpekar att det kommunala
balanskravet medför en risk för att kommunernas politik förstärker konjunkturvariationer,
t.ex. att lågkonjunkturer blir ännu djupare. För
att detta inte ska ske krävs, enligt rådet, att statsbidragen till kommuner och landsting anpassas
efter konjunkturläget. Rådet förordar därför en
regeländring där dagens system ersätts med ett

regelverk där statsbidragen automatiskt konjunkturanpassas.
Regeringen håller med om att den
ekonomiska krisen har tydliggjort att det finns
ett behov av att skapa stabilare ekonomiska
förutsättningar för kommuner och landsting
över konjunkturer. Frågan om hur kommunsektorns inkomster kan få en ökad stabilitet över
konjunkturcykeln kommer mot denna bakgrund
att utredas snarast (se avsnitt 1.3.1).
Gör arbetslöshetsförsäkringen konjunkturberoende
och obligatorisk
Arbetslöshetsförsäkringen ger individer ett
inkomstskydd vid arbetslöshet. Samtidigt
påverkar ersättningsvillkoren i försäkringen
individernas incitament att söka arbete, vilket i
förlängningen påverkar arbetslöshetsnivån.
Finanspolitiska rådet argumenterar för att den
önskvärda balansen mellan försäkring och
incitament förändras med konjunkturläget.
Rådet förespråkar därför att arbetslöshetsförsäkringen, som en del av en bred politisk
uppgörelse över blockgränserna, görs konjunkturberoende med en mer generös ersättning i
lågkonjunkturer än i högkonjunkturer. Som ett
första steg föreslår rådet att regeringen genomför en tidsbegränsad förlängning av perioden
med högsta ersättningsprocent. Rådet uttrycker
också sin oro över den medlemsminskning i akassorna som skett till följd av de höjda medlemsavgifterna och föreslår att arbetslöshetsförsäkringen görs till en obligatorisk, statlig
socialförsäkring som omfattar alla arbetstagare.
När det gäller rådets förslag om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring är regeringens
uppfattning att det finns skäl att eftersträva att
alla som arbetar och uppfyller villkoren för
försäkringen bör omfattas av en obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning i händelse av arbetslöshet.
Formerna för hur detta på sikt skulle kunna
åstadkommas kommer att prövas vidare inom
ramen för den kommande parlamentariska
utredningen om hållbara socialförsäkringar. Vad
gäller en konjunkturberoende försäkring är det
regeringens uppfattning att det är bättre att, som
i dag, det konjunkturberoende inslaget kopplas
till de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna än till
arbetslöshetsförsäkringen. Det går att variera de
aktiva insatserna med konjunkturen och det är
mer effektivt än att variera ersättningen i
arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen anser
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också att en temporär förlängning av
ersättningsnivån riskerar att leda till att den
genomsnittliga ersättningsnivån höjs eftersom
en sänkning då konjunkturläget är bättre är
betydligt svårare att genomföra.
En separat myndighet bör skapas för att sköta
hanteringen av finansiella institut i kris
Finanspolitiska rådet anser att det av principiella
skäl är tveksamt om Riksgäldskontoret är rätt
myndighet att hantera finansiella företag i kris.
Denna uppgift är en form av myndighetsutövning medan Riksgäldskontorets traditionella
uppgifter innebär mer affärsmässiga relationer
med banker och finansinstitut. Detta skapar,
enligt rådet, en risk för intressekonflikter. Den
myndighetsutövande delen inom Riksgäldskontoret bör därför brytas ut och bilda en egen,
självständig myndighet.
Regeringen delar inte rådets uppfattning. Av
organisations- och effektivitetsskäl var det lämpligt att lägga hanteringen av bankstödet på en
befintlig myndighet. Riksgäldskontoret har
expertis på garantiområdet och kännedom om
det finansiella systemet. Olika verksamheter
inom samma myndighet kan alltid leda till
intressekonflikter. Regeringens bedömning är att
verksamheterna i det här fallet är av sådan art att
denna risk är hanterbar. Regeringen har fullt
förtroende för Riksgäldskontorets hantering av
bankstödet.
Utformningen av stabilitetsavgiften bör utredas
ytterligare
Finanspolitiska rådet instämmer i regeringens
bedömning att det finns ett behov av någon
form av obligatorisk stabilitetsavgift som finansierar framtida stödinsatser till bankerna. Hur en
sådan avgift bäst ska utformas är en komplicerad
fråga. Eftersom en sådan avgift inte är en del av
den akuta krishanteringen anser rådet att den
exakta utformningen bör utredas ytterligare
innan avgiften implementeras.
Regeringen instämmer i bedömningen att den
exakta utformningen av ett långsiktigt avgiftssystem, som även omfattar insättningsgarantin,
är en komplicerad fråga och avser därför att
återkomma med ett mer omfattande förslag
inför 2011. Det bör emellertid tas ut avgifter
redan för i år, eftersom det är viktigt att en fond
börjar byggas upp. Det är också viktigt att det
redan nu står klart att det inte är skattebetalarna
utan instituten själva som ska finansiera stöd till
bankväsendet. Till att börja med bör dock endast
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en halv avgift tas ut för att inte belasta instituten
för mycket under pågående kris. Regeringen
avser att under hösten 2009 besluta om en
proposition med förslag om införande av en
stabilitetsavgift.
12.1.2 Långsiktigt hållbar tillväxt och
långsiktigt hög sysselsättning
Finanspolitiska rådet konstaterar att den djupa
lågkonjunkturen ändrat förutsättningarna för
både finanspolitiken och den övriga ekonomiska
politiken. Men rådet påpekar samtidigt att det är
centralt – också för den kortsiktiga finanspolitikens trovärdighet och effektivitet – att
behålla ett långsiktigt perspektiv, så att bl.a.
målet om varaktigt hög sysselsättning kan
uppnås.
Vissa inslag i regeringens arbetsmarknadspolitiska
strategi kritiseras
Finanspolitiska rådet noterar att arbetsmarknadspolitiken, som ett resultat av krisen, fått
skifta fokus från att minska den arbetslöshet
som dröjer sig kvar i en högkonjunktur, till att
hantera ett mycket stort inflöde till arbetslöshet
och förhindra en bestående ökning av långtidsarbetslösheten på lång sikt. Enligt rådets bedömning är regeringens ökade insatser för korttidsarbetslösa och ökade subventioner i nystartsjobben högst rimliga i nuvarande konjunkturläge. Rådet ifrågasätter däremot möjligheterna
att fylla jobb- och utvecklingsgarantin med
meningsfulla jobbsökaraktiviteter för majoriteten av de arbetslösa när de kommer att bli så
många. Rådet anser att regeringen tycks ha en
övertro på att förändringarna av arbetsmarknadspolitiken ska göra den mycket mer effektiv än
tidigare. Vad gäller arbetsmarknadsutbildningen
anser rådet att det är klokt av regeringen att hålla
volymerna på betydligt lägre nivåer än under
1990-talet, men är av uppfattningen att det finns
utrymme för en ökning. Den satsning på yrkesutbildning i reguljära utbildningssystemet
(yrkesvux) som regeringen gör finns det enligt
rådet goda skäl för, men arbetsmarknadsutbildning och yrkesvux bör ses som komplement till varandra, inte som substitut.
Regeringen konstaterar att det råder en
relativt stor samsyn om arbetsmarknadspolitiken. Som rådet påpekar har problembilden
ändrats i och med den djupa lågkonjunkturen.
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Regeringens åtgärder inriktas nu på att dämpa
fallet i sysselsättningen och förhindra att arbetslösheten fastnar på en hög nivå för att på så vis
underlätta konjunkturuppgången och främja en
stark och varaktig sysselsättningsökning (se
avsnitt 1.3). Som en del i detta föreslår
regeringen bl.a. att resurserna ska fokuseras på
att de arbetslösa upprätthåller en sökaktivitet på
rimlig nivå. Som rådet konstaterar i sin rapport
saknas det studier av hur effektiva olika arbetsmarknadspolitiska program är i olika konjunkturlägen. En erfarenhet från krisåren på 1990talet är dock att för lite resurser satsades på att
stödja de arbetslösas sökarbete, vilket sannolikt
förlängde arbetslöshetstiderna.130 Även i djupa
lågkonjunkturer finns det jobb att söka (se
avsnitt 5.2.3). Vad gäller utbildning föreslår
regeringen temporära satsningar både på
yrkesvux/komvux
och
arbetsmarknadsutbildning.
Regeringens
huvudprincip för de ytterligare utbildningssatsningarna är att de som väljer utbildning
också finansierar den med studiebidrag och
studielån. Ett sådant incitament ger individerna
tydligare incitament att ta vara på utbildningen.
Det är därmed mer sannolikt att utbildningen
leder till högre produktivitet och anställningsbarhet.
Skattepolitiken bedöms välmotiverad överlag men
sänkningen av socialavgifterna ifrågasätts
Finanspolitiska rådet konstaterar att ett av
regeringens viktigaste mål har varit att varaktigt
öka sysselsättningen. För att uppnå detta har ett
stort antal reformer genomförts inom det
skattepolitiska området. Rådet förhåller sig
överlag positivt till steg 3 i jobbskatteavdraget,
höjningen av inkomstgränsen för statlig skatt,
sänkningen av bolagsskatten och till viss del
ROT-avdraget. Däremot är rådet kritiskt till den
permanenta sänkningen av socialavgiften, då det
hävdar att sänkningen i bästa fall ger en marginell
ökning av den långsiktiga sysselsättningen, till
följd av att lönenivån på sikt kan antas öka. Även
motivet att sänka avgiften av konjunkturskäl
ifrågasätts av rådet.

130 I en av underlagsrapporterna till Finanspolitiska rådet betonas också

Rådets analys av kort- och långsiktiga effekter på
sysselsättningen överensstämmer i stort med
regeringens bedömning. Regeringen anser dock
att det är kombinationen av olika skattesänkningar och andra åtgärder som bör beaktas. I det
perspektivet var kombinationen av åtgärder,
inklusive sänkningen av socialavgifterna, väl
avvägd.
Studiemedelssystemet bör utformas så att
drivkrafterna att skjuta upp studier motverkas
Finanspolitiska rådet påpekar att en del av
regeringens reformer, t.ex. jobbskatteavdraget
och sänkta socialavgifter för ungdomar, har
skapat incitament för högskolestudenter att
skjuta upp sina studier. Rådet anser att åtgärder
för att öka drivkrafterna för arbete är välmotiverade ur ett sysselsättningsperspektiv, även om
de har en sådan bieffekt. Det är dock önskvärt
att studiemedelssystemet i möjligaste mån utformas för att motverka detta och rådet föreslår ett
antal reformer med denna inriktning.
Regeringens uppfattning är att de genomförda
reformerna för att öka drivkrafterna för arbete är
välmotiverade. Regeringen anser att de sysselsättningsmässiga fördelarna vida överstiger
eventuella mindre önskvärda effekter på studietiderna.
12.1.3 Tydlighet i grunder för den
ekonomiska politiken
Redovisningen av de ökade statsbidragen till
kommuner och landsting 2010 kringgick
regelverket
I samband med 2009 års ekonomiska vårproposition lämnade regeringen förslag om höjda
statsbidrag till kommuner och landsting 2010.
Dessa redovisades som en utgift för 2009.
Finanspolitiska rådet hävdar att regeringen på
detta sätt börjat kringgå regelverket kring
utgiftstaket.
Regeringen har tidigare poängterat att grundprincipen är att utgifter ska hänföras till rätt år
för att inte jämförbarheten över tiden ska försvåras. Om avsteg från denna princip görs ska
detta motiveras och redovisas tydligt, vilket
också gjordes i samband med 2009 års ekonomiska vårproposition.

effektiviteten i program för att stödja de arbetslösas sökarbete. Se A.
Kreuger och M. Lindahl, An Evaluation of Selected Reforms to
Education

and

Labor

Market

Policy

in

Sweden,

Rapport

till

Finanspolitiska rådet 2009/4.
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Det finns vissa brister i redovisningen av den
offentliga sektorns ställning
Finanspolitiska rådets uppfattning är att de
ekonomiska propositionerna saknar en analys av
de offentliga investeringarnas utveckling, nivå
och fördelning, vilket gör att riksdagen inte har
ett tillfredsställande underlag för att bedöma om
nivån är lämplig. Rådet anser också att redovisningen av den offentliga sektorns kapitalstock
och totala nettoförmögenhet fortfarande är
otillfredsställande. Uppgifterna redovisas men
förefaller enligt rådet inte spela någon roll för de
finanspolitiska övervägandena.
Att bedöma den offentliga kapitalstockens
nivå är mycket svårt. Enligt regeringens mening
bör dessutom investeringsbeslut för offentliga
investeringar hellre baseras på samhällsekonomiska kalkyler än på ett mått på optimal
aggregerad kapitalstock. Regeringen vill också
framhålla att riksdagen inte haft några invändningar när det gäller redovisningen av de offentliga investeringarna i de senaste ekonomiska
propositionerna, t.ex. 2009 års ekonomiska vårproposition.
Överskottsmålet är otydligt
Det finanspolitiska rådet hävdar att det råder en
fundamental oklarhet om vad överskottsmålet
egentligen innebär eftersom måluppfyllelsen
utvärderas med fem olika indikatorer som mäter
helt olika saker och kan uppvisa helt olika
värden. Rådet hävdar att det därmed inte heller
är klart när det sker avvikelser från målet och att
det därför finns ett stort behov av att regeringen
klargör vad överskottsmålet egentligen innebär.
Regeringen anser att det är motiverat att
använda flera olika indikatorer. Överskottsmålet
är definierat som att den offentliga sektorns
finansiella sparande ska uppgå till 1 procent i
genomsnitt över en konjunkturcykel. Eftersom
konjunkturläget inte kan mätas entydigt
använder regeringen flera olika indikatorer som
kompletterar varandra, och gör en samlad
bedömning av måluppfyllelsen utifrån dessa.
Hur överskottsmålet bäst bör följas upp är en
fråga som behandlas inom ramen för den pågående översynen av det finanspolitiska ramverket
(se fördjupningsrutan Arbetet med översynen av
det finanspolitiska ramverket i avsnitt 4).
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De finanspolitiska och sysselsättningspolitiska
ramverken bör integreras och kvantitativa mål för
sysselsättningen formuleras
Finanspolitiska rådet framhåller att det är ett
grundproblem att ramverken för finanspolitiken
och sysselsättningspolitiken inte integrerats tillräckligt med varandra, och rådets rapport innehåller en tankeskiss för hur detta skulle kunna
ske. Den nu gällande strategin för att ta hänsyn
till den press på de offentliga finanserna som den
demografiska utvecklingen kommer att innebära
är att använda ett förtida sparande. Rådet hävdar
att det finns ett ömsesidigt beroende mellan
kravet på förtida sparande och den framtida
utvecklingen av livsarbetstiden, vilket gör det
ologiskt att ha mål för sparandet men inte för
hur mycket befolkningen ska arbeta i framtiden.
Regeringen har tidigare tagit avstånd från
kvantitativa mål för sysselsättningen, vilket rådet
hävdar är ogenomtänkt. Rådet anser att det
tvärtom finns anledning att formulera ett sådant
mål tydligt, lämpligast som ett mål för utvecklingen av antalet arbetade timmar per person i
hela befolkningen. För att möta de framtida
demografiska påfrestningarna, och få till stånd
en gradvis höjning av livsarbetstiden, föreslår
rådet också att pensionsåldern automatiskt bör
anpassas till medellivslängden.
Regeringens övergripande mål för sysselsättningspolitiken är att öka den nivå på sysselsättningen som är förenlig med stabil inflation
och ekonomisk balans i övrigt. Det ska framför
allt ske genom ett minskat utanförskap.
Regeringens bedömning är att det målet inte bör
kompletteras med explicita siffersatta mål för
enskilda indikatorer, som t.ex. sysselsättningsgraden eller arbetslösheten (se appendix till
avsnitt 5). Samtidigt är regeringen medveten om
att utvecklingen på arbetsmarknaden har
betydelse för de offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet, vilket påpekats i ett antal
propositioner. Regeringen ser dock inget behov
av att införa kvantitativa mål inom det sysselsättningspolitiska området för att explicit koppla
ihop det sysselsättningspolitiska och finanspolitiska ramverken. Däremot följer regeringen
självklart utvecklingen på arbetsmarknaden och
bedömer vad den har för konsekvenser för de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
Regeringen anser vidare att det för närvarande
inte finns något behov av att indexera pensionsåldern och koppla den till medellivslängden. I det
nya pensionssystemet finns en inbyggd
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incitamentsstruktur som bör leda till att den
effektiva pensionsåldern automatiskt ökar över
tiden.
12.1.4 Kvalitet i underlag och prognoser
Kvaliteten på den interna analysen i
Finansdepartementet under hösten 2008 var hög
Finanspolitiska rådet framhåller att de interna
promemoriorna i Finansdepartementet under
hösten 2008 håller hög kvalitet, trots att de
uppenbarligen skrevs i all hast och under stor
osäkerhet. Rådet berömmer Finansdepartementet för att även under stark tidspress ha
försökt basera politiken på gedigen ekonomisk
analys. Möjligen, anser rådet, kan kritik riktas
mot att man i alltför hög grad velat förlita sig på
forskningsresultat, även när sådana knappt
existerat.
Inte bara aviserad finanspolitik bör ligga till grund
för Finansdepartementets prognoser
Finanspolitiska rådet noterar att Finansdepartementets prognoser, till skillnad från en del andra
bedömares prognoser, endast tar hänsyn till den
finanspolitik som aviserats. Det anser rådet är
olyckligt eftersom prognoserna då kan bli systematiskt missvisande. Rådet föreslår att prognoserna skulle kunna baseras på finanspolitiska
antaganden gjorda av externa bedömare eller på
regeringens egen prognos för det framtida
finansiella sparandet.
Regeringen gör bedömningen att rådets
förslag skulle vara mycket svårt att genomföra i
praktiken. Politiken inför varje nytt budgetår
bestäms i normalfallet i samband med förhandlingarna inför budgetpropositionen. Att basera
prognoserna enbart på beslutad och aviserad
politik är nödvändigt för att bl.a. kunna uppskatta reformutrymmet inför dessa förhandlingar. Att basera prognoserna på externa
bedömares antaganden om den framtida finanspolitiken, eller på regeringens gissning om hur
den framtida politiken kommer att bedrivas,
vore att föregå budgetprocessen.

12.2

Revision

12.2.1 Inledning
Regeringen ska enligt 47 § lagen (1996:1059) om
statsbudgeten årligen för riksdagen redovisa
vilka åtgärder regeringen vidtagit med anledning
av Riksrevisionens iakttagelser.
Den årliga revisionens revisionsberättelser
med invändning har anmälts samlat i årsredovisningen för staten 2008 (skr. 2008/09:101).
I detta avsnitt ges en samlad bild av de iakttagelser som revisionen redovisat sedan föregående
års budgetproposition samt frågor med nära
koppling till revision och kontroll. Redogörelsen
inriktas på iakttagelser och åtgärder av större
vikt som till exempel rör budget-, effektivitetseller kontrollaspekter. Eventuella iakttagelser avseende årsredovisningen för staten kommenteras. Därtill lämnas en sammanställning över de
granskningsrapporter som är slutbehandlade (avskrivna). Dessutom lämnas en samlad förteckning över, och korta referat av, samtliga granskningsrapporter som lämnats sedan föregående
års budgetproposition.
Under respektive utgiftsområde redovisas och
kommenteras, under rubriken Revisionens iakttagelser, rapporter från Riksrevisionens effektivitetsrevision och revisionsberättelser med invändning från den årliga revisionen.
12.2.2 Årlig revision
Riksrevisionen har inom ramen för den årliga
revisionen granskat 257 myndigheter, andra
organisationer och nordiska institutioner med
säte i Sverige. Därutöver har Riksrevisionen
genomfört årlig revision av 21 bolag och
5 stiftelser i vilka staten har ett bestämmande
inflytande.
Revisionsberättelser med invändning

Beträffande de granskade myndigheterna har i
5 fall revisionsberättelsen lämnats med invändning, vilket innebär att revisionen har konstaterat ett eller flera väsentliga fel i årsredovisning
eller förvaltning. En förteckning över vilka myndigheter som fått revisionsberättelse med invändning, och orsaken till respektive invändning,
lämnades i årsredovisningen för staten 2008. Två
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myndigheter har erhållit revisionsberättelser med
upplysning.
För
räkenskapsåret
2007
lämnades
10 revisionsberättelser med invändning. Antalet
revisionsberättelser med invändning har därmed
halverats mellan åren. I avsnitt 12.3 lämnas en
kortfattad redogörelse för regeringens fortsatta
arbete med att stärka den interna styrningen och
kontrollen i staten samt den statliga internrevisionen. Regeringens bedömning avseende de
åtgärder som föranleds av revisionsberättelser
med invändning redovisas under respektive
utgiftsområde.
Granskning av årsredovisningen för staten

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse
utan invändning för årsredovisningen för staten
2008 (dnr Fi2009/4088).
12.2.3 Effektivitetsrevision
Behandling av granskningsärenden

Finansutskottet konstaterar i sitt betänkande om
Riksrevisionens årliga rapport 2008 att utskottet
vid flera tillfällen haft synpunkter på utförligheten och tydligheten i regeringens redovisning i
budgetpropositionen vad gäller Riksrevisionens
granskningsrapporter (bet. 2008/09:FiU13).
Bland annat har utskottet framfört önskemål om
att regeringen ska ange när ett granskningsärende bedöms vara färdigbehandlat. Utskottet
konstaterar att Riksrevisionen i sin uppföljningsrapport 2008 kommenterar regeringens redovisning av slutbehandlade granskningsrapporter i
budgetpropositionen för 2008. Riksrevisionen
anger i uppföljningsrapporten att regeringen
tydligare bör ange på vilka grunder en granskningsrapport är slutbehandlad.
Finansutskottet
konstaterar
utifrån
regeringens redovisning av slutbehandlade
granskningsrapporter i budgetpropositionen för
2009 att den otydlighet Riksrevisionen pekat på i
hög grad kvarstår. Det finns enligt utskottet
exempel på att regeringen lagt ett granskningsärende till handlingarna innan det formellt
behandlats av riksdagen. Utskottets uppfattning
är att en rimlig ordning borde vara att regeringen
avvaktar riksdagens behandling av Riksrevisionens styrelses framställning eller redogörelse
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innan Riksrevisionens rapport läggs till handlingarna. Utskottet anser även, i likhet med
Riksrevisionen, att regeringen tydligare bör ange
på vilka grunder en granskningsrapport är slutbehandlad.
Regeringen anser att redovisningen av Riksrevisionens granskningsrapporter kan utvecklas
och förtydligas. Mot bakgrund av Riksrevisionens och finansutskottets uttalande i
frågan har Regeringskansliets interna riktlinjer
för redovisning av revisionens granskningsrapporter förtydligats.
I det följande lämnas en redovisning av de av
Riksrevisionens granskningsrapporter som slutbehandlats sedan motsvarande redovisning
lämnades föregående år. Med slutbehandlad
avses att det ärende som respektive granskningsrapport gett upphov till är avskrivet.
Att en rapport slutbehandlats hindrar dock
inte att sakfrågan i sig ägnas ytterligare uppmärksamhet i regeringens fortsatta arbete med
att utveckla och effektivisera den statliga verksamheten.
Vidare lämnas på sedvanligt sätt en redovisning av slutbehandlade rapporter under
respektive utgiftsområde. När det gäller pågående eller kommande arbeten är strävan därtill
att i möjligaste mån ange en tidsram.
I år har 12 granskningsrapporter slutbehandlats. I föregående års budgetproposition redovisades 20 granskningsrapporter som slutbehandlade. Detta innebär att 99 av totalt
163 granskningsrapporter har slutbehandlats.
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Tabell 12.1 Slutbehandlade granskningsrapporter
Rapport nr

Namn

Beslut

2005:16
2006:31
2007:7

Statsbidrag till ungdomsorganisationer – hur kontrolleras de?
Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga
Den största affären i livet – tillsyn över fastighetsmäklare och konsumenternas möjlighet
till tvistelösning
Hur förbereds arbetsmarknadspolitiken? En granskning av regeringens underlag
Bilprovningen och tillgängligheten – Granskning av ett samhällsuppdrag
Utanförskap på arbetsmarknaden – Funktionshindrade med nedsatt arbetsförmåga
Budgetstöd genom bistånd – regeringens och Sidas hantering av en central biståndsform
Statens insatser för att bevara de kyrkliga kulturminnena
Regeringens redovisning av arbetsmarknadspolitikens förväntade effekter
Regler och rutiner för indirekt sponsring inom SVT – tillräckligt för att säkerställa SVT:s
oberoende?
Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i 2008 års
ekonomiska vårproposition
Statens insatser för ett hållbart fiske
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Ad acta 12 september 2008

2007:12
2007:18
2007:24
2007:31
2008:2
2008:4
2008:6
2008:15
2008:23

Granskningsrapporter

I det följande redovisas korta referat av samtliga
granskningsrapporter
som
Riksrevisionen
lämnat sedan föregående års budgetproposition.
Regeringens överväganden med anledning av
dessa rapporter redovisas under respektive
utgiftsområde.
RiR 2008:16 Sänkta socialavgifter – för vem och
till vilket pris?
Riksrevisionen har granskat nedsättningar av
socialavgifter.
Riksrevisionens samlade bedömning är att den
regionala nedsättningen inte har gett några
sysselsättningseffekter och inte lett till någon
förändring av servicenivån. Nedsättningen har,
enligt Riksrevisionen, inte heller påverkat
företagandet i nämnvärd omfattning. Enligt
Riksrevisionens uppfattning är den regionala
nedsättningen inte en kostnadseffektiv åtgärd
för att påverka vare sig småföretagande, service
eller sysselsättning.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 3.5,
utgiftsområde 19 Regional tillväxt, avsnitt 2.6,
och utgiftsområde 24 Näringsliv, avsnitt 3.6.
RiR 2008:17 Regeringens hantering av
tilläggsbudgeten
Riksrevisionen har granskat regeringens hantering av tilläggsbudgeten.
Riksrevisionen anser att det finns en uppenbar
risk att utgifter inte ställs mot varandra i

Prop. 2008/09:1
Ad acta 14 april 2008
Prop. 2008/09:1
Prop. 2008/09:1
Prop. 2008/09:1
Skr. 2008/09:220
Prop. 2008/09:1
Prop. 2008/09:195
Prop. 2008/09:100
Ad acta 17 mars 2009

tilläggsbudgetprocessen då den vanligaste
finansieringen återfinns inom respektive utgiftsområde, samtidigt som beredningen sker mellan
respektive fackhandläggare och Budgetavdelningen. Vidare framhåller Riksrevisionen att
motiveringarna till förslagen i tilläggsbudgeten i
allmänhet är bristfälliga och att det mycket sällan
förekommer information om vilken utgiftseffekt
som uppkommer vid neddragningar av anslag.
Vidare anser Riksrevisionen att regeringen i stort
sett inte redovisar verksamhetseffekter av förslag
till anslagsminskningar.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under avsnitt 12.2.4.
RiR 2008:18 Avveckling av myndigheter
Riksrevisionen har granskat avvecklingen av
Arbetslivsinstitutet.
Riksrevisionen har inte funnit några brister
som är allvarliga i sig. Däremot visar
Riksrevisionen på ett antal mindre felaktigheter
och brister som hämmat effektiviteten i avvecklingarna. Riksrevisionen bedömer att det finns
möjligheter att förbättra och effektivisera framtida avvecklingsprocesser.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt
2,5, och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv, avsnitt 4.7.
RiR 2008:19 Hög kvalitet i högre utbildning?
Riksrevisionen har granskat regeringens insatser
för att säkerställa kunskap om kvaliteten i grundläggande högre utbildning. I samband med
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granskningen har Riksrevisionen genomfört en
undersökning av kvaliteten i ett antal högskoleutbildningar på grundnivå.
Riksrevisionen anser att systemet för återrapportering av kvalitet i grundläggande högre
utbildning inte har utformats för att säkra
tillgången på kunskap om kvalitetsutvecklingen
över tid. Riksrevisionen anser vidare att den bild
av kvaliteten som regeringen redovisat i budgetpropositioner inte har varit heltäckande.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning, avsnitt
3.6.
RiR 2008:20 Granskning av Årsredovisning för
staten 2007
Riksrevisionen har genomfört en kompletterande granskning av årsredovisningen för staten
2007.
Riksrevisionen
konstaterar
att
årsredovisningen utvecklats och förbättrats i
flera avseenden jämfört med föregående
årsredovisningar.
Samtidigt
framhåller
Riksrevisionen att det kvarstår områden där en
fortsatt utveckling är angelägen för att
årsredovisningen ska motsvara lagen (1996:1059)
om statsbudgetens (budgetlagen) intentioner.
Riksrevisionen pekar därvidlag på redovisningen
av exempelvis utfallet för finansiellt sparande i
offentlig
sektor,
uppföljningen
av
överskottsmålet respektive utgiftstaket och
ålderspensionssystemets ekonomi.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under avsnitt 12.2.4.
RiR 2008:21 Statens styrning av kvalitet i privat
äldreomsorg
Riksrevisionen har granskat om staten har skapat
förutsättningar för god kvalitet och insyn i privat
bedriven äldreomsorg.
Riksrevisionen anser att varken regeringen,
Socialstyrelsen eller länsstyrelserna fullt ut har
tagit sitt ansvar för att inom sina respektive
ansvarsområden skapa förutsättningar för god
kvalitet och insyn i privat bedriven äldreomsorg.
Vidare anser Riksrevisionen att regeringen inte
har skaffat sig tillräcklig kunskap om hur äldreomsorgsmarknaden fungerar. Därtill kommer
enligt Riksrevisionen att Socialstyrelsen inte har
tagit sitt ansvar för att följa utvecklingen och
vaka över kvaliteten i äldreomsorgen.
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Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, avsnitt
7.7.
RiR 2008:22 Rekrytering av internationella
studenter till svenska lärosäten
Riksrevisionen har granskat rekryteringen av
internationella studenter till svenska universitet
och högskolor.
Riksrevisionens bedömning är att den ökade
rekryteringen av internationella studenter medfört omfattande arbetsinsatser i processerna för
antagning och uppehållstillstånd för studier. Den
ökade belastningen av processerna riskerar enligt
Riksrevisionen att få konsekvenser för bland
annat handläggningstider och möjligheten att på
ett korrekt sätt bedöma ansökningshandlingarna.
Riksrevisionen konstaterar att en allt större
andel av resurserna för högre utbildning används
för internationella studenter, såväl inom ramen
för antagningsprocesserna som inom själva
utbildningen. Riksrevisionen anser mot bakgrund av detta att regeringen bör bereda riksdagen möjlighet att ta ställning till på vilket sätt
statliga medel ska användas inom området.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning, avsnitt
3.6.
RiR 2008:23 Statens insatser för ett hållbart fiske
Riksrevisionen har granskat statens insatser
inom fiskeriområdet.
Enligt Riksrevisionen har inte regeringen på
ett tydligt sätt prioriterat mellan olika motstridiga mål, vilket har bidragit till att statens
insatser inte har varit effektiva. Riksrevisionen
konstaterar att viktig analys och återrapportering
för uppföljning av målen saknas, vilket försvårar
prioriteringar av kostnadseffektiva styrmedel.
Riksrevisionen framhåller även att Sverige på
flera områden har fått kritik av Europeiska
kommissionen för att inte uppfylla kraven inom
den gemensamma fiskeripolitiken. Huvudsakligen avser kritiken att kontrollsystemet i flera
viktiga avseenden inte når upp till EU:s regler.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
avsnitt 2.5.
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RiR 2008:24 Stöd till start av näringsverksamhet –
Ett framgångsrikt program
Riksrevisionen har granskat effekterna av stöd
till start av näringsverksamhet.
Riksrevisionens konstaterar att stöd till start
av näringsverksamhet är ett effektivt program
för individen. Riksrevisionen anser att stödföretagen även på sikt kan tänkas anställa andra
personer, vilket skulle innebära att stödets
sysselsättningseffekter förstärks. Samtidigt är
stödet enligt Riksrevisionen även behäftat med
negativa effekter. Enligt Riksrevisionen uppgår
dödviktseffekten uppskattningsvis till drygt
20 procent och stödet antas i viss utsträckning
även ha konkurrenssnedvridande effekter.
Sammantaget bedömer dock Riksrevisionen att
stödet är ett framgångsrikt program.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 3.5.
RiR 2008:25 Kasernen Fastighetsaktiebolag
Riksrevisionen har granskat Kasernen Fastighetsaktiebolag.
Riksrevisionen konstaterar att Kasernen,
tillsammans med andra bolag, bedriver verksamhet i lokaler som ägs av ett av den verkställande direktörens egna bolag. Kasernen svarar för
hälften av de gemensamma kostnaderna för
lokalen. Riksrevisionen anser att fördelningen av
de gemensamma kostnaderna bör ses över med
hänsyn till Kasernens krympande verksamhet.
Riksrevisionen konstaterar dessutom att
Kasernens hyresförhållande bygger på en överenskommelse i anställningsavtalet med den verkställande direktören och inte på ett vanligt hyresavtal med den juridiska personen som äger
fastigheten, vilket är olämpligt. Riksrevisionen
framhåller även att det inte har gjorts en
dokumenterad sammanställning av den verkställande direktörens bisysslor. Riksrevisionen
bedömer sammanfattningsvis att Kasernens
styrelse brustit i att verka för bolagets bästa samt
säkerställa att den har en god insyn i verksamheten och att intern kontroll och förvaltning är
tillfredsställande.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 24
Näringsliv, avsnitt 3.6.1.

RiR 2008:26 Utanförskap och sysselsättningspolitik – regeringens redovisning
Riksrevisionen har granskat regeringens redovisning av sysselsättningspolitikens förväntade
effekter samt användandet av begreppet utanförskap som en målvariabel för sysselsättningspolitiken i de ekonomiska propositionerna för
åren 2007–2009.
Riksrevisionen anser att begreppet utanförskap saknar en tydlig definition och att
regeringens uppsatta sysselsättningspolitiska mål
om ett minskat utanförskap därmed inte uppfyller de krav som finansutskottet ställt upp för
målvariabler. Vidare anser Riksrevisionen att
användningen av ett otydligt mål riskerar att leda
till felprioriteringar inom sysselsättningspolitiken. Sammantaget gör Riksrevisionen
bedömningen att redovisningen av de förväntade
effekterna av regeringens sysselsättningspolitik
förbättrats, men att den fortfarande brister i flera
avseenden.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 3.5.
RiR 2008:27 Delpension för statligt anställda –
tillämpning och effekter
Riksrevisionen har granskat om delpensionsavtalet fungerat som stöd för statliga arbetsgivare som vill öka möjligheterna för äldre
anställda att arbeta fram till 65 års ålder.
Riksrevisionen anser att arbetsgivarna inte i
tillräcklig grad beaktar att det övergripande
syftet med avtalet är att öka arbetsutbudet.
Riksrevisionen konstaterar att myndigheterna
inte i tillräcklig grad prövar möjligheterna att
anpassa arbetsuppgifter och arbetsorganisation
till de förändrade behov som äldre medarbetare
kan ha. Riksrevisionen anser vidare att den övergripande information som Statens pensionsverk
tar fram är otillräcklig. Riksrevisionen framhåller
slutligen att det saknas förutsättningar för både
enskilda myndigheter och Arbetsgivarverket att
utveckla tillämpningen av delpensionsavtalet så
att det blir ett effektivt arbetsgivarpolitiskt
instrument.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt
5.4.
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RiR 2008:28 Skyddat arbete hos Samhall – Mer
rehabilitering för pengarna
Riksrevisionen har granskat det arbetsmarknadspolitiska stödet skyddat arbete hos Samhall.
Riksrevisionen konstaterar att det är personer
ur rätt målgrupp som har anvisats till stödet
skyddat arbete hos Samhall, men att det förekommer brister i Arbetsförmedlingens administrativa rutiner som försvårar uppföljningen av
om rätt personer anvisas till stödet. Riksrevisionen anser vidare att Samhall under senare
år uppfyller de tre mål som regeringen angivit,
vilka är fastställda i avtalet mellan Samhall och
Arbetsförmedlingen, samt två ekonomiska mål.
Däremot betonar Riksrevisionen att regeringen
inte har utvärderat nivåerna för målen och
därmed inte tillvaratagit möjligheten till att öka
effektiviteten i stödet.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 3.5.
RiR 2008:29 Skyddet för farligt gods
Riksrevisionen har granskat om regeringen och
de ansvariga myndigheterna har skapat tillräckliga förutsättningar för att farligt gods ska
skyddas mot antagonistiska hot, till exempel
terrorism.
Riksrevisionens samlade bedömning är att
regeringen och övriga ansvariga myndigheter
inte i alla delar sett till att transporter av farligt
gods har ett godtagbart skydd mot relevanta hot.
Riksrevisionen anser att ansvaret är uppdelat på
flera myndigheter med delvis otydliga gränser
och outvecklad samverkan. Vidare betonar
Riksrevisionen att den sektorsövergripande
skyddslagstiftningen ger ett svagt stöd för
skyddet av transporter med farligt gods.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 22
Kommunikationer, avsnitt 3.6.
RiR 2008:30 Tillämpningen av det finanspolitiska
ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009
Riksrevisionen har granskat hur regeringen har
tillämpat det finanspolitiska ramverket i budgetpropositionen för 2009.
Riksrevisionen anser att regeringens redovisning av överskottsmålet fortfarande är bristfällig, exempelvis anges inga preciserade bedömningar av målavvikelsens storlek. Vidare framhåller Riksrevisionen att redovisningen av bud328

geteffekterna av regeringens förslag är svårtillgänglig. Riksrevisionen konstaterar beträffande
redovisningen av potentiell BNP att den har
förbättrats något under senare år, men att den
fortfarande är mycket knapphändig. Dessutom
framhåller Riksrevisionen att bedömningarna av
såväl historiska nivåer som den prognostiserade
utvecklingen revideras regelmässigt utan att en
helhetsbild ges av revideringarna och de bakomliggande motiven.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under avsnitt 12.2.4.
RiR 2008:31 Svenska trygghetssystem utomlands –
Försäkringskassans och CSN:s utbetalningar och
fordringshantering
Riksrevisionen har granskat om regeringen,
Centrala studiestödsnämnden och Försäkringskassan har säkerställt att utbetalningar och
fordringshantering fungerar när personer bor
utomlands.
Riksrevisionen anser att varken Försäkringskassan eller CSN har säkerställt att utbetalningarna och fordringshanteringen fungerar
tillfredsställande. Riksrevisionen anser vidare att
regeringen
i
högre
grad
borde
ha
uppmärksammat Försäkringskassans och CSN:s
fordringshantering i förhållande till personer
som bor utomlands.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, avsnitt 2.7.5, och utgiftsområde 15 Studiestöd, avsnitt 3.7.
RiR 2009:1 Omställningskrav i sjukförsäkringen –
att pröva sjukas förmåga i annat arbete
Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans
bedömning av sjukskrivnas förmåga i annat
arbete.
Riksrevisionen anser att det föreligger brister i
handläggningen såtillvida att förmågan i annat
arbete inte prövas regelmässigt och att möjligheten till rehabilitering sällan prövas. Riksrevisionen konstaterar att bedömningen 2007 i
flera fall gjordes långt senare än vad tidsgränsen i
rehabiliteringskedjan anger. Vidare framhåller
Riksrevisionen att det föreligger skillnader i
sannolikheten för att en arbetsförmågebedömning mot annat arbete görs, vad bedömningen
resulterar i och efter hur lång tid den görs.
Skillnaderna varierar beroende på ålder, kön,
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sysselsättning, kommuntillhörighet och diagnosgrupp.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, avsnitt 2.7.1.
RiR 2009:2 Försäkringskassans inköp av ITlösningar
Riksrevisionen har granskat Försäkringskassans
inköp av IT-lösningar.
Enligt Riksrevisionens bedömning har
inköpen av IT-lösningar i flera avseenden skett
på ett sådant sätt att bestämmelserna i lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling inte har
följts. Bristerna avser främst låg kvalitet på
förfrågningsunderlag och upphandlingsrapporter
samt för korta tidsfrister. En annan brist är att
avrop på ramavtal har genomförts när det hade
varit lämpligare att genomföra en regelrätt upphandling. Bristerna har enligt Riksrevisionen
medfört att konkurrensen har begränsats och att
Försäkringskassan har fått ofördelaktiga villkor.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp, avsnitt 2.7.4.
RiR 2009:3 Skatteuppskov – Regeringens
redovisning av bostadsuppskov och pensionssparavdrag
Riksrevisionen har granskat hur regeringen
redovisar och bedömer vissa skatteuppskov.
Det är enligt Riksrevisionen svårt att i den
redovisning som regeringen lämnar till riksdagen
utläsa skatteuppskovens storlek och utveckling.
De bedömningar som regeringen redovisar rör
enligt Riksrevisionen i huvudsak offentligfinansiella effekter till följd av regeländringar av
skatteuppskoven, i första hand för de närmaste
föregående budgetåren. I beräkningarna behandlas skatteuppskoven i allt väsentligt som om det
vore fråga om permanenta nedsättningar av
skatten. Denna frånvaro av långsiktighet innebär
enligt Riksrevisionen att regeringens redovisning
och bedömning av skatteuppskoven blir ofullständig.
Riksrevisionen
konstaterar
att
regeringen inte har utvärderat vare sig uppskovens effektivitet eller hur de står sig mot alternativa åtgärder.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under avsnitt 7.1 och
avsnitt 12.2.4.

RiR 2009:4 Swedfund International AB och
samhällsuppdraget
Riksrevisionen
har
granskat
Swedfund
International AB.
Riksrevisionen anser att bolagsordningen och
ägardirektivet bör förtydligas. Riksrevisionen
bedömer vidare att Swedfunds engagemang i
riskkapitalfonder bör ses över utifrån bolagets
uppdrag. Därtill konstaterar Riksrevisionen att
ägaren inte har gjort en finansiell analys av
bolagets reella kapitalbehov, vilket behöver göras
innan ytterligare kapitaltillskott aktualiseras.
Riksrevisionen framhåller också att regeringen
för riksdagen bör redovisa sina bedömningar om
bolagets framtida inriktning, storlek och roll
inom det svenska utvecklingssamarbetet. Därtill
finns det enligt Riksrevisionen anledning att se
över avkastningsmålet för bolaget. Riksrevisionen bedömer dessutom att det finns anledning att göra en noggrann genomlysning av
Swedfunds administrations- och förvaltningskostnader i samband med bolagets investeringar.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 7
Internationellt bistånd, avsnitt 3.5.
RiR 2009:5 En effektiv och transparent plan- och
byggprocess? Exemplet buller
Riksrevisionen har granskat statens insatser för
bedömningar av buller vid planläggning och
byggande av bostäder.
Riksrevisionen konstaterar att tillämpningen av
riktvärdena för buller vid kommunernas planläggning och byggande av bostäder uppvisar stora skillnader som inte kan motiveras av lokala förutsättningar. Detta sammanhänger enligt Riksrevisionen
i hög grad med brister i statens styrning. Bristerna
riskerar enligt Riksrevisionen att på sikt medföra
en tillämpning där avstegen från riktvärdena blir
alltmer omfattande.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, avsnitt 4.7.
RiR 2009:6 Energideklarationer – få råd för
pengarna
Riksrevisionen har granskat statens införande av
energideklarationer.
Riksrevisionen anser att regeringen och
ansvariga myndigheter inte har getts tillräckligt
goda förutsättningar för att syftet med energideklarationerna ska uppnås. Även väsentliga
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problem med myndigheternas tillämpning av
lagstiftningen föreligger enligt Riksrevisionen.
Riksrevisionen framhåller att det finns oklarheter i den svenska lagstiftningen om såväl
besiktningsbegreppet som när en byggnad
behöver besiktigas. Det är också oklart när
energiexperterna ska lämna åtgärdsförslag.
Riksrevisionen konstaterar att det inte sker
någon återkommande uppföljning av energideklarationernas innehåll och systemets
funktionssätt eller av vilka investeringar som
kommer till stånd efter att en energideklaration
har genomförts.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik, avsnitt 4.7, och utgiftsområde 21 Energi, avsnitt 2.6.
RiR 2009:7 Beslut om sjukpenning – har
Försäkringskassan tillräckliga underlag?
Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassan har tillgång till underlag av tillräcklig
kvalitet vid sina beslut om sjukpenning.
Riksrevisionen bedömer att Försäkringskassan vid beslut om sjukpenning ofta saknar
underlag av tillräcklig kvalitet. Riksrevisionen
konstaterar att allt för många medicinska underlag (läkarintyg) är bristfälliga. Riksrevisionen
konstaterar att dels saknar underlagen ofta
obligatoriska uppgifter, dels är uppgifterna
många gånger inte av tillräcklig kvalitet.
Riksrevisionen har vidare funnit att bristfälliga
medicinska underlag ytterst sällan kompletteras.
Riksrevisionen anser att det medicinska underlaget brister vad gäller läkarens bedömning av
individens arbetsförmåga. Riksrevisionen konstaterar dessutom att det finns skillnader mellan
olika grupper både vad gäller Försäkringskassans
beslut och beslutsunderlag.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 10
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, avsnitt 2.7.2.
RiR 2009:9 Regeringens försäljning av V&S Vin &
Sprit AB
Riksrevisionen har granskat regeringens
försäljning av V&S Vin & Sprit AB (publ).
Riksrevisionen bedömer att försäljningen av
Vin & Sprit exklusive aktierna i Beam var en väl
genomförd försäljning i linje med best practise
och att den gav ett gott ekonomiskt resultat.
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Därtill anser Riksrevisionen att den administrativa hanteringen av separationen av aktierna i
Beam från Vin & Sprit genomfördes på ett
effektivt sätt. Vidare bedömer Riksrevisionen att
regeringens beskrivning av försäljningen av Vin
& Sprit och Beam i budgetpropositionen för
2009 var korrekta, men att redovisningen i två
avseenden var ofullständig. Försäljningen av
Beam genererade en realisationsförlust för staten
om 2,1 miljarder kronor, något som inte
redovisades till riksdagen. Det hade enligt
Riksrevisionen även varit relevant att redovisa
försäljningens effekter på statsskulden.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 24
Näringsliv, avsnitt 3.6.1.
RiR 2009:10 Psykiatrin och effektiviteten i det
statliga stödet
Riksrevisionen har granskat effektiviteten i det
statliga stödet till psykiatrin. Granskningen
omfattar dels de ekonomiska bidrag för psykiatri
som riktats till landstingen under perioden
2001–2007, dels läkarutbildning med inriktning
på psykiatri.
Riksrevisionen konstaterarar att bidragens
effekter var svåra att spåra och att vissa av
bidragen inte fungerade som styrmedel.
Riksrevisionens övergripande slutsats är att
statliga resurstillskott av det slag som granskats
endast kan ha marginell betydelse för psykiatrins
resurser. Riksrevisionen framhåller även att
statens inflytande över läkarutbildningen är
otydligt, att läkarutbildningens dimensionering
har brister och att landstingens roll i läkarutbildningen är motsägelsefull.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, avsnitt
3.10.
RiR 2009:11 Försvarsmaktens personalförsörjning
– med fokus på officersförsörjningen
Riksrevisionen har granskat Försvarsmaktens
personalförsörjning med inriktning mot
myndighetens yrkesofficerare.
Enligt Riksrevisionen finns det obalanser i
ålders- och befälsstrukturen. Vidare har inte
Försvarsmakten tillgång till den personal som
myndigheten behöver för att långsiktigt säkerställa produktionen och upprätthålla sin förmåga. Därtill bedömer Riksrevisionen att brister
i regeringens medel- och långfristiga styrning av
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Försvarsmakten innebär risker för uppbyggnaden, vidmakthållandet och utvecklingen av
förmåga.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 6
Försvar och samhällets krisberedskap, avsnitt
3.4.3.2.
RiR 2009:12 Hanteringen av unga lagöverträdare
– en utdragen process
Riksrevisionen har granskat hur de rättsliga
myndigheterna hanterar unga lagöverträdare.
Riksrevisionen konstaterar att myndigheternas arbete inte lever upp till de uppsatta
målen för unga lagöverträdare. Riksrevisionen
framhåller att myndigheterna inte uppfyller
lagens krav på skyndsamhet. Vidare bedömer
Riksrevisionen att regeringens generella mål att
lagföringen ska öka inte kan anses vara uppfyllt.
Därtill konstaterar Riksrevisionen att många
ungdomar fortsätter att begå brott efter att de
har lagförts. Det behövs enligt Riksrevisionen
tydliga mål och prioriteringar utöver nuvarande
lagkrav. Riksrevisionen framhåller att varken
regeringen eller ansvariga myndigheter har lagt
fast några tydliga mål, prioriteringar eller krav
för hanteringen av unga lagöverträdare i centrala
styrdokument.
Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 4
Rättsväsendet, avsnitt 3.6.
RiR
2009:13
Omställningskraven
i
arbetslöshetsförsäkringen
Riksrevisionen har granskat de omställningskrav
i arbetslöshetsförsäkringen som avser yrkesmässig och geografisk rörlighet.
Riksrevisionen framhåller att krav på byte av
arbetsuppgifter och arbetsort endast ställs i
begränsad utsträckning. Riksrevisionen bedömer
att regeringens målsättning om att arbetssökande i ett tidigt skede ska söka alla lämpliga
arbeten inte har nåtts. Riksrevisionen konstaterar att få arbetssökande flyttar till arbete på
annan ort, men däremot att det är relativt vanligt
att arbetssökande byter yrke. Vidare framhåller
Riksrevisionen att skäl till begränsningar i sökområdena sällan anges. Enligt Riksrevisionen har
Arbetsförmedlingen ett uppdrag som innebär
avvägningar mellan delvis motstridiga mål.
Riksrevisionen anser därtill att regelverkets
komplexitet och allmänhetens attityder till regelverket kan försvåra tillämpningen.

Regeringens överväganden med anledning av
denna rapport redovisas under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 3.5.
12.2.4 Riksrevisionens årliga rapport
Finansutskottet föreslog att riksdagen skulle
lägga Riksrevisionens årliga rapport
2008
(redogörelse 2008/09:RRS1) till handlingarna
(bet. 2008/09:FiU13). Riksdagen beslutade i
enlighet med utskottets förslag (rskr.
2008/09:141).
Regeringen kommenterar revisionens iakttagelser under respektive utgiftsområde. På ett
tematiskt plan, och mot bakgrund av
Riksrevisionens årliga rapport 2009 (RiR
2009:8), vill regeringen därutöver framföra
följande.
Det finanspolitiska ramverket

Ramverket fungerar väl
Revisorerna anser att tydliga mål för de
offentliga finanserna och en tydlig redovisning
av målavvikelser kan motverka kortsiktiga
åtgärder som riskerar att leda till en ohållbar
utveckling av underskott och statsskuld på
längre sikt. Tydliga mål och en tydlig redovisning stärker förtroendet för finanspolitiken.
Vidare framhåller revisorerna att ramverkets mål
och restriktioner också kan bidra till att konsolideringen av de offentliga finanserna efter en
djup lågkonjunktur sker under ordnade former
så att de negativa effekterna på skatteuttag och
välfärdsutgifter begränsas. Revisorerna anser att
det finanspolitiska ramverket i allt väsentligt
fungerar väl och har bidragit till en stabil utveckling av de offentliga finanserna i Sverige.
Regeringen gör i denna del ingen annan
bedömning än revisorerna.
Uppföljningen av överskottsmålet är otydlig
Revisorerna konstaterar att regeringen använder
tre indikatorer för att beskriva avvikelser från
överskottsmålet. Eftersom de olika indikatorerna samtidigt kan visa såväl positiva som
negativa avvikelser från målet riskerar uppföljningen enligt revisorerna att bli otydlig.
Revisorerna framhåller vidare att potentiell BNP
utgör en viktig variabel i den finanspolitiska
analysen. Revisorerna konstaterar dock att
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bedömningarna av potentiell BNP revideras ofta,
samtidigt som förklaringarna till revideringarna
är så gott som obefintliga i de ekonomiska
propositionerna.
Regeringen anser att det är motiverat att
använda flera olika indikatorer vid uppföljningen
av
överskottsmålet.
Överskottsmålet
är
definierat som att den offentliga sektorns
finansiella sparande ska uppgå till 1 procent i
genomsnitt över en konjunkturcykel. Eftersom
konjunkturläget inte kan mätas entydigt,
använder regeringen flera olika indikatorer som
kompletterar varandra och gör en samlad
bedömning av måluppfyllelsen utifrån dessa.
Hur överskottsmålet bäst bör följas upp är
enligt regeringens mening en fråga som
behandlas inom ramen för en pågående översyn
av det finanspolitiska ramverket (se avsnitt 4.1).
Motiveringen till utgiftstakens nivå är oklar
Revisorerna konstaterar att regeringen successivt
har förtydligat de principer som ligger till grund
för förslaget till utgiftstak. Det saknas dock
enligt revisorerna fortfarande en kvantifierad
redovisning av sambandet mellan utgiftstaket
och regeringens långsiktiga strategi för den
offentliga sektorns inkomster och utgifter.
Vidare framhåller revisorerna att de tidigare
påpekat att principerna för tekniska förändringar
av redovisningen i statsbudgeten bör tydliggöras.
Revisorerna anser att det finns en risk att den
starka fokuseringen på utgiftstaket i budgetarbetet och i budgetdokumenten ger upphov till
ett finanspolitiskt ”läckage” om inte de tekniska
justeringarna av taket görs på ett konsekvent
sätt.
Utgiftstaket är ett viktigt finanspolitiskt
åtagande som stärker budgetprocessen, främjar
budgetdisciplin och stödjer överskottsmålet.
Regeringen anser att det är viktigt att redovisa på
vilka grunder utgiftstakets nivå för ett tillkommande år föreslås och har förtydligat detta i
flera vår- och budgetpropositioner. Utgiftstaket
och saldomålet beräknas och redovisas enligt
olika principer, vilket gör att kopplingen inte
alltid är enkel. Det är regeringens ambition att
kontinuerligt och så långt det är möjligt utveckla
och förtydliga redovisningen av de avvägningar
som ligger till grund för regeringens ställningstaganden vad gäller samspelet mellan utgiftstak
och överskottsmål.
Principerna för teknisk justering bygger på att
utgiftstaket ska utgöra en lika stram restriktion
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efter justeringen som före. Justeringar av teknisk
karaktär sker när reformer genomförs som inte
har någon direkt nettoeffekt på den konsoliderade offentliga sektorns utgifter eller det offentliga finansiella sparandet, men som ändå påverkar
storleken på de takbegränsade utgifterna.
Regeringen strävar även inom detta område efter
att förbättra redovisningen och transparensen. I
dessa frågor sker ett kontinuerligt arbete inom
Finansdepartementet, vilket bl.a. resulterat i
departementspromemorian Stärkt finanspolitiskt
ramverk – översyn av budgetlagens bestämmelser om utgiftstak (Ds 2009:10) och propositionen
Obligatoriskt
utgiftstak
(prop.
2009/10:5).
Redovisningen av budgeteffekter är svårtillgänglig
Budgetpropositionen innehåller ett stort antal
tabeller och ett omfattande siffermaterial, som
bland annat beskriver effekterna av regeringens
förslag på statens och den offentliga sektorns
finanser. Det ställs stora krav på tydlighet och
förklarande text för att redovisningen ska vara
begriplig. Revisorerna anser att regeringen inte
lever upp till dessa krav.
Regeringens målsättning är att redovisa
budgeteffekter på ett tydligt och enkelt sätt. Av
denna anledning beskrivs till exempel statiska
budgeteffekter sedan ett par år med hjälp av en
uppsättning fasta tabeller. Regeringen arbetar
kontinuerligt med att utveckla redovisningen.
Exempelvis har spårbarheten mellan tabellerna
och förklaringarna av den terminologi som
används förbättrats.
Regleringen av årsredovisningen för staten bör
utvecklas
Revisorerna framhåller att de i olika sammanhang pekat på vikten av att den nuvarande
regleringen av årsredovisningen för staten
utvecklas. Regleringen utgörs i dagsläget endast
av bestämmelsen i 38 § budgetlagen. Det
närmare innehållet i årsredovisningen regleras
endast i ett regeringsbeslut om normering av
avgränsning och uppställningsformer. Revisorerna anser att det principiellt är tveksamt att
regeringen kan besluta om sin redovisningsskyldighet gentemot riksdagen. Revisorerna
konstaterar även att årsredovisningen för staten
inte innehåller någon redovisning av skatteuppskoven eller den ackumulerade skattefordran
som dessa resulterat i.
Regeringen har den 4 juni 2009 beslutat om
direktiv för en översyn av budgetlagen (dir.
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2009:55). Av direktiven framgår att den särskilde
utredaren ska pröva om det finns skäl att införa
ytterligare och tydligare normering av årsredovisningen för staten. Frågeställningar som därvid
ska behandlas är bl.a. årsredovisningens innehåll,
omfattning, avgränsning och uppställningsformer samt tidpunkten för när årsredovisningen
ska lämnas till riksdagen. Regeringen ställer sig
vidare positiv till att utveckla redovisningen av
skatteuppskov till riksdagen. Med ledning av
bland annat revisorernas iakttagelser kommer
regeringen att närmare överväga innehållet i och
formen för en sådan redovisning.
En striktare tillämpning av tilläggsbudgeten är
önskvärd
Revisorerna konstaterar att det är vanligt att
förslag om ökade utgifter på tilläggsbudget
presenteras under löpande verksamhetsår utan
förslag om finansiering genom minskning av
andra utgifter. Enligt revisorerna uppgår sådana
förslag till i genomsnitt drygt fyra miljarder
kronor per tilläggsbudget. Vidare konstaterar
revisorerna att det är vanligare med ofinansierade
förslag på höstens tilläggsbudget än på vårens.
Regeringen anser att processen kring tilläggsbudgeten bör vara stram och att förslag om
utgiftsökningar ska finansieras med utgiftsminskningar. Samtidigt uppstår det i olika verksamheter omfattande och oförutsedda utgiftsökningar där krav inte alltid kan ställas på
finansiering givet att utrymme finns under
utgiftstaket. Detsamma gäller för utgiftsökningar som blir aktuella utifrån vissa politiska
prioriteringar.
Mot bakgrund av revisorernas iakttagelser och
finansutskottets uttalanden i frågan (bet.
2008/09:FiU11) har Regeringskansliets interna
riktlinjer för tilläggsbudget förtydligats.
Utgångspunkten är därvid att undvika förslag på
tilläggsbudget när anslagskredit och anslagssparande räcker för att täcka utgiftsbehovet.
Vidare har kraven på motiveringar av såväl
anslagsökningar som anslagsminskningar ökat.
Det är också av stor vikt att upprätthålla lagen
(1996:1059) om statsbudgetens krav på bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter.
Ökad internationell rörlighet

Revisorerna konstaterar att en ökande internationell rörlighet liksom de åtaganden som

följer av Sveriges EU-medlemskap ställer nya
krav på myndigheterna. Utländska medborgare i
Sverige och svenska medborgare i utlandet har i
varierande grad rätt till förmåner från de svenska
trygghetssystemen. Revisorerna konstaterar att
såväl socialförsäkringen och den högre utbildningen som skatteområdet är verksamheter som
på olika sätt påverkats av denna utveckling.
Enligt revisorerna föreligger flera brister i
kontrollsystemen vid Försäkringskassan och
Centrala studiestödsnämnden (CSN), vilket bl.a.
medför svårigheter att hantera felaktiga utbetalningar till utlandsboende. På motsvarande sätt
finns det enligt revisorerna brister i Skatteverkets kontrollsystem som ökar riskerna för
förlorade skatteintäkter. Revisorerna framhåller dessutom att CSN:s, Försäkringskassans
och Skatteverkets tillkortakommanden när det
gäller att hantera en mer internationellt rörlig
befolkning i hög grad beror på vilka förutsättningar dessa myndigheter får för att uppfylla
sina åligganden.
Regeringen anser i likhet med revisorerna att
en ökad internationell rörlighet medför stora
krav på statsmakterna att anpassa berörda
nationella regelverk. En sådan anpassning sker
successivt. När det gäller åtgärder för att komma
till rätta med de av revisorerna identifierade
problemen med obetalda fordringar i CSN:s
respektive Försäkringskassan:s verksamheter
kommer regeringen i nära dialog med berörda
ledningar närmare överväga relevanta åtgärder.
Myndigheternas genomförande av EU-beslut

Bristande strategiska och juridiska analyser
Revisorerna anser att det är viktigt att regeringen
inom områden som till stor del styrs av
gemensamma EU-beslut gör analyser av vilka
styrmedel som är möjliga, nödvändiga och ändamålsenliga för att målen ska nås. En förutsättning är enligt revisorerna att regeringen klargör vad Sverige kan göra inom ramen för EGrätten och vilken inriktning olika stöd bör ha för
att på ett effektivt sätt bidra till ökad måluppfyllelse. Enligt revisorerna bör regeringens
strategiarbete även innefatta en tydlig ansvarsfördelning och samordning mellan de myndigheter som ska genomföra insatserna.
Det är viktigt att arbetet med att efterleva
EU-beslut och införliva EG-rätt i svensk
lagstiftning sker effektivt. I detta arbete ingår
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bland annat att i möjligaste mån ta hänsyn till
specifikt svenska förutsättningar och ambitioner.
Ansvarsfördelningen mellan och samordningen
av statliga myndigheter och deras verksamheter
är därmed därmed av stor betydelse. Regeringens
ambition är att successivt förbättra efterlevnaden
av EU-beslut samt införlivandet och efterlevnaden av EG-rätt. Revisorernas iakttagelser är
en värdefull utgångspunkt för detta arbete.
EG-rätten innebär utmaningar för det
kommunala självstyret
Revisorerna konstaterar att kommunerna inom
flera områden har en viktig roll för genomförande av tillsyn och kontroll som styrs av EGrätten. I Sverige styrs bland annat miljöområdet
av ramlagar som anger politikens inriktning och
principer för hur exempelvis tillsynen ska bedrivas. Hur tillsynen sedan i praktiken ska
bedrivas, och vilka beslut som ska fattas, är i stor
utsträckning en fråga för de politiska nämnderna
i varje kommun. Tillsynen ska enligt revisorerna
ses som en uppgift bland många andra, vilket
innebär att det i praktiken kan uppstå stora
skillnader mellan kommuner när det gäller vilken
grad av tillsyn som faktiskt utförs.
Statens styrning av den kommunala verksamheten sker framför allt genom lagstiftning.
Det är enligt regeringen angeläget att vid införlivandet av EG-rätt, när det är påkallat, klargöra
kommunernas roll och ansvar. Det är vidare
viktigt att det inte föreligger några omotiverade
skillnader mellan hur kommunerna utövar sin
tillsyn.
Överblick saknas i rapporteringen
Myndigheter som i sin helhet styrs utifrån ett
nationellt regelverk ska enligt revisorerna
vanligen rapportera allt som är väsentligt för
verksamheten i årsredovisningen. Det innebär
att regeringen och riksdagen har möjlighet att få
informationen samlad. Verksamheter som omfattas av EG-rätten har därutöver ofta krav på
särskild återrapportering direkt till EU-kommissionen och ibland till olika delar inom den. Detta
innebär enligt revisorerna att rapporteringen
sker i olika kanaler och vid olika tidpunkter,
vilket riskerar leda till en fragmentisering av
informationen och brist på överblick för beslutsfattare.
Det är viktigt att såväl statlig som kommunal
verksamhet följs upp och redovisas på ett samlat
och ändamålsenligt sätt. När det gäller den
statliga verksamhet som helt eller delvis styrs av
334

EG-rätten åligger det givetvis regeringen att
säkerställa att myndigheterna lämnar en
helhetsbild av resultatet av sina verksamheter.
Detta är även en förutsättning för att regeringen
i sin tur ska kunna lämna en tillfredsställande
resultatredovisning till riksdagen.
Ineffektiva strukturstöd och dålig kontroll
Revisorerna konstaterar att regeringen och
myndigheterna inte har klargjort och prioriterat
vad som ska uppnås med de stöd som Sverige har
mottagit för verksamheter som styrs av EGregler. I flera fall har enligt revisorerna inte heller
uppföljningen och kontrollen av verksamheternas resultat och effekter varit tillräcklig.
All statlig verksamhet ska bedrivas effektivt.
Det finns inte några särskilda krav på verksamheter som tar sin utgångspunkt i EG-regler eller
som helt eller delvis finansieras av EU-medel. En
effektiv användning av tilldelade resurser och en
hög grad av måluppfyllelse är en självklar
ambition för regeringen. Detta förutsätter att
effektiva kontrollfunktioner finns på plats.
Myndigheternas anpassningar till nya
förutsättningar

Förändrade krav på intern styrning och
kontroll
Revisorerna konstaterar att variationerna mellan
berörda myndigheter i arbetet med att etablera
den av regeringen föreskrivna processen, som
består av riskanalys, kontrollåtgärder och uppföljning samt dokumentation, är stora. Vid en
majoritet av myndigheterna har det funnits olika
brister. För 25 av de 56 myndigheter som under
2008 hade att följa förordningen (2007:603) om
intern styrning och kontroll, har revisionen i
revisionsrapporter avrapporterat olika typer av
brister i tillämpningen av förordningen. Bristerna avser bl.a. att riskanalyserna är ofullständiga,
att kontrollåtgärderna inte utgår från riskanalysen, att uppföljningen är otillräcklig samt
att dokumentationen brister. Revisorerna anser
också att det i stor utsträckning saknas tydliga
styrdokument för myndigheternas arbete i nu
aktuellt avseende.
Regeringen kan konstatera att även Ekonomistyrningsverket (ESV) i sin rapport angående
ekonomiadministrativa värden (EA-värden)
avseende 2008 (ESV dnr 41-566/2008) framhåller att det föreligger brister avseende
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regelefterlevnad när det gäller förordningen om
intern styrning och kontroll. ESV:s bedömning
är att många myndigheter inte fullt ut hunnit
med att under 2008 genomföra de moment som
krävs enligt förordningen.
I avsnitt 12.3.1 redovisar regeringen sin syn på
arbetet med att stärka den interna styrningen
och kontrollen i staten.
Övergång till elektronisk fakturahantering
Revisorerna konstaterar att i princip samtliga
myndigheter har infört system för att hantera
elektroniska fakturor. Revisorerna framhåller
dock att viktiga problem kvarstår att lösa.
Problemen avser enligt revisorerna bland annat
brister i den interna kontrollen avseende till
exempel behörighetshantering och fördelningen
av ansvar för attestering och godkännande av
ekonomiska transaktioner. Revisorerna konstaterar även att utbytet med privata företag är
mycket begränsat.
Regeringen anser att införandet av elektronisk
fakturahantering i staten ger förutsättningar för
en förbättrad intern kontroll och effektivitet i
hanteringen av fakturor. I det inledande skede
som myndigheterna fortfarande befinner sig i är
det dock viktigt att de fortsätter att analysera hur
införandet påverkar behovet av förändringar i
den interna kontrollstrukturen och hur denna
kontroll ska kunna upprätthållas på ett säkert
och kostnadseffektivt sätt. Regeringen kommer
att noga följa utvecklingen de närmaste åren och
vidta de åtgärder som bedöms krävas för att
reformens fulla potential ska kunna uppnås.
En statsförvaltning i förändring
Revisorerna anser att bildandet av nya
myndigheter bör prövas med omsorg. När nya
verksamheter inrättas bör enligt revisorerna olika
organisatoriska lösningar prövas. Vidare
bedömer revisorerna att det finns utrymme att
effektivisera genomförandet av avvecklingar och
därmed underlätta framtida organisationsförändringar i statsförvaltningen.
Det är viktigt att erfarenheterna av avvecklingar av statlig verksamhet tas till vara.
Regeringen avser att återkomma i frågan i en
kommande förvaltningspolitisk proposition (se
närmare
under
utgiftsområde
2
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt
3.3.2).

12.3

Intern styrning och kontroll samt
internrevision

12.3.1 Intern styrning och kontroll
I och med införandet av myndighetsförordningen (2007:515) och förordningen (2007:603)
om intern styrning och kontroll har regeringen
tydliggjort ansvaret för ledningen vid statliga
myndigheter när det gäller den interna styrningen och kontrollen. Regeringen anser att en
intern styrning och kontroll som fungerar på ett
betryggande sätt är nödvändigt för att myndigheterna ska kunna fullgöra sina instruktionsenliga uppgifter och samtidigt uppfylla sitt verksamhetsansvar. Myndighetsledningarnas engagemang är avgörande för att arbetet med att
förbättra den interna styrningen och kontrollen i
staten ska bli framgångsrikt.
I arbetet med att förbättra den interna styrningen och kontrollen måste hänsyn tas till
verksamheternas olika karaktärer och till vilka
risker ledningen kan acceptera. Arbetet med
intern styrning och kontroll kan därför komma
att se olika ut på olika myndigheter. Definitionen av intern styrning och kontroll i svensk
statsförvaltning följer den definition som
nationellt och internationellt används såväl inom
privata som offentliga organisationer (den s.k.
COSO-modellen). Definitionen är dock
anpassad till de förhållanden som gäller för den
svenska statsförvaltningen. Med intern styrning
och kontroll avser regeringen den process som
syftar till att myndighetens ledning med rimlig
säkerhet fullgör sitt verksamhetsansvar. Förordningen om intern styrning och kontroll omfattar
de moment i denna process som på ett ändamålsenligt och relevant sätt låter sig regleras. Det
finns emellertid ytterligare områden i arbetet
med intern styrning och kontroll som myndighetens ledning måste beakta. Ett av områdena är
den s.k. kontrollmiljön. Här ingår ett antal
förutsättningar som ska gälla för att myndigheten ska kunna uppnå en tillfredsställande
intern styrning och kontroll. Myndigheten ska
bl.a. ha klara ansvars- och befogenhetsstrukturer,
ett engagerat ledarskap, en väl utformad
personalpolitik och kompetensförsörjning samt
en ledning som ger uttryck för nödvändiga etiska
värderingar. Ett annat viktigt område är
myndighetens informations- och kommunikationssystem, som ska vara utformat så att
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korrekt och relevant information förmedlas till
berörda delar av organisationen.
Regeringen konstaterar att såväl Riksrevisionen som ESV påtalat vissa ofullkomligheter
när det gäller efterlevnaden av förordningen om
intern styrning och kontroll. Regeringen
kommer fortsättningsvis att noga följa
myndigheternas arbete med att stärka den
interna styrningen och kontrollen.
Regeringen har som tidigare nämnts beslutat
om direktiv för en översyn av budgetlagen (dir.
2009:55). Av direktiven framgår att den särskilde
utredaren ska pröva om det finns skäl att i lag
reglera regeringens skyldigheter vad gäller att
säkerställa en väl fungerande intern styrning och
kontroll i staten.
12.3.2 Internrevision
Den statliga internrevisionen

ESV svarar för samordning av den statliga
internrevisionen. En viktig uppgift för ESV är att
årligen till regeringen samlat redovisa hur väl
internrevisionen vid de statliga myndigheterna
fungerar. För närvarande är 61 myndigheter
skyldiga att följa internrevisionsförordningen
(2006:1228).
Av 2009 års rapport om den statliga internrevisionen (ESV dnr 52-609/2008) framgår att
ESV bedömer att den statliga internrevisionen i
allt väsentligt fungerar väl. ESV konstaterar
vidare att alla myndigheter som är ålagda att följa
internrevisionsförordningen har inrättat internrevision. ESV noterar att det i vissa fall förefaller
oklart för myndigheten ifråga varför den ska
omfattas av internrevisionsförordningens krav.
Innebörden av dessa krav förefaller dessutom
inte vara generellt kända. Av de berörda myndigheterna är det drygt hälften som bedriver internrevision genom ensamrevisorer, vilket innebär en
markant ökning i jämförelse med tidigare år.
ESV framhåller att antalet internrevisorer och
deras arbetstid (i procent av heltid) varierar hos
myndigheter som är verksamma inom samma
verksamhetsområde och där verksamheten förefaller jämbördiga. Detta är särskilt påtagligt för
myndigheter inom högskole- och universitetsområdet. ESV:s bedömning är att myndighetsledningarna, utifrån en bedömning av myndighetens verksamhet och risker, behöver göra
utförliga analyser av hur stora resurser intern336

revisionen vid myndigheten bör ha för att kunna
efterleva kraven i internrevisionsförordningen.
ESV bedömer att regelefterlevnaden ökar
successivt. Vid jämförelse av regelefterlevnaden
för 2008 med 2007 noterar ESV att det har skett
en förbättring inom samtliga områden som är
föremål för myndighetens mätning, utom när
det gäller frågan om intern och extern kvalitetssäkring av internrevisionens arbete. Det beror till
stor del på att ungefär två av tre myndigheter
uppger att de genomför interna kvalitetssäkringar i form av fortlöpande granskningar och
genom självutvärderingar. De myndigheter som
uppgivit att de inte genomför intern kvalitetssäkring är i nästan samtliga fall myndigheter med
bara en revisor anställd. ESV konstaterar att nio
myndigheter under 2008 har genomfört en
extern kvalitetssäkring av internrevisionen.
Sedan 2006 har sammanlagt 20 myndigheter
genomfört en extern kvalitetssäkring.
ESV bedömer vidare att den statliga internrevisionens oberoende och objektivitet är
tillfredsställande samt att den har kompetens
och erfarenhet för att genomföra granskningsuppdragen. De statliga internrevisorerna har
enligt myndigheten en god utbildningsnivå och
lång erfarenhet inom sitt yrkesområde. Enligt
ESV innebär det att den övervägande majoriteten
av internrevisorerna har kvalifikationer för att
kunna bli Certified Internal Auditor.
I princip samtliga myndigheter har enligt ESV
en tillfredsställande styrning av internrevisionen.
Det har skett en betydande förbättring inom
detta område jämfört med 2007 och 2006.
Däremot har Länsstyrelsen i Västra Götalands
län, Totalförsvarets forskningsinstitut och
Verket för näringslivsutveckling uppgivit att
myndighetsbeslut för tillsättning av internrevisionschef saknas för 2008 (vilket även var
fallet 2007). Vidare konstaterar ESV att myndigheternas ledning, utom vid Länsstyrelsen i
Stockholm, har beslutat om en revisionsplan för
internrevisionens gransknings- och rådgivningsuppdrag samt fastställt riktlinjer för internrevisionen. Internrevisionen vid Länsstyrelsen i
Stockholm har inte heller valt ut granskningsuppdragen utifrån en årlig riskanalys av hela
myndighetens verksamhet. ESV konstaterar att
internrevisionen vid drygt hälften av de berörda
myndigheterna har fått uppdrag med anledning
av förordningen om intern styrning och
kontroll.
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Den statliga internrevisionen har till uppgift att
på ledningens uppdrag granska den interna
styrningen och kontrollen i myndigheten och
lämna förslag till förbättringar. Enligt
regeringens bedömning är en intern styrning och
kontroll som fungerar på ett betryggande sätt en
nödvändig förutsättning för att myndigheterna
ska kunna fullgöra sina instruktionsenliga
uppgifter och samtidigt uppfylla sitt verksamhetsansvar. Ett väl fungerande samspel mellan
myndighetens ledning och internrevisionen är
enligt regeringens bedömning därmed viktigt.
Regeringen konstaterar att den statliga internrevisionen i stort förefaller fungera tillfredsställande. En ökad andel ensamrevisorer, en
begränsad omfattning av kvalitetssäkringar samt
relativt få uppdrag från myndighetsledningen till
internrevisionen gällande intern styrning och
kontroll ger dock regeringen anledning att
fortsatt noga följa utvecklingen.
Av direktiven till den översyn av budgetlagen
som regeringen har beslutat om framgår att den
särskilde utredaren ska pröva om det finns skäl
att i lag reglera regeringens skyldigheter att
säkerställa en väl fungerande internrevision i
staten (dir. 2009:55).

angående hanteringen av EU:s medel (bet.
2008/09:FiU26). Utskottet konstaterar att
modellen med gemensam förvaltning av stora
delar av EU:s budgetmedel lägger ett betydande
ansvar på medlemsstaterna och deras förmåga att
hantera medlen på ett korrekt sätt. Utskottet
framhåller att utfärdandet av ett nationellt
intygande ska ses som ett väsentligt steg mot en
förbättrad kontroll av EU:s budgetmedel och
kan stärka revisionsrättens möjligheter att avge
en ren revisionsförklaring. Finansutskottet
välkomnar därför regeringens initiativ och
hoppas att det ska inspirera andra medlemsstater
i unionen att också förbättra sin kontroll över
EU-medel.
Verksamheten för innevarande fleråriga budgetram befann sig under 2008 i en inledningsfas,
dock med undantag för jordbruksfonderna. De
fleråriga och årliga programmen fastställdes för
flertalet fonder först under 2007 och 2008,
varför utbetalningarna hittills varit begränsade.
På sikt kommer samtliga EU-medel som
förvaltas gemensamt med kommissionen att
omfattas av intygandet.

12.4
Intygande avseende hantering av EU-medel

I årsredovisningen för staten 2008 (skr.
2008/09:101) lämnade regeringen för första
gången ett s.k. nationellt intygande avseende
EU-medel. Intygandet består av två delar, dels
bedömningen att EU-räkenskaperna i form av
balans- och resultaträkning samt en kassamässig
redovisning har upprättats enligt god redovisningssed och i allt väsentligt är rättvisande, dels
ett konstaterande om att det finns ett ramverk
för staten som syftar till att säkerställa en
betryggande styrning och kontroll av EUmedlen. Intygandet lämnas till riksdagen som en
del av årsredovisningen för staten och överlämnas även till Europeiska kommissionen och
revisionsrätten. De medel som omfattas av
intygandet är de som förvaltas gemensamt med
kommissionen. Dessa medel utgör huvuddelen
av EU-medlen och innefattar såväl jordbrukssom strukturfonderna.
Finansutskottet framhåller i sitt betänkande
över årsredovisningen att det är bekymmersamt
att Europeiska revisionsrätten under lång tid inte
har kunnat lämna en ren revisionsberättelse

Arbete mot felaktiga
utbetalningar inom
välfärdssystemen

Välfärdsystemen, som sammanlagt uppgår till
närmare 16 procent av BNP, utmanas av både
den ekonomiska och demografiska utvecklingen.
Kraven på systemen växer i samband med att
arbetslösheten ökar och befolkningen blir äldre i
kombination med en svag ekonomisk utveckling. Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom
välfärdssystemen är bl.a. mot denna bakgrund
angeläget.
Nivån på felaktiga utbetalningar från välfärdssystem uppskattades av Delegationen mot
felaktiga utbetalningar (FUT-delegationen) till
mellan 18–20 miljarder kronor (SOU 2008:74).
Försäkringskassan bedömer att de felaktiga
utbetalningarna inom socialförsäkringssystemet
för 2008 kan uppgå till så mycket som 19
miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 4,5
procent av socialförsäkringssystemets totala utbetalningar (Försäkringskassans årsredovisning
2008). En stor del av de felaktiga utbetalningarna, två tredjedelar, bedöms orsakas av
brister i regel- och stödsystemens utformning
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PROP. 2009/10:1

samt dess tillämpning, vilket gör att det är svårt
för både sökande och handläggare att göra rätt.
Det är därför viktigt med åtgärder på bred front.
Arbetet med att minska de felaktiga utbetalningarna har nu pågått i flera år. Under det
senaste året har ett flertal åtgärder vidtagits.
Ett stort antal lagar och förordningar har
beslutats för att möjliggöra ett utökat elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga
förvaltningen (SFS 2008:937 och 2008:967–982).
Förändringarna, som bl.a. berör Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen, är
avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och
förbättra servicen i förhållande till enskilda
(prop. 2007/08:160). Ändringarna trädde i kraft
den 1 januari 2009. Regeringen har därefter gett
de berörda myndigheterna i uppdrag att redovisa
vilka åtgärder som vidtas för att ta tillvara de
möjligheter till elektroniskt informationsutbyte
som de ovannämnda författningarna medger. Av
de redovisningar som inkommit framgår att flera
myndigheter kommer att ha fungerande system
för informationsutbyte på plats under 2009.
Regeringen förutsätter att resterande myndigheter snarast kommer att skaffa tekniska system
och vidta övriga åtgärder som gör det möjligt för
dem att använda de utökade möjligheterna till
elektroniskt informationsutbyte.
Utredningarna om återkrav och bidragsspärr
har lämnat sina betänkanden. I betänkandet
Återkrav inom välfärdssystemen – Förslag till
lagstiftning (SOU 2009:6) föreslås att det införs
en generell återkravslag som ska omfatta i
princip alla de förmåner som ingår i välfärdssystemen. I betänkandet Bidragsspärr (SOU
2008:100) föreslås att en ny sanktion införs som,
med vissa undantag, innebär att den som har
dömts för ett allvarligt bidragsbrott under en viss
tid inte ska ha rätt till den eller de förmåner som
brottet har avsett. Förslagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Statskontoret har på regeringens uppdrag
granskat Centrala studiestödsnämndens (CSN)
respektive Arbetsförmedlingens arbete med
intern styrning och kontroll för att förhindra
felaktiga utbetalningar. Utvärderingen av CSN
visar att myndigheten till stora delar uppfyller de
formella kraven på intern styrning och kontroll
som infördes 2008 (Statskontoret 2009:8).
Samtidigt föreligger ändå en risk för att felaktiga
utbetalningar sker eftersom gymnasieskolorna,
högskolorna och utbildningsanordnare inom den
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kommunala vuxenutbildningen brister i sin
rapportering till CSN avseende till exempel
skolk, kursavbrott och studieinaktivitet. Vidare
visar granskningen av Arbetsförmedlingen att
det finns stora risker för felaktiga utbetalningar
och att felaktiga utbetalningar förekommer
(Statskontoret 2009:13). Den främsta orsaken
till detta är att arbetsförmedlarna inte alltid följer
regler och riktlinjer för handläggningen av de
arbetsmarknadspolitiska programmen. Andra
orsaker är att det finns brister i Arbetsförmedlingens kontrollmiljö och att ledningen inte tar
tillräckligt ansvar för kontrollarbetet. Statskontoret har i sina rapporter lämnat ett antal
förslag till att minska riskerna för felaktiga
utbetalningar. Förslagen bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Med utgångspunkt i de förslag som FUTdelegationen lämnade sommaren 2008 (SOU
2008:74) har ytterligare åtgärder vidtagits. Ett
exempel är att en särskild utredare har fått i
uppdrag att utreda behovet av, och lämpligheten
i, att införa ett administrativt sanktionssystem i
syfte att motverka att ersättningar från trygghetssystemen utbetalas på felaktiga grunder eller
med för höga belopp (dir. 2009:66). Ett annat
exempel är att Statskontoret har fått i uppdrag
att analysera betydelsen av olika drivkrafter för
dimensioneringen av kontroller och åtgärder
mot
felaktiga
utbetalningar
hos
Försäkringskassan.
Vidare
har
bl.a.
Arbetsförmedlingen, CSN, Försäkringskassan,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
Migrationsverket, Socialstyrelsen, Skatteverket
och Ekonomistyrningsverket (ESV) givits i
uppdrag att samverka i det fortsatta arbetet
avseende utveckling av metoder för och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, vilket bl.a. innefattar systemövergripande riskanalyser, omfattningsstudier, framtagande av statistik och
indikatorer, framtagande av kostnadseffektiva
kontrollinsatser
och
informationsinsatser.
Resultatet ska rapporteras årligen i en särskild
skrivelse till regeringen.
ESV har fått i uppdrag att utveckla ett
instrument för att möjliggöra att myndigheternas insatser avseende den kontrollverksamhet som är kopplad till utbetalningar från
välfärdssystemen kan följas årligen.
Regeringen konstaterar att handhavandet av
flertalet välfärdssystem förutsätter tillgång till
uppgifter om den sökandes inkomst. Felaktiga
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uppgifter om inkomst är enligt vad regeringen
erfarit en av de vanligaste orsakerna till felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen. Regeringen
avser därför att i särskild ordning låta utreda
möjligheterna att inhämta månatliga inkomstuppgifter för varje individ.

12.5

Utvecklingen av den ekonomiska
styrningen i staten

12.5.1 Utvecklingen av resultatstyrningen
Regeringens resultatredovisning

I och med budgetarbetet för 2009 beslutade
regeringen att ändra innehållet i och formerna
för resultatstyrningen av myndigheterna och
deras verksamhet. Den enhetliga verksamhetsstrukturen har utgått och den årliga styrningen
av myndigheterna är numera inriktad mot
verksamhetens resultat utifrån det instruktionsenliga uppdraget. Regeringens ambition är att
skapa förutsättningar för en styrning som är
långsiktig och i högre grad anpassad till myndigheternas verksamheter och regeringens styrbehov.
En konsekvens av nyordningen är att de av
regeringen beslutade målen och återrapporteringskraven i myndigheternas årliga regleringsbrev för ett stort antal myndigheter har blivit
färre. Samtidigt finns det inom vissa verksamhetsområden indikationer på att antalet uppdrag
och finansiella villkor ökat något. Myndigheterna ges även större utrymme att själva välja
vilken resultatinformation de ska redovisa
utifrån sitt instruktionsenliga uppdrag. Det
medför att den resultatredovisning som myndigheterna lämnar i årsredovisningarna kommer att
ta sig olika uttryck.
I och med att verksamhetsstrukturen och dess
hierarki av mål utgått kvarstår inte längre någon
administrativ koppling mellan mål som beslutas
eller anges för utgiftsområden och den verksamhet som myndigheterna bedriver. Det innebär att
regeringens redovisning av resultat till riksdagen
i högre grad än tidigare kan komma att behöva
baseras på annan information än den som
myndigheterna redovisar i årsredovisningen.
Resultatredovisningen kommer att basera sig på
bl.a. revisionens iakttagelser, utredningar och av
regeringen beställda myndighetsanalyser.

Finansutskottet har i sitt betänkande över
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning anfört att utskottet har förståelse för
att resultatinformationen till riksdagen kan
behöva utformas på olika sätt för olika områden
och att förändringarna av resultatstyrningen i
riktning mot ökad verksamhetsanpassning och
flexibilitet måste ske successivt och tillåtas ta tid
(bet. 2008/09:FiU2). Utskottet anser emellertid
att flera av förändringarna angående målen som
föreslås i propositionen är oklart motiverade och
beklagar att det inte redovisas någon samlad
strategi för hur resultatredovisningen är tänkt att
fungera gentemot riksdagen. Utskottet konstaterar vidare att förslagen i budgetpropositionen
inte innebär några förbättringar när det gäller
tydlighet i målformuleringarna och användningen av resultatindikatorer. I vissa fall, särskilt
beträffande miljö- och jordbruksutskottets områden, innebär förslagen enligt utskottet i stället
att inslagen av vaghet och oklarhet ökar.
Förändringarna i riktning mot en ökad verksamhetsanpassning och flexibilitet i resultatstyrningen får enligt utskottet inte innebära att
kvaliteten eller precisionen i redovisningen till
riksdagen försämras.
Regeringens utgångspunkt är att en ökad grad
av verksamhetsanpassning ställer högre krav på
såväl regeringen som riksdagen. I praktiken
innebär det att regeringen har att överväga vilka
mål som ska beslutas eller anges för olika
utgiftsområden eller delar av utgiftsområden,
vilka indikatorer/mått som ska användas samt
vilken resultatinformation som bör lämnas vid
olika tidpunkter för att skapa förutsättningar för
en fullödig formaliserad dialog mellan riksdagen
och regeringen om resultaten. I detta sammanhang vill regeringen i likhet med finansutskottet
framhålla att riksdagens utskott har en viktig roll
att spela i att precisera sina behov av resultatinformation och att föra en aktiv resultatdialog
med regeringen.
Regeringens resultatredovisning syftar i första
hand till att ge riksdagen möjlighet att bedöma i
vilken grad beslutade eller angivna mål är
uppfyllda. Resultatredovisningen lämnas i
normalfallet i budgetpropositionen, men resultat
kan även redovisas i särpropositioner eller i
skrivelser. Verksamhetens karaktär är avgörande
för hur regeringens redovisning av resultat till
riksdagen utformas. Regeringen måste exempelvis överväga inom vilka områden information
ska redovisas löpande, men också om resultat339
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information ska lämnas för varje område årligen
eller mindre frekvent. Det är ytterst en uppgift
för regeringen att, med beaktande av berörda
utskotts önskemål, besluta om inriktning,
omfattning, periodicitet etc. när det gäller
redovisning av resultat inom ett utgiftsområde.
Detta innefattar även att ta ställning till om mål
ska beslutas eller anges för ett område.
Regeringen vill i detta sammanhang understryka att förändringarna i riktning mot ökad
verksamhetsanpassning och flexibilitet i resultatstyrningen även syftar till att successivt öka
kvaliteten och precisionen i resultatredovisningen till riksdagen. Det utesluter dock inte
enligt regeringens bedömning att det i praktiken
kommer att föreligga skillnader i hur resultatredovisningen till riksdagen utformas inom olika
verksamhetsområden.
Resultatstyrningen av myndigheterna och
deras verksamhet har ändrats till form och
innehåll. Av denna anledning avser regeringen
att successivt stärka det egna arbetet med
styrning av statliga myndigheter och verksamheter.
Av direktiven till den översyn av budgetlagen
som regeringen beslutat om framgår att den
särskilde utredaren med utgångspunkt i bl.a. de
förändringar som skett av regeringens resultatstyrning ska överväga om det finns skäl att i
budgetlagen tydliggöra regeringens skyldigheter
i detta avseende (dir. 2009:55).
Att redovisa resultat i årsredovisningen för staten

Styrutredningen föreslog i sitt betänkande Att
styra staten (SOU 2007:75) att budgetpropositionen skulle renodlas till ett framåtriktat
dokument och att årsredovisningen för staten
skulle vara det centrala redovisningsdokumentet
om den statliga verksamheten. Utredningen
ansåg därtill att regeringen i särskilda skrivelser
till riksdagen ska beskriva utvecklingen på olika
samhällsområden och analysera effekterna av
statens verksamhet. Denna fråga berörs även i
Riksrevisionens årliga rapport 2009 (RiR
2009:8). Revisorerna anser att årsredovisningen
för staten bör vara det centrala redovisningsdokumentet inför riksdagen om den statliga
verksamheten.
Regeringen bedömer att uppgifter om de
sakliga resultat som uppnås inom statens alla
verksamhetsområden inte kan ingå i en samlad
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årsredovisning för staten. Den statliga verksamheten är så omfattande och mångfacetterad att
det inte går att på ett kortfattat och överskådligt
sätt redogöra för resultat och effekter, och i än
lägre grad redovisa resultat i relation till den
finansiella information som lämnas i årsredovisningen. Vidare bör i detta sammanhang noteras
att tiden från att myndigheterna lämnar sina
årsredovisningar till regeringen till att regeringen
lämnar årsredovisningen för staten till riksdagen
är knapp. Regeringen anser därför att budgetpropositionen på de flesta områdena är det mest
lämpliga dokumentet för den löpande redovisningen av mål och resultat på olika områden.
I en del fall beslutas om mål för ett bredare
verksamhetsområde och för en längre tidsperiod.
Enligt regeringens bedömning kan det då vara
lämpligt att en fördjupad resultatredovisning
ingår i den särproposition där förslag om den
framtida inriktningen lämnas. Det kan också i
flera fall vara lämpligt att regeringen redogör för
åsyftade mål och uppnådda resultat utan att
samtidigt några förslag till nya åtgärder lämnas.
Utvecklingen inom ett verksamhetsområde kan
med fördel redovisas med en skrivelse till riksdagen.
12.5.2 Kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter
I enlighet med riksdagens beslut redovisas från
och med 2009 myndigheternas förvaltningsutgifter på kostnadsmässig grund mot anslag
dvs. det budgetår till vilket kostnaden hänför sig
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU15, rskr.
2008/09:30).
Övergången till kostnadsmässig avräkning har
skett i enlighet med regeringens beskrivning i
budgetpropositionen för 2009 och riksdagens
efterföljande ställningstagande (prop. 2008/09:1,
bet. 2008/09:FiU15, rskr. 2008/09:30). Övergångseffektens storlek och dess utfallsprofil för
åren 2009–2013 har fastställts utifrån myndigheternas inlämnade underlag. Vid ingången av
2009 hade myndigheterna en övergångseffekt,
exklusive semesterlöneskulden, huvudsakligen i
form av kostnader som ännu inte anslagsavräknats motsvarande ca 5,1 miljarder kronor.
Denna övergångseffekt har avräknats mot ett
anslag under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m. som inte ingår i de takbegränsade utgifterna. Myndigheternas anslag för 2009–2013 har
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sammanlagt reducerats med ett belopp motsvarande det som belastat det särskilda anslaget
under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m..
Övergångseffekten avräknas mot ett anslag
under utgiftsområde 26 som inte ingår i de takbegränsade utgifterna, samtidigt som myndigheternas anslag under utgiftstaket sänks med
motsvarande belopp. En teknisk justering görs
därför av utgiftstaket för åren 2009–2012 (se
avsnitt 4.6).
Effekten på statsbudgetens saldo 2009 är
sammantaget neutral. Det beror på att de ökade
utgifterna på utgiftsområde 26 motsvaras av
minskade utgifter på övriga utgiftsområden samt
av förändringar av posterna Myndigheters m.fl.
in- och utlåning i Riksgäldskontoret respektive
Kassamässig korrigering på statsbudgeten.

Enligt propositionen En sammanhållen
klimat- och energipolitik – Klimat (prop.
2008/09:163)
kan
myndigheter
stärka
klimatarbetet genom att välja att klimatkompensera för sina tjänsteresor. Flera myndigheter, däribland Regeringskansliet, klimatkompenserar för sina flygresor.
Enligt regeringens bedömning bör myndigheternas förvaltningsanslag för 2010 och 2011
kunna användas för att klimatkompensera för
myndigheternas flygresor i tjänsten.

12.5.3 Förvaltningsutgifter och
klimatkompensation
Klimatfrågan är en högt prioriterad miljöfråga.
Myndigheternas verksamhet omfattas av styrmedel såsom koldioxidskatt och EU:s system
för utsläppshandel. Detta gäller dock inte för
myndigheternas flygresor eftersom flygbränsle
för kommersiella ändamål är undantaget från
energi- och koldioxidbeskattning och inte heller
omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Från
och med 2012 omfattas dock flygsektorn av
EU:s utsläppshandelssystem.
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1 Specifikation av statsbudgetens utgifter
för 2010

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2010. Anslagen är fördelade på utgiftsområden.
Samtliga anslag är ramanslag.
1000-tal kronor

1

Rikets styrelse

1
1

Statschefen

2
1
2
3

Riksdagen samt JO m.m.

Kungliga hov- och slottsstaten

12 104 763
124 952
124 952

1 561 477

Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen

828 691
663 386
69 400

3
1

Sametinget

34 195

Sametinget

34 195

4
1

Regeringskansliet m.m.

5
1

Regional samhällsorganisation
Länsstyrelserna m.m.

2 305 242

6
1
2
3
4
5
6

Demokratipolitik

549 891

Regeringskansliet m.m.

Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier

6 705 299
6 705 299

2 305 242

303 090
27 088
33 618
1 000
14 895
170 200
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1000-tal kronor
7
1

Nationella minoriteter

80 417

Åtgärder för nationella minoriteter

80 417

8
1
2
3
4
5

Mediefrågor

724 370

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
Presstöd
Stöd till radio- och kassettidningar
Radio- och TV-verket
Granskningsnämnden för radio och TV

6 787
567 119
125 456
13 348
11 660

9
1

Sieps samt EU-information

18 920

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

18 920

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15

Statskontoret
Kammarkollegiet
Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
Arbetsgivarpolitiska frågor
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finanspolitiska rådet
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Bidragsfastigheter
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Vissa garanti- och medlemsavgifter
Riksrevisionen

82 347
60 469
8 001
18 553
10 147 000
7 297
52 633
124 070
515 700
280 000
263 609
304 282
8 684
2 200
295 798

3

Skatt, tull och exekution

9 733 974

1
2
3

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

4

Rättsväsendet

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Gentekniknämnden

13

6

12 170 643

6 472 013
1 709 540
1 552 421

35 840 193
19 147 134
946 595
1 139 482
420 556
4 612 556
7 312 275
62 614
294 729
4 116
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1000-tal kronor
10
11
12
13
14
15
16

Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

5

Internationell samverkan

1
2
3
4

7
8
9
10
11

Bidrag till vissa internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för
rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik
och nedrustning
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Svenska institutet
Information om Sverige i utlandet
Samarbete inom Östersjöregionen

6

Försvar och samhällets krisberedskap

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Försvar
Förbandsverksamhet och beredskap
Fredsfrämjande förbandsinsatser
Anskaffning av materiel och anläggningar
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Forskning och teknikutveckling
Totalförsvarets pliktverk
Officersutbildning m.m.
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nämnder m.m.
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd
m.m.

19 882 368
2 537 312
10 847 912
5 976 563
864 450
166 894
275 452
694 961
62 454
27 201

2
1
2
3
4
5
6
7
8

Samhällets krisberedskap

3 681 835

5
6

Kustbevakningen
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF

31 567
89 474
1 725 657
30 163
3 578
7 157
12 540

1 958 437
1 410 086
139 199
13 995
3 826
27 174
54 994
21 489
13 143
91 273
15 843
167 415

45 501 075
41 444 492

108 925

989 546
54 850
21 080
1 171 370
211 000
178 000
960 989
95 000

7
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1000-tal kronor
3
1

Strålsäkerhet
Strålsäkerhetsmyndigheten

329 416

4
1

Elsäkerhet

45 332

Elsäkerhetsverket

45 332

7

Internationellt bistånd

1
1
2
3
4
5
6

Internationellt utvecklingssamarbete

2
1

Reformsamarbete i Östeuropa

8

Migration

1
2
3
4
5
6
7
8

Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder
Domstolsprövning i utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utresor för avvisade och utvisade
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hälso- och sjukvårdspolitik

8

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete

Reformsamarbete i Östeuropa

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Tandvårdsförmåner m.m.
Bidrag för läkemedelsförmånerna
Bidrag till hälso- och sjukvård
Sjukvård i internationella förhållanden
Bidrag till psykiatri
Prestationsbunden vårdgaranti
Bidrag för mänskliga vävnader och celler

329 416

27 019 445
25 741 335

24 684 836
932 824
15 200
47 467
40 000
21 008

1 278 110
1 278 110

5 751 126
2 010 013
2 252 900
353 047
493 691
178 800
93 255
239 202
130 218

58 707 837
33 020 332
30 828
55 907
96 507
6 593 310
23 200 000
522 505
557 337
889 938
1 000 000
74 000

PROP. 2009/10:1 BILAGA 1

1000-tal kronor
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Folkhälsopolitik

3
1
2
3

Handikappolitik

4
1
2
3
4
5

Stöd till personer med funktionsnedsättning
Personligt ombud
Vissa statsbidrag inom handikappområdet
Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation
Bilstöd till personer med funktionshinder
Kostnader för statlig assistansersättning

99 460
227 850
31 296
256 000
19 297 000

5
1

Äldrepolitik

2 040 380

6
1
2

Socialtjänstpolitik
Statens institutionsstyrelse
Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

806 796
189 045

7
1
2
3

Barnrättspolitik

49 296

Barnombudsmannen
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Insatser för att förverkliga konventionen om barnets rättigheter i
Sverige

18 242
14 593

8
1
2

Forskningspolitik

9
1

Socialstyrelsen

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

1
1
2

Ersättning vid sjukdom och handikapp

Statens folkhälsoinstitut
Smittskyddsinstitutet
Alkoholsortimentsnämnden
Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
Bidrag till WHO
Folkhälsopolitiska åtgärder
Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder
Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar
Insatser för vaccinberedskap

Myndigheten för handikappolitisk samordning
Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Bidrag till handikapporganisationer

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Förvaltning
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap: Forskning

Socialstyrelsen

Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

1 077 842
132 170
195 669
221
19 404
34 665
208 454
256 757
145 502
85 000

329 632
20 252
126 638
182 742

19 911 606

2 040 380

995 841

16 461

418 075
25 175
392 900

864 833
864 833

101 719 373
94 486 877

21 601 948
65 962 029

9
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1000-tal kronor
3
4
5
6

Handikappersättningar
Arbetsskadeersättningar m.m.
Ersättning för kroppsskador
Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård

2
1
2

Försäkringskassan
Inspektionen för socialförsäkringen

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

1
1
2
3
4

Garantipension till ålderspension
Efterlevandepensioner till vuxna
Bostadstillägg till pensionärer
Äldreförsörjningsstöd

Myndigheter

Ersättning vid ålderdom

1 236 000
4 638 000
48 900
1 000 000

7 232 496
7 180 610
51 886

41 503 000
41 041 000
18 147 000
15 066 000
7 304 000
524 000

2
1

Myndigheter

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

1
2
3
4
5
6
7
8

Allmänna barnbidrag
Föräldraförsäkring
Underhållsstöd
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
Barnpension och efterlevandestöd till barn
Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Pensionsrätt för barnår
Bostadsbidrag

23 311 000
32 217 735
1 968 000
35 784
951 000
2 798 500
5 279 000
3 352 000

13

Integration och jämställdhet

4 892 844

1
1
2
3
4
5
6
2
1
2

10

Pensionsmyndigheten

Integration
Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare
Hemutrustningslån
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Diskriminering
Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

462 000
462 000

69 913 019

4 374 752
48 905
4 284 328
7 000
10 000
8 519
16 000

117 998
93 080
24 918
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1000-tal kronor
3
1

Jämställdhet

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Arbetsmarknad

2
1
2
3
4
5

Arbetsliv

15

Studiestöd

1
2
3
4
5
6
7

Studiehjälp m.m.
Studiemedel m.m.
Studiemedelsräntor m.m.
Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Centrala studiestödsnämnden m.m.
Överklagandenämnden för studiestöd

16

Utbildning och universitetsforskning

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Lönebidrag och Samhall m.m.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bidrag till administration av grundbeloppet
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Bidrag till lönegarantiersättning

Arbetsmiljöverket
Arbetsdomstolen
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Medlingsinstitutet

Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Särskilda insatser inom utbildningsområdet
Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola

400 094
400 094

88 358 365
87 665 460
5 955 092
53 705 710
8 025 400
15 215 406
106 088
1 095 000
27 349
55 104
52 008
8 303
3 420 000

692 905

574 612
30 210
92
32 622
55 369

24 106 052
3 997 202
13 872 561
5 814 992
61 150
29 000
318 155
12 992

53 560 766
11 419 118
314 311
336 942
700 729
26 553
906 499
492 257
3 660 000
152 112

11
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1000-tal kronor
9
10
11
12
13
14
15

Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Förstärkning av basfärdigheter
Bidrag till vissa studier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Statligt stöd till vuxenutbildning

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Universitet och högskolor

12

Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Uppsala universitet: Grundutbildning
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
Lunds universitet: Grundutbildning
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Göteborgs universitet: Grundutbildning
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
Stockholms universitet: Grundutbildning
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning
Umeå universitet: Grundutbildning
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
Linköpings universitet: Grundutbildning
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
Karolinska institutet: Grundutbildning
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
Karlstads universitet: Grundutbildning
Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
Linnéuniversitetet: Grundutbildning
Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Örebro universitet: Grundutbildning
Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
Mittuniversitetet: Grundutbildning
Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning
Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning
Malmö högskola: Grundutbildning
Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
Mälardalens högskola: Grundutbildning
Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
Dramatiska institutet: Grundutbildning
Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
Högskolan i Borås: Grundutbildning
Högskolan Dalarna: Grundutbildning
Högskolan på Gotland: Grundutbildning

97 163
1 263 500
500 022
15 525
103 953
7 624
2 841 928

36 619 517
177 045
19 757
1 398 045
1 650 212
1 762 940
1 694 820
1 764 834
1 285 310
1 641 576
1 335 642
1 209 598
903 571
1 294 723
670 239
700 692
1 131 761
1 079 314
930 727
630 519
310 169
594 676
187 114
959 394
262 170
666 268
203 492
520 997
187 143
302 439
79 508
874 284
100 254
594 417
73 826
49 326
83 513
51 283
437 134
435 285
136 699
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1000-tal kronor
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Högskolan i Gävle: Grundutbildning
Högskolan i Halmstad: Grundutbildning
Högskolan Kristianstad: Grundutbildning
Högskolan i Skövde: Grundutbildning
Högskolan Väst: Grundutbildning
Konstfack: Grundutbildning
Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Södertörns högskola: Grundutbildning
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Försvarshögskolan: Grundutbildning
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Forskning

4
1
2
3

Vissa gemensamma ändamål
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

1
1
2

Kulturområdesövergripande verksamhet

3
4
5
6
2
1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Förvaltning
Rymdforskning
Institutet för rymdfysik
Kungl. biblioteket
Polarforskningssekretariatet
Sunet
Centrala etikprövningsnämnden
Regionala etikprövningsnämnder
Särskilda utgifter för forskningsändamål

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
Skapande skola
Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska
medel
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler

Teater, dans och musik

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska
rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

411 635
368 365
343 941
315 656
340 056
130 347
59 619
136 230
18 376
373 098
29 585
22 695
2 614 268
412 906
479 485
2 172 539

5 419 403
4 499 831
115 211
196 982
47 773
320 090
31 163
42 146
8 915
39 001
118 291

102 728
57 016
33 826
11 886

11 362 087
579 196
49 612
210 885
111 971
158 687
38 143
9 898

1 988 439
1 017 719

13
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1000-tal kronor
2
3

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

812 217
158 503

3
1
2
3
4
5

Litteraturen, läsandet och språket
Bidrag till biblioteksverksamhet
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Institutet för språk- och folkminnen

49 107
124 182
74 310
16 229
51 320

4
1
2
3
4
5

Bildkonst, arkitektur, form och design

95 365

Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Främjande av hemslöjden
Bidrag till bild- och formområdet

7 825
34 626
2 225
23 016
27 673

5
1
2

Kulturskaparnas villkor

6
1
2

Arkiv

7
1
2
3

Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet
Bidrag till kulturmiljövård
Kyrkoantikvarisk ersättning

209 704
251 718
460 000

8
1
2
3
4
5
6
7

Museer och utställningar

1 511 649

Centrala museer: Myndigheter
Centrala museer: Stiftelser
Bidrag till regionala museer
Bidrag till vissa museer
Riksutställningar
Forum för levande historia
Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

977 636
234 574
164 209
42 947
47 143
45 060
80

9
1
2

Trossamfund

55 116

Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Stöd till trossamfund

4 884
50 232

10
1

Film
Filmstöd

310 824

11
1

Medier

34 431

14

Konstnärsnämnden
Ersättningar och bidrag till konstnärer

Riksarkivet
Bidrag till regional arkivverksamhet

Statens biografbyrå

315 148

341 674
17 506
324 168

351 959
345 553
6 406

921 422

310 824

9 840

PROP. 2009/10:1 BILAGA 1

1000-tal kronor
2
3
4

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

21 963
466
2 162

12
1
2

Ungdomspolitik

13
1
2
3
4
5
6

Folkrörelsepolitik

14
1
2
3

Folkbildning

15
1

Tillsyn av spelmarknaden

44 860

Lotteriinspektionen

44 860

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande
samt konsumentpolitik

Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn

Bidrag till folkbildningen
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning

1
1
2
3
4

Bostadsmarknad

2
1
2
3
4
5

Hållbart samhällsbyggande

3
1
2
3
4
5
6

Konsumentpolitik

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
Räntebidrag m.m.

Boverket
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Statens va-nämnd

Marknadsdomstolen
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Åtgärder på konsumentområdet
Bidrag till miljömärkning av produkter

128 063
26 703
101 360

1 328 201
1 204 851
32 164
28 163
24 785
15 000
23 238

3 355 740
3 260 013
79 957
15 770

1 545 695
618 754
17 724
97 500
50 000
453 530

745 599
198 991
32 802
31 929
473 377
8 500

181 342

9 730
107 432
27 999
14 348
17 459
4 374

15
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1000-tal kronor

19

Regional tillväxt

1
2
3

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013

20

Allmän miljö- och naturvård

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Miljöpolitik

2
1

Miljöforskning

2

Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för biologisk mångfald
Sanering och återställning av förorenade områden
Miljöforskning
Kemikalieinspektionen
Internationellt miljösamarbete
Stockholms internationella miljöinstitut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Klimatanpassning
Inspire
Havsmiljö
Insatser för internationella klimatinvesteringar
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Hållbara städer

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning

21

Energi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
Stöd för installation av solvärme
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram

13

16

3 419 701
1 495 837
498 864
1 425 000

5 244 593
4 702 595
349 143
304 093
1 777 297
594 518
90 601
163 854
67 793
11 928
266 468
117 000
50 000
369 800
280 100
60 000
200 000

541 998
45 760
496 238

3 157 051
236 734
140 000
105 119
70 000
1 331 736
197 000
40 000
280 500
24 000
89 962
122 000
250 000
270 000
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1000-tal kronor

22

Kommunikationer

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Transportpolitik

2
1

Politiken för informationssamhället

Vägverket: Administration
Väghållning
Banverket: Administration
Banhållning
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Sjöfartsregistret
Rederinämnden: Administration
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Rikstrafiken: Administration
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens institut för kommunikationsanalys
Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
Transportstyrelsen
Trafikanalys

2
3
4
5

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Internationellt skogssamarbete
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtsjukdomar
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
Finansiella korrigeringar m.m.
Fiskeriverket
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

40 056 327
39 607 112
234 609
20 645 765
189 875
14 942 033
1 159 707
143 308
62 284
6 187
2 126
103 013
27 983
831 000
27 485
40 371
14 209
348 500
274 000
509 657
45 000

449 215
38 456
148 749
49 000
18 010
195 000

19 082 120
345 137
219 222
1 397
117 525
104 102
14 708
150 349
51 778
408 889
6 000
8 174 757
1 007 504
75 472
168 359
28 000
70 000

17
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1000-tal kronor
17
18
19
20
21
22
23
24

31

Fiskevård
Livsmedelsverket
Livsmedelsstatistik
Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

24

Näringsliv

1
1
2
3
4
5
6
7
8

Näringspolitik

25
26
27
28
29
30

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
18

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling m.m.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Turistfrämjande
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
Patentbesvärsrätten
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
Bidrag till terminologisk verksamhet
Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader
Rymdverksamhet
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Konkurrensverket
Konkurrensforskning
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda
företag m.m.
Kapitalinsatser i statliga bolag
Avgifter till vissa internationella organisationer
Finansiering av rättegångskostnader
Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft
Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m.m.

Avvecklingsanslag till Nutek, ITPS och Glesbygdsverket

24 832
200 292
24 935
7 356
53 980
43 866
2 965 931
2 654 546
22 830
4 116
1 529
109 915
1 624 236
399 130
1 427

5 499 165
5 080 323
142 567
1 903 795
468 231
367 508
565 509
78 229
150 035
178 985
5 594
8 375
17 956
7 952
4 132
24 371
686 748
5 327
126 551
13 158
19 910
22 950
1 000
5 780
10 000
200 000
50 000
15 660
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1000-tal kronor
2
1

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

2
3
4
5
6

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
Kommerskollegium
Exportfrämjande verksamhet
Investeringsfrämjande
Avgifter till internationella handelsorganisationer
Bidrag till standardiseringen

25

Allmänna bidrag till kommuner

1
2
3

Kommunalekonomisk utjämning
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området

26

Statsskuldsräntor m.m.

1
2
3
4

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning
Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

1

Avgiften till Europeiska gemenskapen

SUMMA ANSLAG

418 842
21 705
79 362
208 889
58 395
19 417
31 074

75 563 489
72 749 251
2 807 888
6 350

23 170 000
23 000 000
9 000
160 000
1 000

29 680 044
29 680 044

810 621 184

19
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2 Specifikation av statsbudgetens
inkomster för 2010

I det följande beräknas statsbudgetens inkomster för 2010. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper
och inkomsttitlar.
1000-tal kronor
Skatt på arbete

864 634 303

1100

Direkta skatter på arbete

477 101 205

1110

Inkomstskatter
1111 Statlig inkomstskatt
1115 Kommunal inkomstskatt

555 976 840
42 088 567
513 888 273

1120

Allmän pensionsavgift
1121 Allmän pensionsavgift

1130

Artistskatt
1131
Artistskatt

1140

Skattereduktioner
1141 Allmän pensionsavgift
1144 Fastighetsavgift
1149 Bredband
1151 Sjöinkomst
1152 Stormskador
1153 Jobbavdrag
1154 Husarbeten

1200

Indirekta skatter på arbete

387 533 098

1210

Arbetsgivaravgifter
1211 Sjukförsäkringsavgift
1212 Föräldraförsäkringsavgift
1213 Arbetsskadeavgift

392 017 209
69 485 493
25 692 115
7 941 199

20

87 125 132
87 125 132
107 360
107 360
-166 108 127
-87 100 022
-69 000
0
-77 637
0
-74 061 468
-4 800 000
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1000-tal kronor
1214
1215
1216
1217
1218
1219

Ålderspensionsavgift
Efterlevandepensionsavgift
Arbetsmarknadsavgift
Allmän löneavgift
Ofördelade avgifter
Nedsatta avgifter

128 430 327
19 852 998
53 786 953
70 419 752
0
16 408 372

1240

Egenavgifter
1241 Sjukförsäkringsavgift
1242 Föräldraförsäkringsavgift
1243 Arbetsskadeavgift
1244 Ålderspensionsavgift, netto
1245 Efterlevandepensionsavgift
1246 Arbetsmarknadsavgift
1247 Allmän löneavgift
1248 Ofördelade avgifter

11 475 156
2 364 945
849 555
262 953
4 251 848
656 278
792 779
2 296 798
0

1260

Avgifter till pensionssystemet
1261
Avgifter till pensionssystemet

1270

Särskild löneskatt
1271
Pensionskostnader, företag
1272
Pensionskostnader, staten
1273
Förvärvsinkomster
1274
Egenföretagare
1275
Övrigt

1280

Nedsättningar
1281
Sjöfartsstöd
1282
Arbetsgivaravgifter
1283
Egenavgifter, generell nedsättning
1284
Egenavgifter, regional nedsättning
1285
Nystartjobb

1290

Tjänstegruppliv
1291
Tjänstegruppliv

1300

Skatt på kapital

157 025 014

1310

Skatt på kapital, hushåll
1311
Skatt på kapital
1312
Skattereduktion kapital
1313
Expansionsmedelsskatt
1314
Skattereduktion riskkapital

23 986 133
38 815 291
-14 991 212
162 054
0

1320

Skatt på företagsvinster
1321
Skatt på företagsvinster
1322
Skattereduktioner

-25 769 852
-25 769 852
31 591 206
25 026 908
3 323 617
2 158 636
1 082 045
0
-22 905 714
-2 128 591
-16 408 372
-1 466 725
-74 026
-2 828 000
1 125 093
1 125 093

81 365 730
81 365 730
0
21
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1000-tal kronor
1330

Kupongskatt
1331
Kupongskatt

1340

Avkastningsskatt
1341
Avkastningsskatt, hushåll
1342
Avkastningsskatt, företag
1343
Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande

13 821 498
225 762
13 209 445
386 291

1350

Fastighetsskatt
1351
Fastighetsskatt, hushåll
1352
Fastighetsskatt, företag
1353
Kommunal fastighetsavgift, hushåll
1354
Kommunal fastighetsavgift, företag

25 935 356
903 095
10 557 987
11 286 367
3 187 907

1360

Stämpelskatt
1361
Stämpelskatt

1380

Arvs- och gåvoskatt
1381
Arvsskatt
1382
Gåvoskatt

1400

Skatt på konsumtion och insatsvaror

412 889 075

1410

Mervärdesskatt
1411
Mervärdesskatt
1412
Skattelättnad för vissa byggtjänster

295 404 627
295 404 627
0

1420

Skatt på alkohol och tobak
1421
Skatt på tobak
1422
Skatt på etylalkohol
1423
Skatt på vin
1424
Skatt på mellanklassprodukter
1425
Skatt på öl
1426
Privatinförsel av alkohol och tobak

23 440 216
11 281 103
4 403 028
4 374 472
199 616
3 183 017
-1 020

1430-1450 Skatt på energi och miljö
1430 Energiskatt
1431
Skatt på elektrisk kraft
1432
Energiskatt bensin
1433
Energiskatt oljeprodukter
1434
Energiskatt övrigt
1440 Koldioxidskatt
1441
Koldioxidskatt bensin
1442
Koldioxidskatt oljeprodukter
1443
Koldioxidskatt övrigt
1450 Övriga skatter på energi och miljö
1451
Svavelskatt
1452
Skatt på råtallolja
22

3 746 112
3 746 112

8 170 185
8 170 185
0
0
0

71 190 828
40 160 173
20 178 353
13 876 590
6 018 480
86 750
26 097 546
11 320 510
13 647 835
1 129 201
4 933 109
19 793
802
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1000-tal kronor
1453
1454
1455
1456
1457
1458

Särskild skatt mot försurning
Skatt på bekämpningsmedel och gödsel
Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer
Avfallsskatt
Avgifter till Kemikalieinspektionen
Övriga skatter

50 149
89 009
4 112 000
332 766
70 000
258 590

1470

Skatt på vägtrafik
1471
Fordonsskatt
1472
Vägavgifter
1473
Trängselskatt
1474
Skatt på trafikförsäkringspremier

16 445 455
11 624 160
797 697
750 000
3 273 598

1480

Övriga skatter
1481
Systembolaget AB:s överskott
1482
Inlevererat överskott från Svenska Spel AB
1483
Skatt på spel
1484
Lotteriskatt
1485
Lotteriavgifter
1486
Skatt på annonser och reklam
1487
Koncessionsavgifter på televisionens område
1488
Lokalradioavgifter
1489
Avgifter till Granskningsnämnden
1491
Avgifter för telekommunikation
1492
Försäljningsskatt på motorfordon

6 407 949
160 000
4 230 000
21 029
1 332 395
31 083
386 942
0
137 000
7 500
102 000
0

1500

Skatt på import
1511
Tullmedel
1512
Jordbrukstullar och sockeravgifter
1513
Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

4 746 137
4 180 083
222 054
344 000

1600

Restförda och övriga skatter

-5 007 665

1610

Restförda skatter
1611
Restförda skatter, hushåll
1612
Restförda skatter, företag

-9 202 773
-3 136 305
-6 066 468

1620

Övriga skatter, hushåll
1621
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1622
Omprövningar äldre taxeringsår
1623
Anstånd
1624
Övriga skatter
1625
Skattetillägg
1626
Förseningsavgifter

2 271 361
-100 000
500 000
-355 421
1 900 647
228 936
97 199

1630

Övriga skatter företag
1631
Omprövningar aktuellt taxeringsår
1632
Omprövningar äldre taxeringsår

22 477
-1 000 000
400 000
23
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1000-tal kronor
1633
1634
1635
1636
1640

Anstånd
Övriga skatter
Skattetillägg
Förseningsavgifter

Intäkter som förs till fonder
1641
Insättningsgarantiavgifter
1642
Avgifter till Kärnavfallsfonden
1643
Bilskrotningsavgifter
1644
Batteriavgifter
1645
Kväveoxidavgifter

Totala skatteintäkter

1700
1710

Avgående poster, skatter till EU
EU-skatter
1711
EU-skatter

Offentliga sektorns skatteintäkter

1800
1810

Avgående poster, skatter till andra sektorer
Skatter till andra sektorer
1811
Kommunala inkomstskatter
1812
Avgifter till AP-fonder

Statens skatteintäkter

-1 000 000
488 612
971 064
162 801
1 901 270
639 885
649 601
0
76 470
535 314
1 434 286 864

-6 118 491
-6 118 491
-6 118 491
1 428 168 373

-706 523 899
-706 523 899
-528 020 976
-178 502 923
721 644 474

1900

Periodiseringar

1910

Uppbördsförskjutningar
1911
Uppbördsförskjutningar

-8 519 874
-8 519 874

1920

Betalningsförskjutningar
1921
Kommuner och landsting
1922
Ålderpensionssystemet
1923
Företag och hushåll
1924
Kyrkosamfund
1925
EU

3 963 408
3 968 762
2 282 826
-961 283
-1 102 438
-224 459

1930

Anstånd
1931
Anstånd

1000 Statens skatteinkomster

24

-277 752

4 278 714
4 278 714

721 366 722
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1000-tal kronor
2100

Rörelseöverskott

2110

Affärsverkens inlevererade överskott
2114
Luftfartsverkets inlevererade överskott
2116
Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och
inleverans av motsvarighet till statlig skatt
2118
Sjöfartsverkets inlevererade överskott

6 060 400
440 300
25 000
407 000
8 300

2120

Övriga myndigheters inlevererade överskott
2124
Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet
2126
Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit

20 100
100
20 000

2130

Riksbankens inlevererade överskott
2131
Riksbankens inlevererade överskott

5 600 000
5 600 000

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

268 000

2210

Överskott av fastighetsförvaltning
2215
Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning

268 000
268 000

2300

Ränteinkomster

2320

Räntor på näringslån
2314
Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen
2316
Ränteinkomster på vattenkraftslån
2322
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323
Räntor på övriga näringslån
2324
Ränteinkomster på lokaliseringslån

2340

Räntor på studielån
2341
Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och
garantilån för studerande
2342
Ränteinkomster på allmänna studielån
2343
Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988

5 866 100
200
300
0
-800
0
700
5 311 000
0
60 000
5 251 000

2390

Övriga ränteinkomster
2391
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering
2392
Räntor på intressemedel
2394
Övriga ränteinkomster
2397
Räntor på skattekonto m.m., netto

554 900
0
0
39 900
515 000

2400

Inkomster av statens aktier

14 727 000

2410

Inkomster av statens aktier
2411
Inkomster av statens aktier

14 727 000
14 727 000

2500

Offentligrättsliga avgifter
2511
Expeditions- och ansökningsavgifter
2522
Avgifter för granskning av filmer och videogram

12 156 987
655 600
10 100
25
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1000-tal kronor
2525
2526
2527
2528
2529
2531
2532
2534
2535
2537
2539
2541
2542
2544
2548
2551
2552
2553
2557
2558
2559
2561

Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning
Avgifter vid bergsstaten
Avgifter vid patent- och registreringsväsendet
Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register
Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Avgifter för körkort och motorfordon
Avgifter för statliga garantier
Miljöskyddsavgifter
Täktavgift
Avgifter vid Tullverket
Patientavgifter vid tandläkarutbildningen
Avgifter vid Folkhälsoinstitutet
Avgifter för Finansinspektionens verksamhet
Avgifter från kärnkraftverken
Övriga offentligrättsliga avgifter
Registreringsavgift till Fastighetsmäklarnämnden
Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret
Avgifter för årlig revision
Avgifter för etikprövning av forskning
Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

2600

Försäljningsinkomster
2624
Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
2625
Utförsäljning av beredskapslager
2627
Offentlig lagring, försäljningsintäkter

2700

Böter m.m.
2711
Restavgifter och dröjsmålsavgifter
2712
Bötesmedel
2713
Vattenföroreningsavgift m.m.
2714
Sanktionsavgifter m.m.
2717
Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet
2811
Övriga inkomster av statens verksamhet

2000 Inkomster av statens verksamhet

8 806 000
0
24 200
12 000
110 400
1 900
1 234 000
17 500
0
96 487
16 500
21 000
5 600
0
312 000
244 200
400 000
15 000
6 200
126 900
26 100
15 300
124 800
54 800
0
70 000
1 162 200
91 000
995 000
10 200
50 000
16 000
460 000
460 000

40 825 487

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3120

Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner
3125
Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0
0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning
3211
Övriga inkomster av markförsäljning

0
0

26
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1000-tal kronor
3300

Övriga inkomster av försåld egendom
3311
Inkomster av statens gruvegendom
3312
Övriga inkomster av försåld egendom

0
0
0

3000 Inkomster av försåld egendom

0

4100

Återbetalning av näringslån

4120

Återbetalning av jordbrukslån
4123
Återbetalning av lån till fiskerinäringen

3 000
3 000

4130

Återbetalning av övriga näringslån
4131
Återbetalning av vattenkraftslån
4132
Återbetalning av lån avseende såddfinansiering
4136
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
4137
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk
4138
Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4139
Återbetalning av lokaliseringslån

9 432
0
0
432
0
0
9 000

4300

Återbetalning av studielån
4311
Återbetalning av statens lån för universitetsstudier
4312
Återbetalning av allmänna studielån
4313
Återbetalning av studiemedel

4500

Återbetalning av övriga lån:
4516
Återbetalning av utgivna startlån och bidrag
4525
Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor
4526
Återbetalning av övriga lån

4000 Återbetalning av lån

12 432

1 605 500
0
500
1 605 000
55 600
0
20 000
35 600

1 673 532

5100

Avskrivningar och amorteringar

482 400

5120

Avskrivningar på fastigheter
5121
Amortering på statskapital

478 000
478 000

5130

Uppdragsmyndigheters komplementkostnader
5131
Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

5200

Statliga pensionsavgifter
5211
Statliga pensionsavgifter

8 401 000
8 401 000

5000 Kalkylmässiga inkomster

8 883 400

4 400
4 400
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1000-tal kronor
6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond

10 926 200

6110

Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion
6111
Gårdsstöd
6112
Kompletterande åtgärder perioden 1995–1999
6113
Övriga interventioner
6114
Exportbidrag
6115
Djurbidrag
6116
Offentlig lagring
6117
Miljö-, struktur- och regionala åtgärder perioden 2000–2006
6118
EU:s landsbygdsfond 2007–2013
6119
Övriga bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion

10 945 000
7 700 000
0
134 000
100 000
345 000
12 000
-2 000
2 650 000
6 000

6120

Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion
6121
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn
m.m. perioden 1995–1999
6122
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn
m.m. perioden 2000–2006

-18 800

6200

Bidrag från EG:s fiskefond
6211
Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995–1999
6212
Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000–2006
6213
Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007–2013

100 000
0
0
100 000

6300

Bidrag från EG:s regionalfond
6311
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 1995–1999
6312
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000–2006
6313
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2007–2013

6400

Bidrag från EG:s socialfond
6411
Bidrag från EG:s socialfond perioden 1995–1999
6412
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006
6413
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2007–2013

800 000
0
0
800 000

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk
6511
Bidrag till transeuropeiska nätverk

235 000
235 000

6900

Övriga bidrag från EG
6911
Övriga bidrag från EG
6912
Stöd till sockernäringen

6000 Bidrag m.m. från EU
7100
7110

28

Tillkommande skatter
EU-skatter
7111
Momsbaserad EU-avgift
7112
Tullmedel

0
-18 800

1 760 000
0
60 000
1 700 000

60 000
60 000
0

13 881 200
9 150 839
6 342 951
1 510 954
4 266 055
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1000-tal kronor
7113
7114

Jordbrukstullar och sockeravgifter
Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

221 942
344 000

7120

Kommunala utjämningsavgifter
7121
Utjämningsavgift för LSS-kostnader

7200
7210

Avräkningar
Intäkter som förs till fonder
7211
Intäkter som förs till fonder

-72 627 426
-1 901 270
-1 901 270

7220

Kompensation för mervärdesskatt
7221
Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter
7222
Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

-70 726 156
-25 429 605
-45 296 551

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till
skattesystemet
8100

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto
8111
Anställningsstöd
8112
Stöd till utbildningsvikariat
8114
Stöd till bredbandsinstallation
8118
Stöd till skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
8119
Stöd för utbildning av personal i vård och äldreomsorg
8123
Jämställdhetsbonus

8000 Utgifter som redovisas som
krediteringar på skattekonto

2 807 888
2 807 888

-63 476 587

-125 000
0
0
0
0
25 000
-150 000

-125 000

9000 Löpande redovisade skatter m.m.
Summa inkomster

0
723 028 754

29

Bilaga 2

Tabellsamling
makroekonomisk
utveckling och offentliga
finanser

PROP. 2009/10:1 BILAGA 2

Bilaga 2

Tabellsamling makroekonomisk
utveckling och offentliga finanser

Innehållsförteckning
Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell och finansiell ekonomi............................. 5
Tabeller till avsnitt 6.2 Svensk efterfrågan och produktion................................. 6
Tabeller till avsnitt 6.3 Arbetsmarknad, resursutnyttjande, löner och
inflation….............................................................................................. 10
Tabeller till avsnitt 9 Finansiellt sparande, statsbudgetens saldo och
skuldutvecklingen ................................................................................. 12

3

PROP. 2009/10:1 BILAGA 2

Tabellförteckning
1 BNP-tillväxt ....................................................................................................................5
2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs .......................................................................5
3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt.............................................................5
4 Försörjningsbalans .........................................................................................................6
5 Bidrag till tillväxt ............................................................................................................6
6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling.....................................6
7 Fasta bruttoinvesteringar ...............................................................................................7
8 Hushållens ekonomi ......................................................................................................8
9 Näringslivets produktion...............................................................................................8
10 Offentlig produktion ...................................................................................................9
11 Bytesbalans ...................................................................................................................9
12 Bruttosparande .............................................................................................................9
13 Bruttonationalinkomst (BNI).....................................................................................9
14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande .....................................................................10
15 Löneutveckling och inflation.....................................................................................11
16 Offentliga sektorns finanser......................................................................................12
17 Statens finanser...........................................................................................................13
18 Ålderspensionssystemet ............................................................................................13
19 Kommunsektorns finanser ........................................................................................14
20 Finansiellt sparande i offentlig sektor.......................................................................14

4

PROP. 2009/10:1 BILAGA 2

Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell och finansiell ekonomi
Tabell 1 BNP-tillväxt
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Procentuell volymförändring1
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Förenta staterna

2,5

3,6

3,1

2,7

2,1

0,4

-2,9

1,1

3,2

3,3

Euroområdet

0,8

1,9

1,8

3,1

2,7

0,6

-4,3

0,3

1,7

2,0

1

Kalenderkorrigerad.
Källor: Eurostat, U.S. Department of Commerce och egna beräkningar.

Tabell 2 Ränte- och valutakursprognos, slutkurs
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Värde vid respektive års slut
2003

2004

2005

2006

2007

Reporänta

2,75

2,00

1,50

3,00

6-månadersränta

2,69

2,05

1,93

3,06

5-årsränta

4,30

3,33

3,16

10-årsränta

4,86

3,95

3,38

10-årsdiff. SEK-DEM
6 mån. EURIBOR
TCW-index
EUR/SEK

2008

2009

2010

2011

2012

4,00

2,00

0,25

0,50

1,25

2,50

4,12

1,58

0,20

0,60

1,00

2,50

3,69

4,19

2,33

2,80

3,30

3,80

4,20

3,64

4,32

2,67

3,60

3,80

4,10

4,50

0,5

0,3

0,0

-0,2

0,1

-0,4

0,0

-0,2

-0,1

0,0

2,09

2,11

2,46

3,61

3,97

1,97

0,80

1,00

1,50

3,70

124,39

122,38

131,21

123,07

125,70

141,95

141,00

138,00

132,00

132,00

9,02

8,98

9,44

9,03

9,43

10,83

10,60

10,20

9,60

9,60

USD/SEK

7,33

6,69

7,95

6,84

6,48

8,00

7,68

7,56

7,50

7,50

EUR/USD

1,23

1,34

1,19

1,32

1,46

1,35

1,38

1,35

1,28

1,28

2009

2010

2011

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.

Tabell 3 Ränte- och valutakursprognos, årsgenomsnitt
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Årsgenomsnitt
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2012

6-månadersränta

3,01

2,16

1,75

2,45

3,59

3,81

0,39

0,42

0,82

1,81

5-årsränta

4,08

3,78

2,85

3,52

4,15

3,79

2,54

3,07

3,57

4,02

10-årsränta

4,63

4,43

3,38

3,70

4,18

3,90

3,33

3,71

3,96

4,32

10-årsdiff. SEK-DEM

0,53

0,36

0,00

-0,08

-0,06

-0,10

-0,04

-0,11

-0,15

-0,05

6 mån. EURIBOR

2,21

2,05

2,13

3,06

3,97

3,70

0,81

0,91

1,27

2,69

127,60

125,92

128,28

127,30

125,15

127,17

142,96

139,38

134,75

132,00

EUR/SEK

9,12

9,12

9,28

9,25

9,25

9,62

10,79

10,38

9,88

9,60

USD/SEK

8,07

7,34

7,47

7,37

6,75

6,59

7,93

7,61

7,53

7,50

EUR/USD

1,13

1,24

1,24

1,26

1,37

1,46

1,36

1,36

1,31

1,28

TCW-index

Källor: Riksbanken, Reuters och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 6.2 Svensk efterfrågan och produktion
Tabell 4 Försörjningsbalans
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Hushållens konsumtionsutgifter

1 467

Offentliga konsumtionsutgifter
Statliga
Kommunala
Fasta bruttoinvesteringar
Lagerinvesteringar

Procentuell volymförändring
2003
2004
2005

1

2,0

2,6

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2,7

2,3

3,0

-0,2

-1,8

1,2

3,0

3,4

834

0,4

-0,2

0,4

2,0

0,4

1,5

1,2

1,1

-0,3

-0,5

219

2,0

-0,9

-2,5

1,0

-0,8

0,2

3,2

2,6

-0,3

-1,3

615

-0,2

0,1

1,5

2,4

0,8

2,0

0,5

0,5

-0,3

-0,2

615

1,4

5,7

8,9

9,1

7,5

2,7

-16,6

-6,6

4,0

8,4

5

0,2

-0,3

0,0

0,2

0,8

-0,6

-0,7

0,4

0,4

0,2

Export

1 711

4,0

11,0

6,6

8,9

5,8

1,8

-15,3

2,2

6,7

7,9

Import

1 477

3,8

6,8

7,0

8,7

9,4

3,0

-16,1

1,3

6,2

7,8

BNP

3 157

1,9

4,1

3,3

4,2

2,6

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

BNP, kalenderkorrigerad

3 154

2,1

3,5

3,3

4,6

2,7

-0,4

-5,1

0,3

3,1

4,2

2011

2012

1

Lagerinvesteringarna är uttryckta som bidrag till BNP-tillväxt (procentenheter) och inte som procentuell volymförändring.
Anm.: Fasta priser.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 5 Bidrag till tillväxt
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Procentenheter
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Hushållens konsumtionsutgifter

1,0

1,3

1,3

Offentliga konsumtionsutgifter

0,1

0,0

0,1

1,1

1,4

-0,1

-0,8

0,6

1,4

1,6

0,5

0,1

0,4

0,3

0,3

-0,1

-0,1

Statliga

0,2

-0,1

-0,2

0,1

-0,1

0,0

0,2

0,2

-0,0

-0,1

Kommunala

0,0

0,0

0,3

0,5

0,2

0,4

0,1

0,1

-0,1

-0,0

Fasta bruttoinvesteringar

0,2

0,9

1,5

1,6

1,4

0,5

-3,2

-1,1

0,6

1,3

Lagerinvesteringar

0,2

-0,3

0,0

0,2

0,8

-0,6

-0,7

0,4

0,4

0,2

Export

1,8

4,8

3,1

4,3

3,0

1,0

-8,3

1,1

3,3

4,0

Import

-1,4

-2,5

-2,7

-3,5

-4,1

-1,3

7,5

-0,6

-2,6

-3,4

1,9

4,1

3,3

4,2

2,6

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

BNP

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 6 Export och import av varor och tjänster samt prisutveckling
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Procentuell volymförändring
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Export
Varuexport
Bearbetade varor1
Tjänsteexport
Total export

1 208

4,9

10,1

5,0

7,6

3,1

1,1

-19,9

2,3

6,3

7,7

965

4,9

10,2

4,6

8,0

3,9

-0,2

-23,4

1,8

6,9

8,6

504

1,3

13,4

11,7

12,5

13,3

3,7

-4,2

2,0

7,5

8,4

1 711

4,0

11,0

6,6

8,9

5,8

1,8

-15,3

2,2

6,7

7,9

-1,9

-0,5

2,8

2,9

2,0

4,2

1,2

-2,2

-1,0

0,1

5,7

7,9

7,4

9,0

9,2

2,2

-20,1

1,2

6,1

7,5

761

4,5

9,9

8,9

10,9

11,9

0,4

-24,0

2,3

6,8

8,3

396

-1,2

4,0

5,6

7,8

10,1

5,0

-5,0

1,6

6,5

8,6

Exportpris
Import
Varuimport
Bearbetade varor
Tjänsteimport
Total import

1 081
1

1 477

Importpris
1

Varugrupper enligt SNI.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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3,8

6,8

7,0

8,7

9,4

3,0

-16,1

1,3

6,2

7,8

-2,0

0,9

4,6

3,2

-0,1

4,3

0,4

-1,5

-0,8

1,3

PROP. 2009/10:1 BILAGA 2

Tabell 7 Fasta bruttoinvesteringar
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Näringslivet

1

Varuproducenter
Industri
Övriga varuproducenter
Tjänsteproducenter1
Bostäder
Nybyggnationer
Ombyggnationer
Offentliga myndigheter

Procentuell volymförändring
2003
2004
2005

421

1,6

4,8

8,9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

8,3

8,4

4,6

-21,2

-8,9

–

–

–

–

184

6,0

0,2

14,2

5,8

9,5

3,9

-19,7

-8,6

97

2,2

-1,7

12,8

-1,2

11,4

2,2

-24,5

-11,1

–

–
–

87

13,1

3,3

16,3

15,8

7,2

6,0

-14,3

-6,1

–

237

-1,4

8,3

5,1

10,1

7,6

5,1

-22,5

-9,2

–

–
–

98

5,4

15,4

15,7

15,0

8,7

-5,4

-22,8

0,1

–

55

6,3

23,1

18,3

12,8

8,6

-13,3

-42,4

-1,5

–

–
–

43

4,0

4,6

11,3

18,9

8,9

7,7

2,3

1,2

–

96

-2,7

1,9

2,8

6,6

2,4

4,0

10,3

-4,1

–

–
–

Staten

47

1,7

10,6

-1,9

2,3

-3,7

3,7

10,0

-3,3

–

Kommuner

50

-6,9

-7,0

8,4

11,4

8,6

4,3

10,6

-4,8

–

–

615

1,4

5,7

8,9

9,1

7,5

2,7

-16,6

-6,6

4,0

8,4

262

-2,1

6,3

4,7

10,3

6,4

1,5

-7,2

-2,8

4,0

7,0
9,5
10,3

Totalt
Byggnader
Maskiner

260

4,8

3,8

12,2

9,5

9,8

5,8

-29,0

-10,3

4,1

Mjukvara

94

0,5

9,5

11,1

5,0

4,8

-2,2

-8,4

-9,5

3,5

1

Exklusive bostäder.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 8 Hushållens ekonomi
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012

Hushållens inkomster
Mdkr

Procentuell förändring, löpande priser

2008

Real disponibel inkomst

2003

1

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,4

1,3

1,2

3,3

3,6

3,6

0,6

1,2

1,2

1,6

1,7

0,9

1,2

1,0

1,1

2,8

2,2

0,5

0,4

0,8

1 563

3,2

2,1

2,4

4,3

4,8

6,6

2,8

1,7

1,6

2,4

1 309

2,4

2,6

3,6

5,4

7,0

5,8

-0,6

0,1

2,5

3,6

261

4,2

-0,9

4,6

8,8

2,2

3,0

0,5

1,4

2,1

3,3

Prisindex2
Nominell disponibel inkomst

2004

varav
Lönesumma3
Övriga faktorinkomster
Räntor och utdelningar, netto

4

-4

0,0

0,6

-0,2

-0,2

-0,5

-0,5

-0,4

0,1

-0,1

-0,3

499

7,8

3,4

1,7

1,9

-1,1

1,3

7,4

3,5

1,0

1,2

Pensioner

262

10,8

3,2

0,7

2,8

4,0

5,5

6,8

0,8

2,2

3,6

Sjukdom

Offentliga transfereringar
varav

113

7,4

1,0

3,7

0,0

-1,4

-3,1

-2,0

-4,9

-3,9

-1,9

Arbetsmarknad

21

11,1

10,9

-0,3

-9,0

-32,5

-20,7

71,2

46,0

1,6

-2,4

Familjer och barn

55

3,0

1,8

2,8

8,7

1,9

2,0

2,9

2,0

2,3

1,9

Studier

12

-9,4

1,2

2,9

5,3

-3,2

-2,5

18,5

8,6

-1,9

-4,8

Övrigt
Privata transfereringar
Skatter och avgifter

37

0,9

6,8

1,5

5,1

-2,6

3,9

6,5

6,5

4,6

-1,9

51

5,2

2,8

6,0

-0,4

6,0

-1,2

6,4

0,4

1,7

2,2

554

6,6

4,6

4,7

5,4

1,7

-3,2

-2,9

-0,4

3,0

3,7

Hushållens sparande
Mdkr

Andel av disponibel inkomst

2008

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

96

3,7

2,4

1,0

1,9

2,5

6,1

8,4

8,3

6,8

5,1

Nettosparande i avtalspensioner
(inklusive pps)

106

5,9

5,7

6,2

6,4

7,2

6,8

6,7

6,8

6,4

6,2

Total sparkvot5

202

9,0

7,7

6,8

7,8

9,1

12,1

14,1

14,1

12,4

10,7

Finansiellt sparande

155

7,7

5,8

4,7

5,2

6,3

9,9

12,7

13,0

11,0

9,0

Eget sparande

1

Hushållens reala disponibla inkomst beräknas genom att den nominella inkomsten deflateras med implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
2
Implicitprisindex för hushållens konsumtionsutgifter.
3
Lönesumman motsvarar antalet arbetade timmar multiplicerat med timlön.
5
Vid räntor och utdelningar anges nettobidraget i procentuell volymförändring.
5
Total sparkvot = nettosparande inklusive sparande i avtalspensioner (inklusive premiepensionssparande)/ (disponibel inkomst + nettosparande i avtalspensioner (inkl.
PPS)).
Anm.: Skillnaden mellan begreppen nettosparande och finansiellt sparande är framför allt att kapitalförslitning på hushållens kapitalstock utgör en avdragspost vid
beräkning av nettosparandet, medan investeringsutgifter är en avdragspost vid beräkning av det finansiella sparandet. Om nettoinvesteringarna överstiger
kapitalförslitningen blir det finansiella sparandet lägre än nettosparandet.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 9 Näringslivets produktion
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Varuproducenter

816

varav: Industri
Byggverksamhet
Tjänsteproducenter
varav: Handel
Företagstjänster
Näringslivet totalt

Procentuell volymförändring
2003
2004
2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

5,3

2,6

-1,6

-13,1

1,9

5,2

6,4

4,4

7,4

2,4

-3,4

-18,6

3,1

7,0

8,1

4,3

4,0

4,6

2,9

-3,7

-1,1

2,8

4,8

8,5

3,6

544

4,9

9,1

141

-3,3

4,8

1 351

2,3

3,4

4,3

5,7

3,7

0,4

-2,7

-0,2

3,2

3,9

322

6,7

6,5

4,4

3,3

4,0

0,5

-5,1

-0,4

4,3

4,8

315

2,2

8,4

6,0

11,2

6,2

-1,1

-6,7

-1,8

2,3

4,6

2 167

2,4

5,3

4,0

5,6

3,3

-0,3

-6,6

0,5

3,9

4,8

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 10 Offentlig produktion
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Procentuell volymförändring
2003
2004
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Kommunal produktion

415

-0,3

1,2

0,6

0,1

0,4

0,7

-0,3

0,5

0,4

0,2

Statlig produktion

145

1,6

1,5

-1,0

0,1

-0,6

0,7

1,2

1,1

-0,3

-1,1

Total offentlig produktion

560

0,2

1,3

0,2

0,1

0,1

0,4

-0,4

0,9

-0,1

-0,1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 11 Bytesbalans
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor, löpande priser, om annat ej anges

Handelsbalans
procent av BNP
Tjänstebalans
Faktorinkomster

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

150

169

146

152

117

118

114

111

114

113

6,0

6,4

5,3

5,2

3,8

3,7

3,7

3,6

3,6

3,4

17

43

58

75

107

116

107

111

124

129

31

0

21

55

74

54

37

38

42

49

Löpande transfereringar

-18

-35

-34

-36

-34

-42

-37

-38

-40

-43

Bytesbalans

181

177

190

246

264

246

222

222

239

248

7,2

6,7

7,0

8,5

8,6

7,8

7,2

7,1

7,4

7,4

procent av BNP

0

0

2

-20

-3

-5

-6

-5

-5

-5

Finansiellt sparande

Kapitaltransfereringar

181

177

193

226

261

241

216

217

234

242

procent av BNP

7,2

6,8

7,0

7,8

8,5

7,6

7,0

7,0

7,3

7,2

0,2

-1,3

-1,7

-0,3

2,1

-0,1

0,8

-0,7

-0,2

-1,2

Bytesförhållande
procentuell utveckling

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 12 Bruttosparande
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
Mdkr
2008

Realt sparande

Procent av BNP
2003
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

621

16,6

16,4

17,2

18,2

19,7

19,7

16,5

15,9

16,6

17,7

Fasta investeringar

615

16,3

16,4

17,4

18,2

19,0

19,5

17,1

16,1

16,4

17,3

Lagerinvesteringar

5

0,3

0,0

-0,2

0,0

0,7

0,2

-0,6

-0,2

0,2

0,4

Finansiellt sparande

241

7,2

6,8

7,0

7,8

8,5

7,6

7,0

7,0

7,3

7,2

Offentlig sektor

79

-1,2

0,6

2,0

2,4

3,8

2,5

-2,2

-3,4

-2,1

-1,1

Hushåll

155

3,9

2,9

2,3

2,5

3,0

4,9

6,7

6,8

5,7

4,5

Företag

7

4,4

3,3

2,7

2,9

1,7

0,2

2,6

3,6

3,7

3,7

862

23,8

23,2

24,2

26,0

28,2

27,3

23,5

22,9

23,9

24,9

Bruttosparande

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 13 Bruttonationalinkomst (BNI)
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor, löpande priser

BNP
Primära inkomster netto
BNI

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2 515

2 625

2 735

2 901

3 064

3 157

3 067

3 104

3 214

3 364

23

-6

-4

49

63

70

38

40

44

51

2 538

2 619

2 731

2 949

3 127

3 227

3 105

3 143

3 258

3 415

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 6.3 Arbetsmarknad, resursutnyttjande, löner och inflation
Tabell 14 Arbetsmarknad och resursutnyttjande
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1,9

4,1

3,3

4,2

2,6

-0,2

-5,2

0,6

3,1

3,8

Nyckeltal inom arbetsmarknadsområdet
Procentuell förändring om annat ej anges

BNP1
Produktivitet

2

3,4

3,6

3,0

3,0

-0,6

-1,7

-1,3

2,1

2,7

3,6

Arbetade timmar

-1,4

0,8

0,2

1,3

3,2

1,6

-3,9

-1,5

0,3

0,2

Medelarbetstid

-1,0

1,3

-0,6

-0,6

0,6

0,4

-1,4

2,1

0,9

-0,7

Kalenderkorrigerat
BNP1, 3

2,1

3,5

3,3

4,6

2,7

-0,4

-5,1

0,3

3,1

4,2

Produktivitet2, 3

3,2

4,1

3,0

2,8

-0,7

-1,4

-1,4

2,4

2,7

3,2

Arbetade timmar3

-1,1

-0,3

0,2

1,9

3,5

1,0

-3,7

-2,1

0,4

1,0

Medelarbetstid3

-0,7

0,2

-0,6

-0,1

0,9

-0,1

-1,1

1,5

0,9

0,1

Sysselsatta, 16–64 år

-0,4

-0,5

0,5

1,8

2,4

0,9

-2,6

-3,4

-0,6

0,8

Sysselsatta, 15–74 år4

-0,4

-0,5

0,8

2,0

2,5

1,2

-2,6

-3,5

-0,5

0,9

74,8

74,0

73,9

74,5

75,6

75,7

73,3

70,5

70,0

70,6

0,3

0,4

0,5

1,1

1,4

0,9

0,3

-0,8

-0,3

0,1

Sysselsättningsgrad, 16–64 år

5

Arbetskraften, 16–64 år 6
Arbetskraften, 15–74 år

4, 6

Arbetslöshet, 16–64 år6, 7

0,3

0,4

0,8

1,2

1,5

1,2

0,2

-0,8

-0,3

0,2

6,8

7,7

7,7

7,1

6,2

6,1

8,9

11,4

11,6

11,0

Arbetslöshet, 15–74 år4, 6, 7

6,8

7,7

7,7

7,1

6,1

6,2

8,8

11,4

11,6

10,9

Arbetslöshet, 16–64 år, enl. tid.
def.8

5,5

6,3

6,0

5,4

4,6

4,6

7,1

8,4

8,5

8,2

Programdeltagare9

2,0

2,3

2,6

2,9

1,8

1,7

2,7

5,0

4,9

4,8

Deltagare i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program
Tusental personer, årsgenomsnitt

Sysselsatta

22

27

40

56

37

16

10

14

14

14

I utbildning

70

80

83

82

52

69

123

228

225

221

Totalt

93

108

123

139

89

85

133

242

239

235

-0,7

1,0

1,3

2,5

2,6

0,0

-6,4

-6,5

-5,0

-3,0

Resursutnyttjandet
Procent av potentiell nivå9

BNP-gap

0,2

2,7

2,9

3,2

1,5

-0,4

-2,8

-1,7

-0,4

1,3

Medelarbetstidsgap

Produktivitetsgap

-0,0

-0,0

-0,1

-0,1

0,5

0,2

-0,5

0,9

1,3

1,1

Sysselsättningsgap

-0,8

-1,6

-1,5

-0,6

0,6

0,2

-3,1

-5,7

-5,7

-5,2

1

BNP till marknadspris, fasta priser.
2
Arbetsproduktivitet mäts som BNP till baspris per arbetad timme.
3
Konjunkturinstitutets kalenderkorrigering.
4
Officiell arbetsmarknadsstatistik avser åldersgruppen 15–74 år. Åren fram till och med 2004 används OECD:s tillbakaskrivna dataserier, då Statistiska centralbyrån
ännu inte publicerat länkad statistik.
5
Antalet sysselsatta i den aktuella åldersgruppen i procent av befolkningen i denna åldersgrupp.
6
Inkluderar heltidsstuderande arbetssökande (enligt ILO-defintionen).
7
I procent av arbetskraften.
8
Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i procent av arbetskraften (exkl. heltidsstuderande arbetssökande). S.k. öppen arbetslöshet.
9
Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program i procent av arbetskraften 15–74 år.
10
Delarna summerar inte alltid till totalen på grund av avrundning och på grund av att BNP-gapet beräknas utifrån BNP till marknadspris medan delgapen beräknas
utifrån BNP till baspris.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån, Arbetsförmedlingen, Konjunkturinstitutet och egna beräkningar.
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Tabell 15 Löneutveckling och inflation
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Procentuell förändring om annat ej anges
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

3,2

3,1

3,1

3,2

3,7

4,4

2,8

2,0

1,9

2,3

Nominell löneutveckling
Industri
Byggindustri

3,8

2,6

3,1

3,4

2,6

4,5

3,1

2,0

1,9

2,3

Näringslivets tjänstesektorer

3,2

3,0

3,3

3,1

3,4

3,7

3,2

2,0

1,9

2,3

Statliga myndigheter

4,2

2,9

3,3

3,4

3,8

3,8

3,3

2,5

2,5

2,8

Kommunala myndigheter

3,8

4,2

2,8

2,8

3,0

5,0

3,3

2,0

1,9

2,3

Totalt, konjunkturlönestatistiken

3,5

3,3

3,1

3,1

3,3

4,3

3,1

2,0

1,9

2,3

Totalt, nationalräkenskaperna

3,4

3,1

3,5

3,3

3,1

4,4

3,2

2,2

2,1

2,5

40,9

42,3

43,3

44,5

45,9

48,0

50,9

51,1

52,1

54,0

KPI, dec–dec

1,3

0,3

0,9

1,6

3,5

0,9

0,3

0,6

1,0

2,4

KPI, årsgenomsnitt

1,9

0,4

0,5

1,4

2,2

3,4

-0,4

0,4

0,8

1,8

Inkomstbasbelopp, tusen kronor
Konsumentprisernas utveckling

KPIX, dec–dec

1

KPIX, årsgenomsnitt

1,6

0,7

1,2

1,2

2,0

1,4

1,5

0,4

0,6

0,9

2,2

0,8

0,8

1,2

1,2

2,5

1,4

0,6

0,4

0,8

KPIF, dec–dec2

1,9

1,0

1,6

1,2

2,4

1,6

1,9

0,6

0,7

1,1

KPIF, årsgenomsnitt

2,5

1,1

1,1

1,4

1,5

2,7

1,8

0,8

0,7

1,0

HIKP, dec–dec

1,8

0,9

1,3

1,4

2,5

2,1

2,0

0,4

0,6

0,9

HIKP, årsgenomsnitt

2,3

1,0

0,8

1,5

1,7

3,3

1,8

0,7

0,4

0,8

NPI, dec–dec

0,8

0,1

0,2

1,9

3,8

-0,2

0,1

0,4

0,6

0,9

NPI, årsgenomsnitt

1,5

0,1

0,1

1,1

2,7

2,7

-0,8

0,3

0,4

0,8

38,6

39,3

39,4

39,7

40,3

41,0

42,8

42,4

42,5

42,8

Prisbasbelopp, tusen kronor
1

Mått på underliggande inflation. I KPIX exkluderas både räntekostnader för egnahem och direkta effekter på konsumentpriserna av förändrade indirekta skatter och
subventioner.
2
Mått på underliggande inflation. I KPIF (KPI med fast ränta) hålls den del av förändringen i räntekostnader för egnahem som beror på förändrade räntesatser konstant.
Källor: Medlingsinstitutet, Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabeller till avsnitt 9 Finansiellt sparande, statsbudgetens saldo och skuldutvecklingen
Tabell 16 Offentliga sektorns finanser
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor om annat ej anges
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 334

1 399

1 491

1 561

1 642

1 664

1 593

1 605

1 657

1 727

Procent av BNP

53,0

53,3

54,5

53,8

53,6

52,7

51,9

51,7

51,6

51,3

Skatter och avgifter

1207

1271

1346

1413

1473

1479

1417

1428

1474

1532

Procent av BNP

48,0

48,4

49,2

48,7

48,1

46,8

46,2

46,0

45,9

45,5

Kapitalinkomster

49

49

62

60

71

77

67

63

64

69

Övriga inkomster

78

79

83

87

98

108

108

114

119

126

1 363

1 384

1 435

1 491

1 526

1 585

1 660

1 711

1 724

1 763

54,2

52,7

52,5

51,4

49,8

50,2

54,1

55,1

53,6

52,4

544

561

586

595

589

602

649

675

684

695

466

482

490

499

494

500

537

556

562

569

Näringslivet

47

43

55

51

53

53

62

68

69

70

Utlandet

31

36

41

45

43

49

50

51

53

56

Konsumtion

692

703

723

762

793

834

864

888

891

910

70

72

75

83

89

95

109

109

109

109

Inkomster

Utgifter
Procent av BNP
Transfereringar och subventioner
Hushåll

Investeringar m.m.
Ränteutgifter

57

48

52

51

55

53

39

38

40

49

-29

15

55

70

116

79

-68

-107

-67

-36

-1,2

0,6

2,0

2,4

3,8

2,5

-2,2

-3,4

-2,1

-1,1

-47

-13

12

32

74

45

-63

-109

-68

-32

Pensionssystemet

24

23

27

30

34

31

6

3

1

-2

Kommunsektorn

-6

4

16

8

9

2

-11

0

0

-2

1 315

1 345

1 396

1 331

1 241

1 201

1 314

1 412

1 464

1 522

52,3

51,2

51,0

45,9

40,5

38,0

42,8

45,5

45,6

45,2

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Staten

Finansiell ställning
Konsoliderad bruttoskuld
Procent av BNP
Nettoskuld
Procent av BNP

84

52

-76

-434

-610

-437

-466

-369

-318

-282

3,3

2,0

-2,8

-15,0

-19,9

-13,8

-15,2

-11,9

-9,9

-8,4

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 17 Statens finanser
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor om annat ej anges
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster

730

772

840

877

916

884

809

816

851

895

Skatter och avgifter

661

704

759

799

825

788

715

721

751

787

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Överföring från AP-fonden
Övriga inkomster
Utgifter

68

65

80

77

90

95

93

94

99

107

777

785

828

846

842

838

872

926

919

926

Transfereringar till privat sektor

350

359

375

375

358

355

381

400

401

400

Bidrag till kommunsektorn

122

122

142

150

159

152

157

179

167

165

Ålderspensionsavgifter

23

26

27

27

24

24

24

24

23

23

195

194

195

205

210

217

227

240

245

247

Investeringar m.m.

36

40

41

43

44

45

50

50

48

47

Ränteutgifter

51

44

47

46

49

45

32

33

35

43

-47

-13

12

32

74

45

-63

-109

-68

-32

-1,9

-0,5

0,4

1,1

2,4

1,4

-2,1

-3,5

-2,1

-0,9

-47

-51

14

18

103

135

-196

-106

-72

-51

Konsumtion

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Budgetsaldo
Procent av BNP
Statsskuld
Procent av BNP

-1,9

-1,9

0,5

0,6

3,4

4,3

-6,4

-3,4

-2,2

-1,5

1 186

1 213

1 262

1 220

1 115

1 062

1 160

1 253

1 306

1 356

47,1

46,2

46,1

42,1

36,4

33,6

37,8

40,4

40,6

40,3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 18 Ålderspensionssystemet
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor om annat ej anges
2003

2004

2005

2006

Inkomster

182

191

200

210

223

233

226

227

232

239

Socialförsäkringsavgifter

143

147

151

160

169

178

178

179

183

190

Statliga ålderspensionsavgifter

23

26

27

27

24

24

24

24

23

23

Räntor, utdelningar m.m.

16

18

22

24

30

31

24

25

25

27

Utgifter

158

168

173

180

189

202

220

223

230

241

Pensioner

155

163

169

176

186

199

217

220

227

238

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Överföring till staten
Övriga utgifter
Finansiellt sparande
Procent av BNP

3

3

3

4

3

3

3

3

3

3

24

23

27

30

34

31

6

3

1

-2

1,0

0,9

1,0

1,0

1,1

1,0

0,2

0,1

0,0

-0,1

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 19 Kommunsektorns finanser
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Miljarder kronor om annat ej anges

Inkomster
Inkomstskatter
Kommunal fastighetsavgift
Statsbidrag

1

Skatter och statsbidrag1,
procent av BNP
Kapitalinkomster
2

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

575

593

630

658

694

731

747

773

772

791

403

420

436

454

479

500

511

514

525

542

–

–

–

–

–

13

14

14

15

14

90

90

108

114

120

112

115

137

124

122

19,6

19,4

19,9

19,6

19,6

19,4

20,4

21,0

20,2

19,7

12

12

10

11

12

12

12

11

10

12

70

71

76

80

83

94

95

97

98

101

581

588

614

650

685

728

758

773

772

792

Transfereringar till hushåll

25

26

27

28

28

29

32

34

35

36

Övriga transfereringar

14

11

12

13

16

16

20

24

23

23

Konsumtion

495

506

526

555

581

615

635

646

644

660

Investeringar

39

38

43

47

53

58

63

62

64

66

Ränteutgifter

8

7

6

7

9

10

8

7

6

7

Övriga inkomster
Utgifter

Finansiellt sparande
Procent av BNP
Resultat före extraordinära poster

-6

4

16

8

9

2

-11

0

0

-2

-0,2

0,2

0,6

0,3

0,3

0,1

-0,3

0,0

0,0

-0,1

-1

2

13

15

14

8

-6

4

6

3

1

Statsbidrag exklusive mervärdesskatt.
2
Övriga inkomster inkluderar de ersättningar som avser kompensation för ingående mervärdesskatt.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 20 Finansiellt sparande i offentlig sektor
Utfall för 2003–2008, prognos för 2009–2012. Procent av BNP, om annat ej anges
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Finansiellt sparande, miljarder kronor

-29

15

55

70

116

79

-68

-107

-67

-36

Finansiellt sparande

-1,2

0,6

2,0

2,4

3,8

2,5

-2,2

-3,4

-2,1

-1,1

0,4

-0,6

-0,7

-1,4

-1,4

0,0

3,5

3,6

2,7

1,6

0,0

-0,4

-0,5

0,0

0,0

-0,3

-0,1

0,0

0,0

0,0

Justering för konjunkturläge
Justering för engångseffekter

1

Justering, extraordinära kapitalvinster
Strukturellt sparande
Finansiellt sparande, genomsnitt från 2000
BNP-gap
1

2

0,2

0,1

-0,2

-0,5

-0,8

0,1

0,2

0,1

0,0

0,0

-0,5

-0,3

0,6

0,5

1,6

2,3

1,4

0,2

0,7

0,6

0,7

0,7

0,9

1,1

1,5

1,6

1,2

0,8

0,5

0,4

-0,7

1,0

1,3

2,5

2,6

0,0

-6,4

-6,5

-5,0

-3,0

Engångseffekterna 2004 och 2005 förklaras av ökade skatteintäkter p.g.a. att vissa bolag återfört hela eller delar av sina avsättningar till periodiseringsfonder till
beskattning. Engångseffekten 2008 och 2009 beror på nya regler avseende byggmoms som tillfälligt ökar momsinbetalningarna med 8 miljarder kronor 2008 och
2 miljarder kronor 2009.
2
Procent av potentiell BNP.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Inledning
I kapitel 10 görs en analys av den demografiska
utvecklingens betydelse för de offentliga
finansernas långsiktiga hållbarhet. I denna bilaga
görs vissa fördjupningar samt beskrivningar av
hur beräkningarna genomförts.
I avsnitt 1 redogörs för antaganden och framskrivningsmetoder i det s.k. basscenariot. I
avsnitt 2 presenteras de beräkningsmodeller som
används. I avsnitt 3 redogörs för olika hållbarhetsindikatorer.

1

Förutsättningar, antaganden och
framskrivningsmetoder efter 2012

Den viktigaste förutsättningen i de långsiktiga
kalkylerna är befolkningsprognosen. Den har
stor betydelse för såväl tillväxt som efterfrågan
på offentliga tjänster och transfereringar.
Utöver befolkningsprognosen görs ett antal
makroekonomiska antaganden.
Dessutom måste metoden preciseras för att
knyta ihop den kortsiktiga makroekonomiska
prognosen, för åren fram till 2012, med
långsiktskalkylen.
Val av antaganden och framskrivningsmetoder
är beroende av vilken frågeställning som ska
analyseras. Ett grundantagande som i flera fall
görs är ”oförändrat beteende”. Det görs inte
utifrån att det ska vara det mest realistiska utan
enbart för att skapa tydlighet och för att
möjliggöra jämförelser med dagsläget.

1.1

Demografiska förutsättningar

Den demografiska utvecklingen är hämtad från
Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos från maj 2009, se tabell 2. De
huvudsakliga skillnaderna i SCB:s nya
huvudprognos gentemot den tidigare är att
fruktsamheten är något lägre (1,82 barn per
kvinna istället för 1,86), nettoimmigrationen är i
genomsnitt högre (20 000 per år jämfört med
15 000) samt att medellivslängden för män på
lång sikt är något högre.

1.2

Ekonomiska förutsättningar och
antaganden

Arbetsmarknad
Framskrivningen av sysselsättningen och antalet
arbetade timmar sker i olika befolkningsgrupper
uppdelat efter ålder, kön och födelseland.
Graden av deltagande på arbetsmarknaden antas
på sikt vara konstant i respektive grupp. Detta
kan tolkas som ”oförändrat arbetsmarknadsbeteende”, då medelarbetstid, sysselsättningsgrad och arbetslöshet är konstanta. Under de
första åren i långsiktskalkylen påverkas arbetsmarknadsutvecklingen, förutom av demografi
och utbudsstimulerande politik, även av att
ekonomin anpassas mot jämvikt.
Sysselsättningen i offentlig sektor antas
utvecklas i linje med den demografiskt betingade
offentliga konsumtionen.
Produktivitet
Produktivitetsantagandet i näringslivet har sin
utgångspunkt i en analys av den historiska
utvecklingen. Den underliggande trendmässiga
produktivitetsutvecklingen antas vara 2,4 procent från 2013 till 2020. Därefter minskar den
successivt till 2,2 procent 2030 och ligger sedan
kvar på denna nivå. Korrigeringar görs från den
underliggande utvecklingen på grund av att
produktivitetsnivån i utgångsläget 2012 inte är i
jämvikt. I ett internationellt perspektiv har den
svenska produktivitetsutvecklingen varit stark de
senaste 15 åren. Det är rimligt att anta att den på
sikt anpassas mot internationella tillväxttakter.
Produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor
antas vara noll från 2013.1
Inflation och löner
Riksbanken antas driva en penningpolitik så att
inflationen ligger på två procent per år.
I samtliga kalkyler antas att lönekostnads- och
bruttovinstandelen i näringslivet på sikt är
konstant. Detta uppnås genom att timlönerna
anpassas. En högre produktivitet skapar utrymme för högre löner.

1 Tidigare var produktivitetsutvecklingen i offentlig sektor per definition

noll i nationalräkenskaperna. Dessa principer har nu reviderats så att
produktivitetsnivån i vissa delar av offentlig sektor kan variera över tiden.
De resultat som hittills redovisats ger endast liten vägledning och
antagandet om konstant produktivitet behålls därför tills vidare i de
långsiktiga beräkningarna.
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Lönerna i offentlig sektor växer i takt med
lönerna i privat sektor. De ekonomiska
beräkningsförutsättningarna framgår av tabell 3.
Antaganden för avkastning på kapital
På lång sikt antas de genomsnittliga inkomstoch utgiftsräntorna vara desamma i samtliga
sektorer i ekonomin. Den antagna nominella
räntesatsen är 5 procent. Med en inflation på
2 procent är realräntan därmed 3 procent. Under
de första sex åren av långsiktskalkylen sker en
gradvis anpassning till det långsiktiga ränteantagandet.
Förutom räntebärande tillgångar finns även
icke räntebärande tillgångar. Avkastningen på
dessa tillgångar består av aktieutdelningar och
värdeförändring. Utdelningarna antas på sikt
uppgå till 3 procent och värdeökningen till
2 procent. Därmed uppgår den totala avkastningen till 5 procent, vilket är densamma
som för räntebärande tillgångar.
Det är troligt att det även på lång sikt
förekommer skillnader mellan inlånings- och
utlåningsräntor och att det finns skillnader
mellan sektorer. Det är även troligt att
avkastningen på icke räntebärande tillgångar är
högre än för räntebärande på lång sikt.
Antagandet för avkastningen på finansiellt
kapital är dock till för att förenkla och för att
undvika att fokus i analysen flyttas från centrala
frågor till frågor kring skulddynamiken.

1.3

Övergång från kortsiktig prognos till
långsiktig kalkyl

Bedömningen av finanspolitikens långsiktiga
hållbarhet grundar sig på en prognos och en
långsiktig framskrivning. För åren 2009 till 2012
görs en makroprognos som inkluderar en
bedömning av resursutnyttjandet och konjunkturläget. I de mer långsiktiga bedömningarna för åren 2017 och framåt ingår inga
konjunkturcykler och på lång sikt antas
resursutnyttjandet vara normalt.
I makroprognosen bedöms resursutnyttjandet
vara fortsatt lågt 2012 och även ha fortsatta
konsekvenser för ekonomin framöver. För att
sammanfoga den kortsiktiga prognosen med den
långsiktiga framskrivningen antas därför att
ekonomin under en tid anpassas från ett läge
med lågt resursutnyttjande 2012 till ett läge med
normalt resursutnyttjande år 2017.
6

De reformer som regeringen har beslutat om i
denna och tidigare propositioner antas ha fått
fullt genomslag på arbetsmarknaden 2017.
Sysselsättning och BNP ökar betydligt mer
2012–2017 än den långsiktiga trenden. Det beror
bl. a på att resursläget normaliseras från en låg
nivå. Även återstående effekter av tidigare
genomförda reformer bidrar till att förbättra
utvecklingen.
I makroprognosen för åren 2009–2012
bedöms det svaga konjunkturläget medföra att
sysselsättningen är lägre än normalt 2012. Först
2017 bedöms resursutnyttjandet på arbetsmarknaden ha normaliserats då faktisk sysselsättning närmar sig potentiell sysselsättning –
den nivå på sysselsättningen som är förenlig med
stabil inflation och ekonomisk balans.
Sysselsättningen 2017 är dock lägre än om krisen
inte inträffat. Det beror bl.a. på att den höga
arbetslösheten biter sig fast under lång tid. En
annan bidragande orsak är att äldre som riskerar
arbetslöshet tenderar att lämna arbetsmarkanden
permanent via avtalspension eller andra
försäkringssystem. Sysselsättningen antas återgå
till ett långsiktigt normalt läge under perioden
2017–2027.

1.4

Framskrivning av offentlig
konsumtion

Beräkningen av offentlig konsumtion bygger på
ålders- och könsfördelade kostnader för olika
ändamål såsom skola, vård och omsorg. Samtliga
utgiftsområden skrivs fram i takt med den
demografiska utvecklingen. Det innebär t.ex. att
en 70-årig kvinna realt sett tilldelas lika mycket
offentliga tjänster 2090 som 2012. Detta kan ses
som ett uttryck för ”oförändrad standard” i
offentlig service. I en personalintensiv verksamhet som barnomsorg, skulle det kunna tolkas
som ”oförändrad personaltäthet”.
Priset på offentlig konsumtion har en
utveckling som inledningsvis är något svagare än
lönerna, men starkare än konsumentprisindex
(KPI) och utvecklingen av BNP. Orsaken är att
konsumtionen till viss del består av varor. På
längre sikt skrivs priset fram med lönerna. I
beräkningarna
antas
att
produktivitetsutvecklingen i all offentlig verksamhet är noll. I
tabell 4 presenteras den offentliga konsumtionen
uppdelad på verksamheter.
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1.5

Framskrivning av offentliga inkomster

Vid beräkning av de offentliga inkomsterna är de
implicita skattekvoterna konstanta framöver.
Metoden har valts för att avspegla ”oförändrade
skatteregler”. Den aggregerade skattekvoten
varierar om skattebaserna utvecklas på annat sätt
än BNP. I tabell 5 redovisas den offentliga
sektorns skatter och avgifter som andel av BNP
och som andel av respektive skattebas (implicit
skattesats) samt skattebasens andel av BNP. I
tabell 1 anges skatternas och avgifternas
respektive bas.
En mindre del av kostnaderna för välfärdstjänsterna finansieras genom brukaravgifter
som exempelvis barnomsorgsavgifter. I beräkningarna antas att dessa avgifter ökar i takt
med KPI. Det innebär att inkomsterna från
avgifterna ökar långsammare än kostnaderna.

förutsätter därmed att vissa reformer genomförs
i takt med att ekonomin växer.
Nyttjandegraden av vissa transfereringar
påverkas av konjunkturläget och de anpassas i
kalkylen till normalnivåer eftersom ingen
konjunktur förekommer under långsiktsåren.
Den offentliga sektorns transfereringsutgifter
som andel av BNP framgår av tabell 6.

1.7

Framskrivning av ålderspensionerna

Beräkningen av pensionsutgifterna bygger på
den demografiska utvecklingen, de ekonomiska
förutsättningarna samt gällande regelverk.
Genomsnittlig pensionsålder antas i basscenariot
vara 65 år och konstant. I tabell 7 redovisas
ålderspensionssystemets inkomster och utgifter
samt dess finansiella ställning.

Tabell 1 Skatte- och avgiftsbaser
Skatter och avgifter

Skatte- och avgiftsbas

Hushållens direkta skatter

Beskattningsbar inkomst

Hushållens avgifter

Lönesumman och
beskattningsbara transfereringar

Företagens direkta skatter

Näringslivets vinst

Indirekta skatter1

Privat konsumtion

Arbetsgivaravgifter och
egenföretagaravgifter2

Lönesumma

1

Exklusive löneberoende indirekta skatter.
2
Inklusive löneberoende indirekta skatter.

1.6

Framskrivning av offentliga
transfereringar

Transfereringarna skrivs fram med relevanta
makrovariabler och befolkningsutvecklingen.
För en stor del av de offentliga transfereringarna
finns ett regelverk som automatiskt höjer
utgifterna i takt med löneutvecklingen. Det
gäller för pensioner som räknas upp med
inkomstindex, och delvis även för transfereringar
som ersätter inkomstbortfall, t.ex. ersättningar
inom sjuk- och föräldraförsäkringen.
Transfereringar som saknar en automatisk
standardsäkring antas i långsiktskalkylen öka i
takt med lönerna. En sådan standardsäkring
motverkar den urholkning av transfereringarna
som skulle ske om kalkylen enbart byggde på
strikt oförändrade regler. Standardsäkringen

2

Beräkningsmodeller

Till de långsiktiga projektionerna används fyra
olika modeller. I tre förmodeller, AMOD,
CMOD och SESIM, görs beräkningar på
mycket detaljerad nivå. Den demografiska
utvecklingen har stor betydelse i dessa.
Resultaten från förmodellerna används sedan i
en huvudmodell, FIMO, där den slutgiltiga
beräkningen görs.

2.1

AMOD en arbetsmarknadsmodell

I den första förmodellen, AMOD, beräknas
utvecklingen på arbetsmarknaden med hjälp av
data från Arbetskraftsundersökningen (AKU).
Deltagandet på arbetsmarknaden varierar över
livscykeln, mellan kön och mellan personer med
olika födelseland. Modellen bygger på arbetsmarknadsstatistik för personer i åldrarna 15–74
år uppdelad på män och kvinnor med olika
födelseland i ettårsklasser. Det finns fyra olika
födelseområden: Sverige, Norden utom Sverige,
Europa utom Norden och utanför Europa. Det
gör att det finns totalt 480 (=60*2*4) olika
grupper.
För respektive grupp beräknas olika kvoter
som t.ex. sysselsättningsgrad, arbetskrafts7
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deltagande och medelarbetstid. I basscenariot
antas dessa kvoter vara konstanta från ett visst
år. Det kan tolkas som att ”arbetsmarknadsbeteendet” är oförändrat. Dessa kvoter och
befolkningsprognosen används sedan för att
skriva fram olika arbetsmarknadsvariabler. De
olika kvoterna kan ändras för att t.ex. beskriva en
förändring i beteendet och ligga till grund för
olika arbetsmarknadsscenarier.

2.2

CMOD en konsumtionsmodell

I den andra förmodellen, CMOD, beräknas
utvecklingen av offentlig konsumtion uppdelat
på staten, primärkommunerna och landstingen.
Ålders- och könsfördelade kostnader samt
nyttjandegrader hämtas från 2004 och 2006 års
Inkomstfördelningsundersökning (HEK) för ett
antal olika verksamhetsområden som barnomsorg, utbildning, vård, äldreomsorg och
handikapp. I modellen skrivs den offentliga
konsumtionen fram med den demografiska
utvecklingen samt med kostnader och nyttjandegrader. Detta görs för samtliga verksamhetsområden, uppdelat per ålder och kön. Konsumtionen av tjänster som inte är åldersspecifik
skrivs fram med den totala befolkningen.

2.3

SESIM en pensionsmodell

Den sista förmodellen, SESIM, används för att
beräkna pensionsutgifterna. Som grund till
denna modell behövs ett antal ekonomiska
förutsättningar som t.ex. BNP, sysselsättning,
inkomstindex och KPI. Dessa förutsättningar
genereras i FIMO, vilket innebär att modellerna
måste köras parallellt. Se www.sesim.org för en
detaljerad beskrivning.

2.4

FIMO en huvudmodell för
långsiktsberäkningarna

I huvudmodellen, FIMO, görs den slutliga
beräkningen. FIMO är en beräkningsmodell
som bygger på nationalräkenskapsdata och
består av sju sektorer: stat, primärkommun,
landsting, pensionssystem, hushåll, företag och
utlandssektorn. I modellen finns offentliga
8

utgifter och inkomster relativt detaljerat fördelat
på staten, primärkommuner, landsting och
ålderspensionssystemet. Modellen innehåller
även ekonomiska variabler såsom BNP uppdelat
på dess komponenter i försörjningsbalansen,
sysselsättning, arbetslöshet, arbetade timmar,
löner, priser, räntor osv.
Modellen är ett slutet system i den meningen
att en inkomst i en sektor alltid motsvaras av en
utgift i en annan. Därigenom garanteras
exempelvis att sparandet i staten, kommunsektorn och pensionssystemet summerar till den
offentliga sektorns sparande, och att sparandet i
de inhemska sektorerna summerar till sparandet
gentemot utlandet, dvs. bytesbalansen.
Ekvationerna i FIMO utgörs av förenklade
beskrivningar av regler för skatter och transfereringar. Varje inkomst eller utgift sätts i
relation till en ekonomisk bas såsom t.ex. KPI,
BNP, lönesumma, arbetslöshet eller ränta. Det
vanligaste är att den relation som råder det sista
året ligger fast framöver, vilket kan tolkas som
oförändrade regler. Om reglerna ska ändras
måste dessa relationer eller kvoter förändras.
Vissa av dessa relationer är inte i jämvikt 2012
och anpassas därför successivt till normalnivåer.
Därefter är de oförändrade.

3

Hållbarhetsindikatorer

Vid bedömningen av den finanspolitiska
hållbarheten kan flera olika hållbarhetsmått
användas. De olika indikatorerna har olika
fördelar och kompletterar varandra. I avsnittet
nedan beskrivs S2-indikatorn, NPS-indikatorn
och skuldkvoten.

3.1

S2-indikatorn

Ett sätt att mäta de offentliga finansernas
långsiktiga hållbarhet är genom att beräkna hur
mycket medel som måste skjutas till budgeten
idag för att finanserna ska balansera på lång sikt.
S2 mäter skillnaden mellan å ena sidan den
offentliga sektorns nettoskuld plus alla framtida
diskonterade utgifter och å andra sidan den
offentliga sektorns alla framtida diskonterade
intäkter. S2 mäts som andel av BNP. Ett negativt
värde på hållbarhetsindikatorn S2 anger att de
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offentliga finanserna är långsiktigt hållbara och
att det dessutom finns utrymme för budgetförsvagningar. Ett positivt värde på S2 innebär
det omvända, dvs. att en permanent budgetförstärkning motsvarande indikatorns värde
måste genomföras för att de offentliga
finanserna ska bli hållbara. Hållbarhetsindikatorn S2 definieras på följande sätt:

ΔPBt (1+ r )
S 2 = [rDt − PBt ] + ⎢⎢ − r t=∑
t +1
0

⎡
⎢⎣− Δ PBt

S2

0

(1+ r)

⎡

tb − 1

⎣

0

t b −t0

b

t − t0 ⎤

⎥ +
⎦⎥

⎤
⎥⎦

permanent budgetförstärkning som andel av
BNP

t

3.3

index för året

t0

startår 2008

tb

slutår för underliggande offentligfinansiell
projektion 2099

Dt
PBt

nettoskuld som andel av BNP
justerat primärt finansiellt sparande som andel
av BNP

∆PBt

förändring av justerat

primärt finansiellt

sparande relativt startåret, dvs.
∆PBt=PBt–PBt0
r

diskonteringsfaktorn, dvs. skillnaden mellan
nominell ränta och nominell BNP-tillväxt

Den första komponenten beskriver skuldsituationen och den budgetmässiga situationen i
utgångsläget.
Den andra och tredje komponenten relaterar
till den framtida utvecklingen av kostnader och
intäkter, som tar sig uttryck i ett förändrat
justerat primärt finansiellt sparande.2 I FIMO
görs beräkningar fram till och med 2099. Den
andra komponenten avser perioden fram till
2099 och den tredje komponenten tiden efter.

3.2

vara konsistent med en långsiktigt hållbar
finanspolitik. NPS-indikatorn anger nivån på det
primära sparandet som krävs under den givna
perioden, medan S2-indikatorn anger förändringen i det primära sparandet som behövs
samtliga år för att uppnå hållbarhet. Exempelvis
uppgår det primära sparandet i basscenariot till
0,7 procent av BNP i genomsnitt under perioden
2013–2019. En långsiktigt hållbar finanspolitik
kräver dock en budgetförstärkning motsvarande
0,6 procent av BNP enligt S2-indikatorn. NPSindikatorn kan således beräknas till 1,3 procent
av BNP (dvs. 0,6 plus 0,7).

Skuldkvoten

Som EU-medlem har Sverige förbundit sig att
följa Stabilitets- och tillväxtpaktens regler för de
offentliga finanserna. En av de mest centrala
reglerna i pakten är att den s.k. Maastrichtskulden inte får överstiga 60 procent av BNP.
Även om de offentliga finanserna bedöms vara
långsiktigt hållbara är den nivå som skulden
stabiliseras på således ett viktig mått i sig.
Maastrichtskulden beräknas utifrån bruttoskulden. I denna proposition används nettoskulden. Orsaken till detta är att den offentliga
sektorn i Sverige, till skillnad från situationen i
många andra länder, har betydande tillgångar.

NPS-indikatorn

NPS-indikatorn (nödvändigt primärt sparande)
beräknas med hjälp av S2-indikatorn. NPSindikatorn anger det primära sparandet som i
genomsnitt krävs under en viss period, för att

2 I det justerade primära finansiella sparandet har poster, som påverkar

skuldstocken men inte det finansiell sparandet, dragits av från det primära
finansiella sparandet. Som exempel kan nämnas Riksbankens inleverans.
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Tabell 2 Demografiska antaganden
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

Födelsetal

1,55

1,84

1,85

1,83

1,83

1,83

1,83

1,82

Medellivslängd, kvinnor

82,0

83,4

84,4

85,3

85,9

86,4

86,8

88,1

Medellivslängd, män

77,4

79,5

81,2

82,4

83,4

84,1

84,7

86,5

24 600

45 000

22 800

21 700

20 500

19 700

19 000

18 200

Nettomigration
Källa: Statistiska centralbyrån.

Tabell 3 Makroekonomiska förutsättningar i basscenariot
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

Procentuell förändring
Befolkning, 16-64 år1
Arbetskraftsdeltagande, 16-64 år

5

Sysselsatta, 16-64 år
Arbetade timmar

0,5

0,3

0,1

-0,1

0,2

0,0

0,1

0,0

1,1

-2,0

0,1

-0,1

0,2

0,0

0,1

0,0

2,2

-3,4

0,2

-0,1

0,3

0,1

0,1

0,0

1,1

-1,5

0,1

-0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

4,3

3,0

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

BNP, fasta priser

4,4

0,6

2,1

1,8

2,2

1,9

2,2

2,1

BNP per capita

4,1

-0,0

1,6

1,6

2,0

1,8

2,0

2,0

BNP-produktivitet

3,8

2,2

1,9

1,7

1,9

1,9

2,0

2,0

BNP-deflator

1,5

0,6

2,4

2,5

2,2

2,2

2,1

2,2

KPI, årsgenomsnitt

0,9

0,4

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

5,4

2,3

4,5

4,4

4,2

4,2

4,2

4,4

4,5

3,3

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

Sysselsättningsgrad, 16-64 år

74,1

70,2

76,5

76,3

76,3

76,8

76,9

76,9

5

5,3

8,4

4,6

4,4

4,4

4,3

4,3

4,2

6,8

11,4

6,3

5,9

5,9

5,9

5,8

5,8

Produktivitet i näringslivet

Timlön

2

3

Procent
Realränta4

Öppen arbetslöshet, 16-64 år
ILO-arbetslöshet, 16-64 år
1

Befolkningen per den 31 december.
2
Näringslivet inklusive hushållens ideella organisationer.
3
Utbetald timlön bland anställda.
4
Femårig statsobligation.
5
Gammal definition, dvs. de heltidsstuderande som sökt arbete ingår inte.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Tabell 4 Offentlig konsumtion i basscenariot
Procent av BNP
2006

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

26,3

28,6

25,6

26,6

26,7

26,8

27,4

28,0

Barnomsorg

1,6

1,8

1,7

1,7

1,6

1,6

1,6

1,6

Ungdomsutbildning

3,9

4,0

3,6

3,7

3,5

3,5

3,6

3,6

Summa konsumtion

Vuxenutbildning

1,1

1,3

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Sjukvård

6,6

7,0

6,4

6,6

6,7

6,7

6,8

7,1

Äldreomsorg/handikapp

3,9

4,3

4,1

4,9

5,3

5,5

5,7

6,2

Övrig verksamhet

9,1

10,2

8,7

8,7

8,6

8,5

8,5

8,6

Anm. Siffrorna för de olika användningsområdena är en demografisk framskrivning. Övrig verksamhet är beräknad som en residual av total och de olika
användningsområdena.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 5 Skatter och avgifter i basscenariot
Procent av BNP
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

51,3

46,0

46,1

46,4

46,5

46,2

46,3

46,4

Andel av BNP

21,1

16,5

16,3

16,4

16,4

16,3

16,3

16,4

Implicit skattesats för direkta skatter

29,3

21,6

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Skattebasen för direkta skatter som andel av BNP

62,4

63,6

61,7

61,7

61,6

61,1

61,4

61,5

5,9

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

47,3

47,1

45,9

46,2

46,3

46,6

46,7

47,0

3,8

2,9

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Implicit skattesats

13,3

10,7

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

Skattebasen som andel av BNP

28,4

27,4

27,7

27,2

27,1

27,2

27,0

27,0

Andel av BNP

13,3

14,1

14,3

14,5

14,6

14,3

14,3

14,3

Implicit skattesats

27,0

29,1

27,5

27,1

26,8

26,8

26,7

26,5

Skattebasen som andel av BNP

49,4

48,3

52,1

53,7

54,3

53,4

53,5

54,0

Andel av BNP

13,1

12,5

12,4

12,4

12,5

12,5

12,6

12,7

Implicit skattesats

32,0

29,7

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

29,6

Skattebasen som andel av BNP

41,0

42,0

41,7

42,0

42,1

42,4

42,5

42,8

Skatter och avgifter
Hushållens direkta skatter och avgifter

Implicit skattesats för avgifter
Skattebasen för avgifter som andel av BNP
Företagens direkta skatter
Andel av BNP

Indirekta skatter

1

Arbetsgivaravgifter och egenföretagaravgifter2

1

Exklusive löneberoende indirekta skatter.
Inklusive löneberoende indirekta skatter.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
2

Tabell 6 Offentliga transfereringar i basscenariot
Procent av BNP
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

21,0

21,8

19,9

19,8

19,6

18,9

19,0

18,9

18,0

17,9

16,2

16,2

16,0

15,3

15,5

15,4

Ålderdom

8,3

9,1

8,5

8,4

8,2

7,6

7,8

7,6

Ohälsa

3,8

3,4

3,0

3,1

3,2

3,2

3,1

3,2

Barn/studier

2,3

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

Arbetsmarknad

1,9

1,7

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Övrigt

1,7

1,3

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Transfereringar till företag

1,9

2,2

2,0

2,0

1,9

1,9

1,8

1,8

Transfereringar till utland

1,1

1,6

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Summa transfereringar
Transfereringar till hushåll

Anm,: Ålderdom = ålderspension, efterlevandepension, statliga och kommunala avtalspensioner samt bostadstillägg till pensionärer, Ohälsa = sjuk- och arbetsskadeförsäkring, sjuk- och aktivitetsersättning samt assistansersättning, Barn/studier = barnbidrag, föräldraförsäkring, underhållsstöd och studiebidrag, Arbetsmarknad =
ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadsutbildning samt lönegaranti.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 7 Ålderspensionssystemet i basscenariot
Procent av BNP
2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

Inkomster

8,0

7,3

7,0

6,9

6,8

6,9

7,0

7,5

Avgifter

6,5

6,5

6,4

6,4

6,4

6,5

6,5

6,5

Räntor, utdelningar m,m,

1,4

0,8

0,6

0,5

0,4

0,4

0,5

1,0

8,3

7,2

6,9

6,8

6,7

6,2

6,5

6,4

Pensioner

6,2

7,1

6,8

6,7

6,6

6,1

6,4

6,3

Övrigt

2,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Finansiellt sparande

-0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,6

0,5

1,1

Finansiella tillgångar, netto

32,4

25,1

16,6

13,1

10,1

11,5

14,2

28,9

2000

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

54,4

49,7

49,6

49,8

49,6

49,2

49,1

48,9

51,3

46,0

46,1

46,4

46,5

46,2

46,3

46,4

Utgifter

Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar

Tabell 8 Offentliga finanser i basscenariet
Procent av BNP

Primära inkomster
Skatter och avgifter
Övriga inkomster
Primära utgifter

3,1

3,7

3,4

3,3

3,2

3,0

2,9

2,5

49,5

53,9

48,3

49,2

49,2

48,5

49,2

49,8

Transfereringar

21,0

21,8

19,9

19,8

19,6

18,9

19,0

18,9

Konsumtion

26,0

28,6

25,6

26,6

26,7

26,8

27,4

28,0

Investeringar

2,5

3,5

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

4,8

-4,2

1,3

0,5

0,5

0,7

-0,1

-0,9

-1,1

0,8

0,3

1,0

1,4

1,9

2,2

2,8

3,7

-3,4

1,6

1,5

1,8

2,6

2,2

1,9

Primärt finansiellt sparande
Kapitalinkomster, netto
Finansiellt sparande
Finansiell ställning
Statsskuld

56,8

40,4

22,2

4,3

-7,8

-19,3

-25,0

-27,5

Mastrichtskuld1

53,6

45,5

29,4

12,5

0,5

-11,3

-17,3

-21,0

5,7

-11,9

-15,1

-26,7

-33,6

-44,6

-51,4

-65,0

Nettoskuld
1

Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld minus pensionssystemets tillgångar av statspapper.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Tabell 9 Offentliga finanser, skillnader (basscenario) mellan denna proposition och 2009 års ekonomiska vårproposition
Procent av BNP
2008

Primära inkomster
Skatter och avgifter

2010

2020

2030

2040

2050

2060

2090

-0,1

-0,5

0,8

0,2

-0,1

-0,3

-0,4

-0,4

-0,1

-0,3

0,7

0,1

-0,2

-0,3

-0,4

-0,4

-0,0

-0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Primära utgifter

-0,1

-0,8

0,1

-0,5

-0,7

-0,7

-0,5

-0,2

Transfereringar

0,0

-0,6

-0,1

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,3

Konsumtion

0,0

-0,2

0,3

-0,1

-0,2

-0,2

-0,0

0,2

Investeringar

-0,1

0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

-0,0

0,3

0,7

0,7

0,6

0,4

0,2

-0,2

Övriga inkomster

Primärt finansiellt sparande
Kapitalinkomster, netto
Finansiellt sparande

0,0

0,0

0,2

0,6

0,9

1,2

1,4

1,7

-0,0

0,3

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

1,4

Finansiell ställning
Statsskuld

0,0

-0,9

-2,3

-8,2

-13,4

-18,0

-21,3

-25,3

Maastrichtskuld 1

0,0

-0,8

-2,8

-8,9

-14,1

-18,8

-22,2

-26,1

-0,0

-3,9

-6,7

-14,1

-21,6

-28,6

-33,7

-39,0

Nettoskuld
1

Konsoliderad bruttoskuld minus pensionssystemets tillgångar av statspapper.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.
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Sammanfattning
Mellan 1995 och 2007 ökade hushållens reala
disponibla inkomster med i genomsnitt
3,1 procent per år. Enbart mellan 2006 och 2007
förbättrades den ekonomiska standarden med
över 7 procent.
De ökade inkomsterna har dock fördelats
ojämnt och därför har även inkomstskillnaderna
ökat. De med låga inkomster har haft en lägre
inkomsttillväxt än genomsnittet vilket bidragit
till de ökade inkomstskillnaderna. Den huvudsakliga förklaringen är dock att höginkomsttagarna har haft en mer gynnsam utveckling än
övriga inkomstgrupper. Stora årliga variationer
och en trendmässig ökning i kapitalvinsternas
omfattning förklarar merparten av den
observerade utvecklingen. Kapitalvinsternas utveckling hänger tätt ihop med börsutvecklingen
och husprisernas utveckling. Den svaga
börsutvecklingen från andra halvåret 2007 fram
till våren 2009 förväntas därför bidra till
minskade inkomstskillnader 2008 och 2009.
Den politik som regeringen fört sedan
mandatperiodens början är inriktad mot att öka
sysselsättningen och minska utanförskapet. Flera
reformer som förbättrar arbetsmarknadens
funktionssätt och stärker incitamenten till arbete
har genomförts. I denna budgetproposition
föreslås bl.a. en förstärkning av jobbskatteavdraget.
Drivkrafterna till arbete har förbättrats
påtagligt till följd av de vidtagna åtgärderna och
utvecklingen förstärks ytterligare av förslagen i
denna proposition. Mellan 2006 och 2010
minskar den genomsnittliga marginaleffekten för
de som arbetar med knappt 7 procentenheter.
Under samma period har ersättningsgraderna,
som mäter hur lönsamt det är att gå från
bidragsförsörjning till arbete, minskat med
mellan 5 och 7 procentenheter, beroende på
vilket ersättningssystem som studeras.
De förbättrade drivkrafterna till arbete
bedöms, på lång sikt, öka antalet arbetade
timmar i ekonomin med 3,3 procent. Huvuddelen av denna effekt beror på att fler kommer i
arbete medan en mindre del förklaras av att de
som redan arbetar ökar sin arbetstid. Effekterna
är störst för kvinnor och politiken minskar
därför skillnaderna i sysselsättning mellan
kvinnor och män något.
Åtgärder som gör det mer lönsamt att arbeta
kan initialt leda till ökade inkomstskillnader. På

sikt när fler kommer in på arbetsmarknaden, och
färre försörjs med bidrag, bidrar reformerna
dock till minskade inkomstskillnader. Denna
effekt ökar över tiden då produktiviteten hos
dem som börjar arbeta successivt stärks och
deras inkomstmöjligheter därigenom förbättras.
De direkta effekterna av regeringens samlade
politik under mandatperioden är störst i den
övre delen av inkomstfördelningen, medan de
långsiktiga effekterna, som uppkommer av att
fler kommer i arbete, är störst bland dem med
lägst inkomst. Effekterna av de förslag som
föreslås i denna proposition, det fjärde steget i
jobbskatteavdraget, de höjda studiemedlen, det
höjda grundavdraget för ålderspensionärer samt
de höjda bostadstilläggen för de med sjuk- och
aktivitetsersättning, verkar utjämnande på
inkomstfördelningen både direkt och på lång
sikt. Då såväl de direkta som de långsiktiga
effekterna verkar åt samma håll blir den totala
effekten av förslagen därför tydligt inkomstutjämnande.
Förslagen i denna proposition minskar även
inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.
Män har i genomsnitt högre löneinkomster än
kvinnor och arbetar i större utsträckning heltid.
Den direkta effekten på disponibla inkomster av
jobbskatteavdraget blir därför något större för
män än för kvinnor. Den samlade effekten av de
föreslagna åtgärderna är dock något större för
kvinnor än för män. Dessa skillnader tilltar med
tiden då jobbskatteavdraget på sikt ökar den
disponibla inkomsten mer för kvinnor än för
män.

Inledning
På uppdrag av riksdagen lämnar regeringen
sedan 1994 en fördelningspolitisk redogörelse i
anslutning till budgetpropositionen eller den
ekonomiska vårpropositionen. Årets redogörelse
består av tre delar.
Den första delen bygger helt på utfallsdata
och behandlar hur hushållens disponibla inkomster och fördelningen av dessa utvecklats
under perioden 1991-2007. I avsnittet analyseras
varför inkomstskillnaderna ökade under denna
period. Denna analys används i del två för att
bedöma hur inkomstfördelningen kan komma
att utvecklas under perioden 2008-2010. I del två
görs även två modellbaserade prognoser av
7
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inkomstfördelningen. I den avslutande tredje
delen redovisas förväntade effekter av regeringens politik på inkomstfördelning, drivkrafter
till arbete och arbetsutbud.

1

Inkomstutveckling och
inkomstfördelning

I detta avsnitt redovisas hur hushållens
inkomster och inkomstfördelningen har utvecklats under perioden 1991–2007. Att redovisningen avslutas redan 2007 beror på att
utfallsdata för 2008 ännu inte finns tillgängliga.
Effekten av den internationella ekonomiska
krisen fångas alltså inte här. 1
Redovisningen avser, om inget annat anges,
individer, men de inkomster som används är
disponibla hushållsinkomster justerade för försörjningsbörda, vilka antas spegla individernas
ekonomiska standard.2

Tabell 1.1 Inkomstnivå 2007 samt utveckling över tiden
Procent
Utveckling per år
Andel av
befolkning

Relativ
inkomst
2007

19912007

19952007

20062007

Barn 0–19 år

24,2

96

1,7

3,3

7,8

Samboende
med barn

18,6

103

1,8

3,3

6,7

Ensamstående
med barn

2,9

76

1,2

2,3

7,9

Kvinnor

2,3

72

1,0

1,8

6,6

Män

0,6

92

1,0

3,2

7,5

20-44 år

6,2

125

1,6

3,3

10,4

45-64 år

13,1

138

2,0

3,3

7,2

65-74 år

6,0

102

2,4

3,1

8,3

75+ år

3,7

77

2,2

2,1

2,5

3,1

Samboende utan barn

Ensamstående kvinnor utan barn
20-44 år

4,0

80

0,9

2,2

45-64 år

3,4

97

1,1

2,6

3,6

65-74 år

1,9

70

1,4

1,8

-1,0

75+ år

3,5

64

1,6

1,5

-0,2

Ensamstående män utan barn

1.1

Inkomstutveckling för olika grupper

Fram till och med 2007 var inkomstutvecklingen
för hushållen mycket gynnsam. Mellan 1991 och
2007 ökade de disponibla inkomsterna med
31 procent (medianvärde i fasta priser), vilket
motsvarar 1,7 procent per år, trots att perioden
inkluderar 1990-talskrisen då inkomsterna
minskade. Om i stället 1995 väljs som referensår
var ökningen 3,1 procent per år. Mellan 2006 och
2007 ökade inkomsterna med 7,1 procent, vilket
är den största årliga ökningen som uppmätts
sedan SCB:s inkomstfördelningsundersökningar
inleddes 1975. Den generellt goda inkomstutvecklingen förklaras av ökade inkomster från
arbete och kapital, sänkta skatter samt av låg
inflation.
I tabell 1.1 redovisas utvecklingen för olika
befolkningsgrupper. Den ekonomiska standarden har förbättrats påtagligt i samtliga
grupper, men i olika stor utsträckning.

1 I avsnitt 2 analyseras dock hur inkomstfördelningen kan komma att

utvecklas efter 2007.

2 Den disponibla inkomst som används här kommer från inkomst-

statistiken och avviker från nationalräkenskapernas definition. I
underbilagan beskrivs de definitioner och begrepp som används mer i
detalj.
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20-44 år

6,5

97

1,3

3,1

7,0

45-64 år

3,8

104

1,5

2,4

6,9

65-74 år

1,1

76

0,9

1,4

-3,0

75+ år

1,2

72

2,2

2,2

4,2

100,0

100

1,7

3,1

7,1

Samtliga

Anm: Utvecklingstakterna avser real förändring av median av justerad disponibel
inkomst inom respektive grupp. Den relativa inkomstnivån avser gruppernas
medianvärde jämfört med medianen i hela befolkningen.
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Utvecklingen för olika hushållstyper beror i stor
utsträckning på vilken tidsperiod som studeras.
Under perioden 1991–2007 ökade den ekonomiska standarden mest för ålderspensionärer,
medan utvecklingen 1995–2007 visar en snabbare
ökning för dem som arbetar. Orsaken till den
svagare utvecklingen för pensionärer sedan 1995
är att pensionerna inte ökat lika snabbt som de
förvärvsaktivas löner. Pensionärernas reala
inkomstförbättring under perioden beror främst
på att pensionärskollektivet hela tiden förnyas
och de nyblivna pensionärerna har högre pension
än de redan pensionerade. Att pensionärerna
klarade sig bättre än övriga grupper under 1990talskrisen kan i huvudsak förklaras av att
pensionerna i det gamla ATP-systemet räknades
upp med prisutvecklingen, vilket gjorde pensionärerna mindre känsliga för konjunkturella
förändringar. I det reformerade pensionssystemet är pensionerna kopplade till såväl
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tillväxt som prisutveckling, vilket gör att pensionärernas inkomster även påverkas av den reala
ekonomins utveckling.3
Av tabell 1.1 framgår även nivån på olika
hushållstypers ekonomiska standard relativt
medianen i hela befolkningen. I toppen av
fördelningen återfinns samboende utan barn 45–
64 år med en inkomststandard som motsvarar
138 procent av medianinkomsten i befolkningen.
Lägst standard hade äldre ensamstående pensionärer och ensamstående kvinnor med barn.4
Om befolkningen delas in i inkomstgrupper
framgår det att den ekonomiska standarden, i
reala termer, har förbättrats för samtliga
inkomstgrupper mellan 1991 och 2007, men att
ökningen varit större för dem med höga
inkomster (diagram 1.1).
Diagram 1.1 Inkomstutveckling per inkomstgrupp 1991–
2007
Index 1991=100
170
p95
p75
Median
p25
p5

160
150
140
130

rörlighet mellan olika inkomstgrupper är förhållandevis stor.6
Om man bortser från de inledande inkomstminskningarna under 1990-talskrisen har den 5:e
percentilen haft en real inkomstökning på
1,7 procent per år, vilket i ett historiskt
perspektiv är en ganska hög tillväxt. Under
samma period ökade dock inkomsterna i den
95:e percentilen med 4,9 procent per år. De
senaste årens goda inkomstutveckling har därför
även medfört att inkomstskillnaderna har ökat.

1.2

Inkomstfördelningens utveckling

Den relativt sett snabbare inkomsttillväxten i
toppen av inkomstfördelningen och den något
långsammare tillväxten i fördelningens nedre del
har lett till ökade inkomstskillnader. I detta
avsnitt redovisas inledningsvis hur denna utveckling ter sig med ett sammanfattande mått på
inkomstspridningen. Därefter görs en utförligare
granskning av fördelningens nedre respektive
övre del.

120

1.2.1

110

Övergripande utveckling

100
90
80
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Anm: Avser utveckling av justerad disponibel inkomst
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

För den 95:e percentilen har inkomstökningen
varit i genomsnitt 2,9 procent per år medan motsvarande ökning för den 5:e percentilen har varit
0,8 procent per år.5 I detta sammanhang bör
dock framhållas att det inte nödvändigtvis är
samma hushåll som återfinns i de olika
inkomstgrupperna år efter år, då hushållens

3 Den allmänna pensionsinkomsten indexeras med den genomsnittliga
inkomstförändringen minus 1,6 procent, vilket innebär en real ökning så
länge tillväxten överstiger 1,6 procent. Garantipension m.m. indexeras
med konsumentprisindex.

I diagram 1.2 analyseras inkomstfördelningen
med hjälp av den s.k. Gini-koefficienten. Detta
är ett vanligt förekommande mått som sammanfattar hela inkomstfördelningen. Ju lägre värde
på Gini-koefficienten desto jämnare är fördelningen.7 Mellan 1991 och 2007 har Ginikoefficienten för justerad disponibel inkomst
ökat från 0,221 till 0,305. Detta innebär att
inkomstskillnaderna, mätt på detta sätt, har ökat
med 38 procent.
Huvuddelen av denna ökning kan förklaras av
att höginkomsttagare har ökat sina inkomster
mer än övriga inkomstgrupper. Den långsammare inkomstutvecklingen i fördelningens
nedre del har dock också haft stor betydelse för
utvecklingen. Under 2000-talet bidrog minskade
relativinkomster för låginkomsttagarna dess-

4 Kategorin ensamstående med barn är problematisk att hantera då

växelvis boende i dag är väldigt vanligt efter separationer. Det gör att
inkomstnivån för ensamstående kvinnor med barn i statistiken kan te sig
lägre än i verkligheten, då det fortfarande är vanligast att barnen är
skrivna hos mamman.
5 Den 5:e percentilen är den inkomst som avgränsar de 5 procent av

befolkningen som har lägst inkomster. Den 95:e percentilen är den
inkomst som avgränsar de 5 procent av befolkningen som har högst
inkomster.

6 Prop. 2006/07:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. bilaga 3.
7 Gini-koefficienten kan anta värden mellan 0 och 1. Om koefficienten är
0 har alla samma inkomst. Om den är 1 får en person alla inkomster
medan övriga inte får något alls. I underbilagan redogörs mer i detalj för
Gini-koefficientens definition.
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utom mer till den ökande inkomstspridningen
än utvecklingen av de höga inkomsterna.
Diagram 1.2 Inkomstfördelningens utveckling 1991–2007
Gini-koefficienten för justerad disponibel inkomst
0,33

Disponibel inkomst

0,31

Exklusive kapitalvinster

0,29

Exklusive kapitalvinster och
kapitalinkomster

0,27
0,25
0,23
0,21
0,19
1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

I diagram 1.2 redovisas även utvecklingen
exklusive kapitalvinster8 . Denna utveckling är av
betydelse då kapitalvinsterna varierar kraftigt
mellan åren och inte speglar individens
avkastning på kapital på ett helt rättvisande sätt.9
När kapitalvinsterna rensas bort blir
variationerna mellan åren betydligt mindre och
den trendmässiga ökningen något flackare. Den
långsiktiga trenden mot ökade inkomstskillnader
finns dock kvar, vilket visar att utvecklingen av
andra inkomstslag än kapitalvinster också har
påverkat utvecklingen.
Om även övriga kapitalinkomster exkluderas
från det analyserade inkomstbegreppet framgår
av den streckade linjen i diagram 1.2 att inkomstspridningen i princip varit konstant under 2000talet. Mellan 1991 och 2000 ökade däremot
inkomstspridningen även när kapitalinkomsterna
exkluderats från analysen. Under denna period
har alltså även andra inkomstslag än kapitalvinster och kapitalinkomster påverkat inkomstspridningens utveckling.
Hur bidrar olika inkomstslag till ökade
inkomstskillnader?

Inkomstspridningen kan delas upp med
avseende på samtliga inkomstslag som ingår i

8 Kapitalvinster avser realiserade vinster vid försäljning av värdepapper,
bostäder m.m.
9 I underbilagan redogörs för de problem som kapitalvinsterna medför

vid inkomstfördelningsanalyser.

10

den disponibla inkomsten.10 Vissa inkomstslag
såsom löneinkomster, kapitalvinster och kapitalinkomster är ojämnt fördelade och bidrar till
skevheten, medan skatter och transfereringar
verkar utjämnande. Den viktade summan av de
positiva och negativa bidragen uppgår till den
totala inkomstspridningen. Det största bidraget
till inkomstspridningen kommer från löneinkomsterna. Orsaken till detta är inte att
lönerna har den mest ojämna fördelningen utan
att det är det vanligaste inkomstslaget och därmed har den största vikten. Genom att studera
hur de olika inkomstslagens bidrag till Ginikoefficienten utvecklats över tiden kan även
förändringar i inkomstfördelningen hänföras till
de olika inkomstslagen.
I diagram 1.3 görs en uppdelning av respektive
inkomstslags bidrag till förändringen av Ginikoefficienten mellan 1991 och 2007 samt under
delperioderna 1991–2000 och 2000–2007. 11
Bidragen kan vara både positiva och negativa,
vissa bidrag är dessutom större än 100 procent.
Summan av samtliga bidrag är dock alltid
100 procent.
Diagram 1.3 Olika inkomstslags betydelse för Ginikoefficientens utveckling
Procent
250
200
150
100
50
0
-50
-100

Löner
Transfereringar
Skatter övriga
Kapital- och reavinstskatt
Kapitalinkomster och kapitalvinster

-150
-200
-250
1991-2000

2000-2007

1991-2007

Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Sett över hela perioden 1991–2007 är det framför
allt ökade kapitalvinster och kapitalinkomster
som förklarar de ökade inkomstskillnaderna.
Löner, och i viss mån även transfereringar, har
också bidragit medan skatterna motverkat
ökningen.
Löneinkomsternas bidrag till de ökade
inkomstskillnaderna kan helt hänföras till 1990-

10 Här delas inkomsterna upp i fem inkomstslag som tillsammans
summerar till disponibel inkomst.
11 I underbilagan beskrivs hur denna uppdelning gjorts.
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talets senare del då lönespridningen ökade (se
tabell U.1 i underbilagan). En stor del av den
trend mot ökade inkomstskillnader, som i
diagram 1.2 kvarstår även när såväl kapitalvinster
som kapitalinkomster exkluderats, kan således
förklaras av en ökad lönespridning. Under 2000talet har lönespridningen stagnerat och lönerna
har i stället bidragit till att utjämna inkomstspridningen under denna period.
Av diagram 1.3 framgår även att skatterna,
sett över hela perioden 1991–2007, haft en
utjämnade effekt och bidragit till att motverka
ökade inkomstskillnader. Detta beror på de
skattereformer som skedde under 1990-talet i
kölvattnet av den ekonomiska krisen. Under
2000-talet har inkomstskatternas utjämnande
effekt minskat, dels genom kompensationen för
egenavgiften i början av 2000-talet, dels genom
införandet av jobbskatteavdraget 2007. Skatteförändringarna har därför bidragit till ökade
inkomstskillnader under denna period.
Skatter påverkar inkomstfördelningen både
direkt och indirekt. Här analyseras enbart de
direkta effekterna. De långsiktiga effekter som
skatteförändringarna förväntas ge upphov till
fångas därför inte upp. I avsnitt tre analyseras
hur inkomstfördelningen kan komma att
påverkas av dessa effekter.
Kapitalvinster

De historiskt sett höga kapitalvinsterna är en
viktig förklaring till att inkomstskillnaderna ökat
under de senaste åren. Kapitalvinsterna varierar
kraftigt mellan åren och har mellan 1991 och
2007 ökat trendmässigt som andel av den
disponibla inkomsten, från ungefär 3 procent i
början av 1990-talet till i storleksordningen
6 procent (se diagram 1.4).
Under 2007 genererade försäljning av värdepapper, fastigheter och bostadsrätter m.m.
kapitalvinster på ca 167 miljarder kronor. Drygt
hälften av detta belopp härrör från bostadsförsäljningar och återförda uppskovsavdrag och
resterande del från avyttringar av finansiella
instrument. Även om större delen av
kapitalvinsterna kommer från fastighetsrelaterade transaktioner är det betydligt färre
personer som svarar för kapitalvinsterna inom
detta område än vad som är fallet för
kapitalvinster från finansiella instrument.
Omkring 250 000 personer hade 2007 kapital-

vinster/förluster från fastighetsaffärer medan
2,2 miljoner personer gjorde finansiella kapitalvinster/förluster. Kapitalvinsterna vid avyttring
av värdepapper är ofta små och medianvärdet för
dem som gjorde kapitalvinster/förluster under
2007 var ca 2 350 kronor.
Diagram 1.4 Kapitalvinster (efter skatt) som andel av
disponibel inkomst 1991–2007
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

1.2.2

Hushåll med låg inkomst

Den utveckling som fångas med hjälp av ett
sammanfattande mått, såsom t.ex. Ginikoefficienten, kan drivas av många olika
underliggande faktorer. Ökade inkomstskillnader kan såväl bero på att ”de rika blivit rikare”
som att ”de fattiga blivit fattigare”, eller en
kombination av dessa förklaringar. Vad som
händer i den nedre delen av inkomstfördelningen
är dock av särskilt intresse oavsett den övergripande utvecklingen. Antalet eller andelen
personer som lever i hushåll med låg ekonomisk
standard följs därför regelmässigt i de
fördelningspolitiska redogörelserna.12
Vad som avses med låg ekonomisk standard är
dock inte självklart och utvecklingen beror
därför i stor utsträckning på hur gruppen
definieras. Det vanligaste sättet är att sätta en
inkomstgräns och betrakta alla som hamnar
under denna gräns som låginkomsthushåll.
Gränsen kan vara relativ och därmed variera i
takt med den ekonomiska utvecklingen. När den
generella inkomstnivån förbättras kommer också
låginkomstgränsen att justeras upp. Ett alternativ

12 Låg ekonomisk standard är inte samma sak som fattigdom. I bilaga 3

till 2003 års ekonomiska vårproposition (prop. 2002/03:100) diskuteras
fattigdomsbegreppet och dess relation till låg inkomst.
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till det relativa synsättet är att låsa låginkomstgränsen realt och bara justera upp den med
prisutvecklingen. På så sätt skapas en absolut
låginkomstgräns och den ekonomiska utvecklingen leder då i regel till att antalet med låg
inkomst minskar. 13
Relativa gränser sätts vanligtvis som en andel
av medel- eller medianinkomsten. I diagram 1.5
redovisas utvecklingen av andelen med inkomster under 40, 50 respektive 60 procent av
medianinkomsten år för år.
I relativa termer, dvs. hur inkomsterna i
botten av fördelningen har utvecklats i förhållande till övriga grupper, beror utvecklingen i
stor utsträckning på var gränsen för låg inkomst
dras. Om den sätts till 40 procent av medianinkomsten är andelen i stort sett konstant över
hela perioden. Om den däremot sätts till 50 eller
60 procent har andelen med relativt svag
ekonomi ökat mellan 1991 och 2007.
Diagram 1.5 Andel med låg ekonomisk standard
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Om sextioprocentsgränsen används uppkommer
ett positivt samband mellan andel med låg
ekonomisk standard och ekonomisk utveckling.
Under krisåren 1991–1995, när ekonomin
utvecklades svagt och arbetslösheten steg,
minskade andelen med svag ekonomi. Därefter
har den ökat i takt med att ekonomin förbättrats. Sett över hela perioden har andelen med
svag ekonomi ökat med 4,8 procentenheter. Att
andelen med svag ekonomi ökar när den
ekonomiska utvecklingen förbättras förklaras av
att den relativa inkomstgränsen varierar över
tiden. Inkomstgränsen sänks när ekonomin
försvagas eftersom medianinkomsten sjunker.

13 Antalet med låg inkomst kan givetvis öka även med en absolut gräns

om de med låg inkomst får realt minskade disponibla inkomster.
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Diagram 1.6 Andel med disponibel inkomst under 60
procent av medianen
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Effekten kan då bli att andelen med svag
ekonomi minskar i takt med att den ekonomiska
utvecklingen försämras. I tider då ekonomin
förstärks kan effekten bli den omvända, dvs. det
ekonomiska uppsvinget leder till att fler hamnar
under den inkomst som utgör gränsen för svag
ekonomi.
I absoluta termer, dvs. om hushållens inkomstutveckling relateras till inkomstnivån 1991, visar
utvecklingen en motsatt bild. Av diagram 1.6
framgår att andelen med svag ekonomi i stället
ökade under 1990-talets krisår, för att sedan
minska kontinuerligt efter 1996. Sett över hela
perioden 1991–2007 har andelen med svag
ekonomi minskat med 3,2 procentenheter.

De olika sätten att definiera gruppen med låg
ekonomisk standard visar således två olika bilder.
Det kan till stor del förklaras av att den reala
inkomstökningen har varit lägre för grupper med
låga inkomster än för grupper med höga, se
diagram 1.1. Därmed har andelen med inkomster
under den relativa sextioprocentsgränsen gradvis
ökat, trots att individerna i denna grupp i
absoluta termer har fått det bättre. Detta blir än
tydligare när utvecklingen studeras för olika
hushållstyper i tabell 1.2.
I absoluta termer har andelen med låg
ekonomisk standard bland ensamstående
kvinnor med barn minskat med drygt 4 procentenheter. I relativa termer har denna andel i stället
ökat med mer än 14 procentenheter. För övriga
hushåll är den generella bilden att andelen med
svag ekonomi, i absoluta termer, har minskat för
de allra flesta hushållstyper. Störst har
minskningen varit för äldre pensionärer.
I relativa termer har andelen med svag
ekonomi ökat i de allra flesta hushållstyper. Mest
har andelen ökat inom hushållstypen yngre
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ensamstående män och kvinnor, samt inom
hushållstypen ensamstående kvinnor med barn.
Den största absoluta minskningen har skett för
de äldsta sammanboende pensionärerna och för
äldre manliga ensamstående pensionärer.14

understiger efter skatt 60 procent av 2007 års
medianinkomst.

Tabell 1.2 Andel med disponibel inkomst under 60 procent
av medianen efter hushållstyp

För att beskriva utvecklingen för individer i olika
delar av inkomstfördelningen används ofta s.k.
inkomstandelar. Dessa beräknas som den andel
av de totala inkomsterna som en viss grupp
förfogar över.
Av diagram 1.7 framgår att den översta
decilens andel av disponibel inkomst ökade från
20,1 procent 1991 till 25,8 procent år 2000.
Därefter sjönk andelen fram till 2003 för att
sedan återigen öka. År 2007 var den 27 procent. I
fördelningens nedre del varierar inkomstandelarna något mindre mellan åren. Som jämförelse kan nämnas att inkomstandelen för decil
1 (dvs. de 10 procent av befolkningen med lägst
ekonomisk standard) minskade från 4,9 procent
1991 till 3,8 procent 2007.
Inom decil 10 har de med de allra högsta
inkomsterna störst årlig variation i sina
inkomstandelar. I diagram 1.7 redovisas även den
översta percentilens andel av disponibel inkomst.
Den hundradel av befolkningen som har högst
disponibel inkomst ökade sin inkomstandel från
4,4 procent 1991 till 8,5 procent år 2000, därefter
minskade andelen fram till 2003 för att sedan
åter öka. År 2007 var inkomstandelen
8,6 procent.

Andelar i procent och förändring i procentenheter
Andel av
befolkning

Andel låg ek. std.
Absolut
Relativ

Förändring 91–07
Absolut
Relativ

Barn 0-19 år

24,2

4,9

13,0

-1,6

6,5

Samboende
med barn

18,6

3,3

7,7

-1,1

3,4

Ensamstående
med barn

2,9

6,0

22,1

-3,8

12,3

Kvinnor

2,3

6,5

25,2

-4,3

14,4

Män

0,6

4,0

11,1

-0,6

6,5

20-44 år

6,2

2,9

6,2

0,6

3,9

45-64 år

13,1

1,0

2,7

-1,8

-0,1

Samboende utan barn

65-74 år

6,0

1,4

5,9

-3,5

1,0

75+ år

3,7

2,1

15,6

-18,9

-5,3

10,4

24,4

-1,8

12,3

Ensamstående kvinnor utan barn
20-44 år

4,0

45-64 år

3,4

3,8

10,6

0,2

6,9

65-74 år

1,9

3,9

21,6

-10,2

7,5

75+ år

3,5

4,9

37,1

-22,9

9,4

Ensamstående män utan barn
20-44 år

6,5

10,3

20,8

-0,6

9,9

45-64 år

3,8

6,7

14,8

-2,0

6,0

65-74 år

1,1

3,5

17,5

-11,1

3,0

75+ år

1,2

4,0

19,7

-27,5

-11,9

Samtliga

100,0

4,2

12,2

-3,2

4,8

Anm: Andelar med låg ekonomisk standard avser andelar inom respektive grupp.
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

1.2.3

Hushåll med hög inkomst

Diagram 1.7 Den högsta decilens och den översta
percentilens inkomstandelar 1991–2007
Procent
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Nivåerna, liksom utvecklingen över tid, skiljer
sig mellan grupperna. Exempelvis är andelen
med låg inkomst bland ensamstående kvinnor
75 år eller äldre hela 37 procent med den relativa
inkomstgränsen jämfört med knappt 5 procent
med den absoluta gränsen. I denna grupp finns
många som inte har förvärvsarbetat och därför
endast erhåller garantipension. Nivån på denna
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

14 Valet av tidsperiod har stor betydelse för vilken slutsats som dras kring
utvecklingen för olika hushållstyper. I tabellen redovisas utvecklingen
1991–2007. Studeras istället perioden 1995–2007 blir bilden delvis en
annan. Se tidigare diskussion om pensionärernas känslighet för
variationer i ekonomisk tillväxt.
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1.2.4

Inkomstfördelningen i ett internationellt
perspektiv

Trots att inkomstskillnaderna i Sverige har ökat
under de senaste 15 åren har Sverige, en internationellt sett, mycket jämn inkomstfördelning.
I mitten av 2000-talet hade Sverige, tillsammans
med Danmark, den jämnaste inkomstfördelningen inom OECD (se tabell 1.3).15 Ginikoefficienten exklusive kapitalvinster var då 0,23,
vilket kan jämföras med 0,31 för OECD som
helhet.16

Tabell 1.3 Inkomstfördelningen i OECD-länderna
Gini exklusive kapitalvinster
Rang

2000-talet

Nivå i mitten av
1990-talet

1980-talet

1

Danmark

0,232

0,221

0,227

2

Sverige

0,234

0,211

0,198

3

Luxemburg

0,258

0,259

0,247

4

Österrike

0,265

0,251

0,249

5

Tjeckien

0,268

0,266

0,240

5

Slovakien

0,268

-

-

7

Finland

0,269

0,228

0,207

8

Belgien

0,271

0,268

0,254

9

Nederländerna

0,271

0,282

0,259

10

Schweiz

0,276

-

-

10

Norge

0,276

0,256

0,234

12

Island

0,280

-

-

13

Frankrike

0,281

0,281

0,313

14

Ungern

0,291

0,294

0,273

15

Tyskland

0,298

0,272

0,257

16

Österrike

0,301

0,309

-

17

Korea

0,312

-

-

18

Kanada

0,317

0,283

0,287

19

Spanien

0,319

0,319

0,347

20

Japan

0,321

0,323

0,304

21

Grekland

0,321

0,336

0,336

22

Irland

0,328

0,349

0,355

23

Nya Zeeland

0,335

0,335

0,271

23

Storbritannien

0,335

0,354

0,325

25

Italien

0,352

0,348

0,309

26

Polen

0,372

-

-

27

USA

0,381

0,361

0,338

28

Portugal

0,385

0,388

0,357

29

Turkiet

0,430

0,490

0,435

30

Mexiko

0,474

0,519

0,452

Källa: OECD (2008).

15 OECD (2008), Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in

OECD Countries. Paris.

16 OECD:s och Finansdepartementets beräkningar av Gini-koefficienten

skiljer sig något åt, på grund av olika ekvivalensskalor. Detta gör att
siffrorna inte är helt jämförbara, vilket dock inte förändrar den övergripande bilden.

14

I avsnitt 1.2.3 konstaterades att de högre
inkomsterna på senare år ökat snabbare än
medianinkomsten. Detta fenomen är inte unikt
för Sverige. Motsvarande utveckling har även
observerats i andra länder och uppmärksammats
i den ekonomiska litteraturen. Genom att
studera utvecklingen av inkomstandelar för den
högst betalda tiondelen, hundradelen eller t.o.m.
tusendelen av befolkningen kan generella och
landspecifika trender analyseras. I diagram 1.8
redovisas den översta tusendelens inkomstandel
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för ett antal utvalda länder. Redovisningen avser
här inte justerade disponibla hushållsinkomster
utan individuella bruttoinkomster. 17 Inkomstbegreppet inkluderar, för att möjliggöra jämförelser med andra länder, inte kapitalvinster.
Den översta tusendelens inkomstandel är
lägre i Nederländerna, Sverige och Frankrike än i
USA, Kanada och Storbritannien. En indelning
av de studerade länderna efter hur utvecklingen
sett ut över tid ger samma resultat. Utvecklingen
har varit ganska odramatisk i Sverige, Frankrike
och Nederländerna medan fördelningen mätt på
detta sätt blivit ojämnare i USA, Storbritannien
och Kanada.
Diagram 1.8 Den översta tusendelens inkomstandel
Procent
8
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6
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Storbritannien
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Nederländerna
Sverige

4
3
2
1
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Källor: Atkinson och Piketty (2007), Roine och Waldenström (2007).

2005

Fram till 1986 varierade andelen mellan 2 och
3 procent i USA. Därefter har den ökat kraftigt
och 1998 erhöll den tusendel med högst
inkomster 7,4 procent av inkomstsumman. I
Sverige har de med högst inkomst en betydligt
lägre andel av inkomstsumman och under större
delen av perioden ligger andelen på nivåer kring
en procent. Sedan början av 1990-talet har
andelen ökat även i Sverige, men i en betydligt
lägre takt än i USA, Storbritannien och Kanada.
Även om ökningen i ett internationellt
perspektiv framstår som mycket liten så ökade
ändå den tusendel med högst inkomster sin
andel av inkomstsumman från 0,7 procent 1980
till 2,2 procent 2006. Denna uppmätta ökning på
över 200 procent kan till viss del förklaras av att

inkomstbegreppet förändrades vid skattereformen 1990/1991.18 Den egentliga ökningen
var således lägre. Men även under perioden
mellan 1991 och 2006 ökade inkomstandelen
ganska påtagligt, från 1,3 till 2,2 procent.
Den ökade koncentrationen av inkomster till
den absoluta toppen av fördelningen brukar i
inkomstfördelningslitteraturen bland annat förklaras med att den tekniska utvecklingen och
globaliseringen förskjuter efterfrågan från lågtill högutbildad arbetskraft och att inkomsterna
för de högutbildade därför ökar i en snabbare
takt.19
En annan förklaring till att de allra högst
betalda drar ifrån är att marknaden numera,
genom framför allt media och modern kommunikationsteknik, skapar fokus på de absolut bästa
i olika verksamheter. Det möjliggör extrema ersättningsnivåer för dessa individer.20 Detta gäller
t.ex. artister, idrottsmän, specialister och personer i ledande befattningar som fått ökade
möjligheter att marknadsföra sig på en allt större
marknad. Då fler efterfrågar tjänsterna från dem
som förefaller vara bäst, driver detta upp
ersättningsnivåerna för dessa.
Trenden mot ökande inkomstskillnader är
dock inte generell. Om detta vittnar inte minst
utvecklingen inom EU-området, där det inte
finns någon entydig trend mot ökad inkomstspridning. Utvecklingen inom EU har snarare
präglats av konvergens än divergens. I länder
som Sverige, Danmark och Finland som
historiskt sett har haft en låg inkomstspridning,
har inkomstskillnaderna ökat, medan de minskat
i länder som Storbritannien och Grekland. För
EU som helhet har de genomsnittliga inkomstskillnaderna minskat i de äldre medlemsländerna,
medan en ökning skett i flertalet av de nya
medlemsländerna.

18 Se t.ex. Eklind, B., Hussénius, J. & Johansson, R. (1995), Fördelnings-

effekter av skattereformen, bilaga 5 till SOU 1995:104.
19 För en genomgång av de vanligaste förklaringarna till inkomst17 Data för Sverige är hämtade från: Roine, J. & D. Waldenström (2008),

The Evolution of Top Incomes in an Egalitarian Society: Sweden, 1903–
2004, Journal of Public Economics 92(1–2), 366–387. Data för övriga
länder kommer från: Atkinson, A. B. & T. Piketty (eds.). (2007). Top
Incomes over the Twentieth Century – A Contrast between European and
English-Speaking Countries, Oxford University Press.

fördelningens utveckling se t.ex. Atkinson, A.B. (2003), Income
Inequality in OECD Countries: Data and Explanations, CESifo working
paper No. 881. Se även Dew-Becker, I. & R. J. Gordon (2008),
Controversies About the Rise of American Inequality: A Survey, NBER
Working Paper 13982.

20 Rosen S., (1981), The Economics of Superstars, The American

Economic Review. vol. 71, 845–858.
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2

Inkomstfördelningen
2008–2010

Den ekonomiska utvecklingen har efter 2007
varit dramatisk och det finns farhågor för att den
stigande arbetslösheten kommer att leda till
ökade inkomstskillnader. I detta avsnitt görs
därför ett försök att skriva fram inkomstfördelningen för åren 2008–2010.

2.1

Samband mellan makroekonomisk
utveckling och inkomstfördelning

I Sverige finns det inget uppenbart samband
mellan arbetslöshet och inkomstspridning mätt
med Gini-koefficienten, se diagram 2.1. Ibland
har inkomstspridningen t.o.m. tenderat att
minska under perioder av hög arbetslöshet.
Detta paradoxala fenomen beror på att det
inkomstbortfall som de arbetslösa drabbas av, på
grund av höga ersättningsnivåer, är mindre än de
inkomstminskningar höginkomsttagare kan få
under lågkonjunkturer. Arbetslösheten i sig
bidrar till ökad inkomstspridning, men denna
effekt döljs ibland av en kraftigare utjämnande
effekt från minskade inkomster i toppen av fördelningen där inkomsterna kan svänga kraftigt
beroende på makroekonomisk utveckling. Då
anslutningsgraden till arbetslöshetskassorna nu
är lägre än tidigare kan möjligen ökad arbetslöshet få ett något större genomslag på inkomstfördelningen. Även framöver torde dock höginkomsttagarnas större rörlighet dominera.
I ett växande antal studier görs försök att med
hjälp av statistik över inkomstspridningen samt
relevanta förklaringsfaktorer för olika länder och
olika tidpunkter ekonometriskt skatta vad som
ligger bakom skillnader i inkomstspridningen.21

Diagram 2.1 Gini-koefficient och arbetslöshet 1980–
2007 22
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Källor: SCB, HEK, AKU, egna beräkningar.

En lärdom från denna typ av studier är att hur
inkomstfördelningen genereras är en ytterst
komplex fråga. Ingen enskild identifierbar faktor
kan förklara merparten av utvecklingen över tid
eller skillnader mellan länder. För svensk del
tycks åtminstone de kortsiktiga variationerna
bero på variationer i höginkomsttagarnas relativa
inkomster.
I avsnitt 1 konstaterades att Ginikoefficientens utveckling hänger tätt samman
med kapitalvinsterna. Det är därför troligt att det
finns ett historiskt samband mellan Ginikoefficienten och sådant som utgör underlag för
kapitalvinsterna, dvs. börsutveckling och
huspriser. Både börsen och huspriserna har de
senaste decennierna haft en kraftigare utveckling
än hushållens andra inkomster som löner och
transfereringar. Eftersom innehavet av värdepapper och fastigheter är ojämnt fördelade i
befolkningen skapar detta en trendmässigt
ökande inkomstspridning. Detta samband bör
alltså gälla så länge som värdeökningen av börs
och fastigheter är högre än löneökningen och
samtidigt ojämnt fördelad.

21 För en grundlig genomgång av denna litteratur och metodologi se

Atkinson & Brandolini (opublicerat manuskript) The Panel-of-Countries
Approach to Explaining Income Inequality: An Interdisciplinary Research
Agenda. http://www.nuff.ox.ac.uk/users/atkinson/Mannheim.pdf
Se även Gustavsson & Johansson (1999), In Search of Smoking Guns:
What Makes Income Inequality Vary over Time in Different Countries?,
American Sociological Review, Vol. 64, pp.585–605 samt Burniaux, J., F.
Padrini and N. Brandt (2006), Labour Market Performance, Income
Inequality and Poverty in OECD countries, OECD Economics
Department Working Papers, No. 500.
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22 Serien för Gini-koefficienten har skapats genom att justera en äldre,

inte helt jämförbar, serie för perioden före 1991. Arbetslösheten avser
åldrarna 16–64 år och en äldre definition av arbetslöshet där kategorin
latent arbetssökande heltidsstuderande inte ingår.
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2.2

Prognos av inkomstspridningen
2008–2010

I detta avsnitt görs prognoser av inkomstspridningen åren 2008–2010 med hjälp av två
helt olika metoder. 23
Den första prognosen (”makro”) görs med en
enkel metod där nivån på arbetslösheten, aktieindex och huspriser används i enlighet med vad
som anfördes i avsnitt 2.1 för att prognosera
Gini-koefficienten. Information om dessa
variabler finns tillgängliga fram till halvåret 2009
medan inkomststatistik endast finns till och med
2007.
I den andra prognosen (”mikro”) används en
metod baserad på individstatistik. Prognosen
baseras på framskrivningar med mikrosimuleringsmodellen FASIT, vilket gör att den
också tar hänsyn till de förändringar av skatte-,
transfererings- och avgiftssystemen som skett
under 2008 och 2009 samt de satsningar som
presenteras i denna budgetproposition. Eftersom
metoden genererar en framskrivning på individnivå skapas möjligheter att studera fler aspekter
av inkomstfördelningen än enbart Ginikoefficienten.
Som framgår av diagram 2.2 ger båda
metoderna en likartad bild av utvecklingen och
prognostiserar en relativt kraftigt fallande Ginikoefficient mellan 2007 och 2009 med en efterföljande återgång under 2010. Enligt makromodellen blir fallet något mindre, och återgången något starkare, varför den slutliga nivån
är högre än vad mikromodellen prognoserar.
Orsaken till att inkomstspridningen väntas
minska under 2008 och 2009 är att effekten av
lägre kapitalvinster är tillräckligt stor för att
motverka effekten av den ökande arbetslösheten.
År 2010 väntas kapitalvinsterna återgå mot mer
normala nivåer och inkomstspridningen ökar
något.

23 En detaljerad beskrivning av prognosmodellerna ges i underbilagan.

Diagram 2.2 Gini-koefficient för justerad disponibel inkomst
1991–2010
0,35
Gini (mikro)
Gini (makro)
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.
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Som anförts i avsnitt 1.2.2 har andelen individer
med låg ekonomisk standard24 ökat trendmässigt, framför allt sedan mitten av 1990-talet.
Detta mått påverkas inte i lika hög grad som
Gini-koefficienten av kapitalvinsternas utveckling eftersom vinsterna i huvudsak koncentreras
till hushåll med inkomster över medianen. En
förklaring till måttets ökning är istället att inkomstökningen är snabbare kring medianen än i
de lägre inkomstskikten. Detta beror delvis på
att andelen individer som huvudsakligen försörjs
av transfereringar är högre i de lägre inkomstskikten. Transfereringarna är vanligen kopplade
till prisutvecklingen och växer därmed långsammare än den genomsnittliga löneinkomsten.
Som framgår av diagram 2.3, där en prognos
gjorts med mikrometoden, förväntas därför en
viss ökning av andelen med låg ekonomisk
standard ske även under åren 2008–2010.

24 Med låg ekonomisk standard avses här individer vars justerade

disponibla inkomst understiger 60 procent av medianinkomsten.

17

PROP. 2009/10:1 BILAGA 4

Diagram 2.3 Andel med låg ekonomisk standard 1991–
2010

3.1

Procent

För att finansiera och upprätthålla välfärden
krävs en hög sysselsättningsgrad. Människors
vilja att arbeta har en tydlig koppling till den
avkastning som arbete ger. Om inkomsten av
arbete inte är högre än vid arbetslöshet eller
sjukdom är de ekonomiska drivkrafterna att
arbeta svaga och arbetsutbudet kan därmed
förväntas bli lägre. Arbetsutbudet påverkas
också negativt om det inte lönar sig att öka sin
arbetsinsats för den som redan har ett arbete. I
förlängningen kan svaga ekonomiska drivkrafter
även medföra att färre väljer att byta arbete eller
yrke, utbilda sig eller att flytta till orter där det
finns arbete.
De ekonomiska drivkrafterna är särskilt
viktiga för de ekonomiskt utsatta, som kan
drabbas av fattigdomsfällor då samspelet mellan
skatte- och välfärdssystemen kan göra det olönsamt att arbeta. Välfärdssystemens utformning
har således en central roll för människors
möjlighet att genom eget arbete förbättra sin
ekonomiska situation.
Avvägningarna är i bland svåra då för höga
ersättningsnivåer i välfärdssystemen medför att
arbete lönar sig i för liten utsträckning. Samtidigt
är det viktigt att ersättningarna är tillräckligt
höga för att utgöra ett reellt skydd mot inkomstbortfall vid oönskade händelser. För låg ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet kan ge
upphov till försörjningsproblem och dessutom
minska tilltron till generella offentliga försäkringar. För att upprätthålla systemens legitimitet och minimera fusk och otillbörligt
nyttjande krävs välavvägda ersättningsnivåer som
främjar arbete. Det behövs dessutom väl
fungerande kontroller av försäkringssystemen.
Avvägningen mellan inkomsttrygghet och drivkrafter för arbete är således av central
betydelse. 27
För dem som har ett arbete mäts oftast drivkrafterna till ett ökat arbetsutbud av marginaleffekten. Den definieras som den andel av en
marginell inkomstökning som faller bort i ökad
skatt, ökade avgifter och minskade bidrag. En
marginalskattesänkning, som bidrar till att sänka
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Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

3

Effekter av regeringens politik
2006–2010

I detta avsnitt redovisas effekterna av
regeringens politik på drivkrafterna till att arbeta,
arbetsutbudet och inkomstfördelningen. Redovisningen avser effekterna av den samlade
politiken under perioden 2006–2010 och
inkluderar såväl redan fattade beslut som förslagen i denna proposition.
Hänsyn har enbart tagits till de förslag som
berör individers och hushålls disponibla inkomst
och som är möjliga att beräkna med den använda
metodiken.25 Samtliga effekter redovisas på
individnivå men hushållsegenskaper påverkar
resultaten. Regeländringar som berör en enskild
hushållsmedlem kan därför även påverka andra
individer inom ramen för hushållets samlade
ekonomi. Vissa fördelningseffekter redovisas
även med ett helt individbaserat perspektiv.
Effekterna har beräknats med hjälp av mikrosimuleringsmodellen FASIT och datamaterial
avseende 2007.26 Beräkningarna avseende åren
2008–2010 bygger därför på en prognoserad
befolknings- och inkomststruktur men på
faktiska förändringar i regelsystemen.

25 De förslag som beaktas framgår av underbilagetabell U.2.

26 Se underbilagan för en detaljerad redogörelse för hur beräkningarna

gjorts och av de begrepp och definitioner som används.
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Ekonomiska drivkrafter till arbete

27 Det bör poängteras att resonemangen avser kortsiktiga ekonomiska

drivkrafter. Även om man inte tjänar kortsiktigt på att ta ett visst jobb
kan det på längre sikt leda till bättre förhållanden, t.ex. i form av bättre
löneutveckling och högre pension.
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marginaleffekten, kan i teorin ha två motverkande effekter på arbetsutbudet. Å ena sidan
innebär den att individen, vid en given arbetsinsats, har råd med mer fritid. Om fritid är en
s.k. ”normal vara”, dvs. något som människor
konsumerar mer av om deras inkomst ökar,
kommer reformerna att ge impulser till ökad
konsumtion av fritid. Denna påverkan kallas
inkomsteffekt. Å andra sidan innebär den lägre
marginalskatten att alternativkostnaden för fritid
ökar (priset på fritid är inkomsten från den
mängd arbete som går förlorad när man inte
arbetar), vilket tenderar att minska fritiden och
öka arbetstiden. Denna effekt kallas för substitutionseffekt eftersom den innebär att fritid
substitueras mot arbetstid. Från en teoretisk
utgångspunkt kan man inte dra någon slutsats
om vilken av dessa effekter, inkomst- eller
substitutionseffekten, som dominerar. I empiriska arbetsutbudsstudier på svenska data
tenderar
dock
substitutionseffekten
att
dominera eftersom de skattade inkomstelasticiteterna i regel är mycket små.
En skattereform som sänker marginalskatten
endast i låg- och medelinkomstskikten får ingen
effekt på marginalskatten för individer i de
högsta inkomstskikten. Genomsnittsskatten
sjunker däremot för dessa individer, och
reformen ger endast upphov till en inkomsteffekt som kan förväntas reducera arbetsutbudet.
Detsamma gäller för reformer som bidrar till att
öka nettobehållningen av icke inkomstrelaterade
arbetsfria inkomster.
För de som står utanför arbetsmarknaden
brukar drivkrafterna till arbete i stället mätas
med ersättningsgraden. Ersättningsgraden definieras som den andel av den disponibla
inkomsten som hushållet får behålla när
individen går från arbete till bidragsförsörjning.
En reform som sänker ersättningsgraden (t.ex.
jobbskatteavdraget) gör det otvetydigt mer
lönsamt att arbeta jämfört med att inte arbeta.
3.1.1

tillsammans med justerade skiktgränser under
2009 leda till en minskning av marginaleffekten
med 6,6 procentenheter.
Den minskade marginaleffekten kan delas upp
i en komponent som visar hur stor del av
minskningen som beror på direkta regelförändringar, och det som beror på andra faktorer
som exempelvis en förändrad populations- och
inkomststruktur. Av tabell 3.1 framgår att regelförändringarna i skattesystemet svarat för den
största delen av den minskade marginaleffekten.
Övriga förändringar som inte direkt kan
hänföras till ändrade regler har bidragit till att
minska marginalskatten med ytterligare 1,3 procentenheter. I bidragssystemen har effekten av
dessa övriga förändringar varit liten, vilket gör
att det totalt sett endast är förändringarna i
skattesystemet som påverkar marginaleffektens
utveckling.
Tabell 3.1 Genomsnittlig marginaleffekt, i olika
ersättningssystem, 2006 och 2010
Procent och procentenheter
2006

2010

Diff.
06-10

Regler

Övrigt

Inkomstskatt

37,5

30,9

-6,6

-5,3

-1,3

Barnomsorg

0,2

0,2

0,0

0,0

0,0

Bostadsbidrag

0,7

0,6

-0,1

0,0

-0,1

Ekonomiskt bistånd

0,6

0,7

0,1

0,0

0,1

Underhållsstöd

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

39,3

32,7

-6,7

-5,3

-1,3

Totalt
Källa: Egna beräkningar.

Regeringens politik har under perioden 2006–
2010 sänkt den genomsnittliga marginaleffekten
i samtliga inkomstintervall (se diagram 3.1).28
Jobbskatteavdragets fokusering på låg- och
medelinkomsttagare har inneburit att marginaleffekten sänkts mer i botten av fördelningen än i
toppen. Därigenom har incitamenten till arbete
och egenförsörjning stärkts mest för dem med
svagast förankring på arbetsmarknaden.

Marginaleffekten

Mellan 2006 och 2010 beräknas den genomsnittliga marginaleffekten i befolkningen minska
med 6,7 procentenheter, från 39,3 procent till
32,7 procent. I princip förklaras hela minskningen av de förändringar som skett i skattesystemet. Införandet av jobbskatteavdraget
2007, och förstärkningen av denna reform i tre
steg under åren 2008–2010, beräknas

28 Indelningen görs här efter hushållets disponibla inkomst. Görs

indelningen i stället efter individens arbetsinkomst har ingen förändring
skett av marginaleffekten för de med inkomster över skiktgränsen 2010.
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marginaleffekter från ekonomiskt bistånd och
familjestöd än män. 29

Diagram 3.1 Genomsnittliga marginaleffekter per
inkomstintervall 2006 och 2010
Procent
45
40

Tabell 3.2 Genomsnittliga marginaleffekter per kön och
inkomstkälla 2010

2010

35

Procent

2006

30

Män

Kvinnor

Totalt

33,4

28,4

30,9

Ekonomiskt bistånd

0,6

0,8

0,7
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1,0

1,1

1,1

35,0
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Källa: Egna beräkningar

Marginaleffekter 2010
Regeringens förslag i denna propositione
beräknas
minska
den
genomsnittliga
marginaleffekten med 0,6 procentenheter. Hela
minskningen kan förklaras av det förstärkta
jobbskatteavdraget. Den största minskningen
sker för dem som arbetar deltid (se diagram 3.2).
Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än
män, vilket gör att marginaleffekten minskar
mest för kvinnor.
Diagram 3.2 Förändring av de genomsnittliga
marginaleffekterna i olika arbetstidsklasser till följd av
regeringens förslag i budgetpropositionen för 2010
Procentenheter
0,0
-0,2
-0,4
-0,6
-0,8
-1,0
-1,2
-1,4
-1,6
-1,8
Kort deltid

Lång deltid

Heltid

Källa: Egna beräkningar.

Generellt sett är marginaleffekterna högre för
män än för kvinnor. Detta beror främst på att
männens genomsnittliga inkomster är högre än
kvinnornas, vilket ger högre marginalskatter.
Även marginaleffekten från andra bidragssystem
skiljer sig mellan kvinnor och män, vilket
framgår av tabell 3.2. Kvinnor har högre

Totalt
Källa: Egna beräkningar.

Marginaleffekten ökar med stigande inkomst
men dess sammansättning skiljer sig mellan olika
inkomstgrupper. I de lägre inkomstgrupperna är
marginaleffekter från familjestödssystemen och
ekonomiskt bistånd vanliga, medan det framförallt är skattesystemet som ger upphov till
marginaleffekter högre upp i inkomstfördelningen.
3.1.2

Ersättningsgrad

Regeringens reformer av arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och skattesystemet
syftar till att stärka arbetslinjen och göra det mer
lönsamt att arbeta. Skillnaden mellan att vara i
arbete och att få sin försörjning från socialförsäkringssystemet har därför ökat.
Det är viktigt att notera att den beräknade
ersättningsgraden från de offentliga systemen
kan bli både större och mindre än den kompensationsgrad som individen är berättigad till
från de offentliga försäkringssystemen. Detta
beror på kombinationseffekter av skatter,
inkomstprövade bidrag och inkomster över
taket.30
Sedan regeringen tillträdde 2006 har
ersättningsgraderna minskat med närmare
7 procentenheter
i
sjukrespektive
arbetslöshetsförsäkringen och med knappt 5
procentenheter i sjuk- och aktivitetsersättningen
(se diagram 3.3). Den genomsnittliga
ersättningsgraden vid sjukdom, arbetslöshet
samt sjuk- och aktivitetsersättning beräknas

29 Med familjestöd avses underhållsstöd och bostadsbidrag.
30 Beräkningarna av ersättningsgraden utgår från hushållets disponibla

inkomst, vilket innebär att ersättningsgraden för en enskild individ
påverkas av samtliga hushållsmedlemmars inkomster. Ökade kostnader i
form av resor, måltider etc. som följer av att arbeta har inte beaktats.
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Diagram 3.4 Ersättningsgrad fördelad utifrån
arbetsinkomstens storlek 2010
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2010 uppgå till 76 procent, 71 respektive
70 procent. För en person som är
heltidsarbetande innebär det att inkomsten vid
sjukdom i genomsnitt är 76 procent av den
inkomst som individen erhåller vid lönearbete.
Beräkningarna avser endast ersättningar från de
offentliga ersättningssystemen, utöver detta
tillkommer i många fall även avtalad ersättning.
Det innebär att ersättningsgraden i praktiken
oftast är högre än vad som anges i denna
framställning. Bristande dataunderlag gör dock
att det inte finns någon möjlighet att beakta
detta i beräkningarna.

Arbetsinkomst (tkr)

Diagram 3.3 Ersättningsgrader vid arbetslöshet, sjukpenning samt sjuk- och aktivitetsersättning 1997–2010
Procent
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65
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Anm. 2008-2010 avser prognostiserade ersättningsgrad.er
Källa: Egna beräkningar.
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I samtliga ersättningssystem är den genomsnittliga ersättningsgraden högst för dem med
låga inkomster. Ersättningsgraden avtar med
stigande inkomst och är lägst för personer med
höga inkomster (se diagram 3.4). I sjuk- och
aktivitetsersättningen och arbetslöshetsförsäkringen finns en liten grupp individer med låga
inkomster vars ersättningsgrader överstiger
100 procent. Att ersättningsgraderna i dessa
system kan överstiga 100 procent förklaras av
systemens utformning med en lägsta ersättning
som utbetalas oavsett inkomstens storlek.
Ersättningsgradens storlek varierar såväl över
ersättningssystem som inkomstintervall. För
låga inkomster är ersättningsgraden högst i
arbetslöshetsförsäkringen och lägst i sjukförsäkringen. För höga inkomster är situationen
den omvända. Ersättningsgraden för personer
med inkomster som överstiger 350 000 kronor är
60 procent i arbetslöshetsförsäkringen, 64 procent i sjuk- och aktivitetsersättningen och
68 procent i sjukförsäkringen.

Källa: Egna beräkningar.

Mäns och kvinnors olika genomsnittsinkomster
resulterar också i skillnader i ersättningsgrader.
Av tabell 3.3 framgår att ersättningsgraden
generellt sett är lägre hos män än hos kvinnor.
Det beror på att männen i genomsnitt har högre
inkomster. Skillnaden mellan kvinnors och mäns
ersättningsgrader varierar mellan de olika
systemen. Kvinnors ersättningsgrad ligger i
genomsnitt 7–12 procentenheter högre än
männens. Skillnaden mellan könen är lägst i
sjukförsäkringen.
Tabell 3.3 Ersättningsgrader för kvinnor och män, 2010
Procent
Arbetslös

Sjukskriven

Sjuk- och
aktivitetsers.

Kvinnor

77

81

75

Män

67

74

68

Totalt

71

76

70

Källa: Egna beräkningar.

Den viktigaste orsaken till de minskade
ersättningsgraderna sedan 2006 är införandet av
jobbskatteavdraget. För dem som varit
arbetslösa länge kommer även den sänkta
kompensationsgraden
i
arbetslöshetsförsäkringen att göra det än mer lönsamt att börja
arbeta. Samma sak gäller inom sjukförsäkringen
där införandet av en bortre gräns innebär att
incitamenten att återgå till arbete har stärkts.
Sammantaget innebär införandet av jobbskatteavdraget och reformerna i arbetslöshetsoch sjukförsäkringen att ersättningsgraderna
minskat mest för dem med höga ersättningsgrader. Av diagram 3.5 framgår att det skett en
kraftig minskning av andelen personer med
ersättningsgrader över 80 procent mellan 2006
och 2010. Diagrammet visar effekten i arbetslöshetsförsäkringen men resultatet är generellt
21
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och gäller således även för sjukförsäkringen och
sjuk- och aktivitetsersättningen. Eftersom det är
personer med låga inkomster som i stor
utsträckning har de högsta ersättningsgraderna
innebär regeringens politik att incitamenten till
arbete stärks för många grupper med en svag
förankring på arbetsmarknaden.
Diagram 3.5 Andel personer med olika ersättningsgrader vid
arbetslöshet 2006 och 2010
Andel personer, procent
30
2010
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20
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Ersättningsgrad
Källa: Egna beräkningar.

3.2

Arbetsutbud

De långsiktiga effekterna på arbetsutbudet av
den samlade politiken 2006–2010 analyseras med
hjälp av en mikrosimuleringsmodell.31 Att fokus
ligger på de långsiktiga effekterna innebär att två
jämviktslägen jämförs med varandra, dels ett
hypotetiskt läge utan regeringens reformer, dels
läget efter att alla beräknade beteendeförändringar har fått fullt genomslag.
I tabell 3.4 redovisas arbetsutbudseffekterna
för hela populationen. Antalet arbetade timmar
beräknas öka med 3,3 procent. 32 Ökningen kan
dels förklaras av att antalet personer som arbetar
ökar, dels av en ökad arbetstid för dem som
redan arbetar. Drygt 80 procent av den totala
ökningen i arbetade timmar beror på att fler

personer arbetar efter reformerna. Resterande
20 procent av ökningen i arbetade timmar kan
således tillskrivas ett ökat arbetsutbud för dem
som redan arbetade före reformerna. Antalet
sysselsatta personer ökar med 2,1 procent (eller
ca 90 000 personer). 33 För dem som redan
arbetar ökar antalet arbetade timmar med
0,60 procent, vilket motsvarar en ökning av
arbetstiden med i genomsnitt ca 12 timmar per
år.
I tabell 3.4 visas även hur arbetsutbudseffekterna varierar mellan kvinnor och män.
Ökningen i antal arbetade timmar är större för
kvinnor (3,7 procent) än för män (2,9 procent).
Även den procentuella ökningen av antalet
personer som arbetar är större för kvinnor
(3,2 procent) än för män (2,5 procent). När det
gäller förändringen av arbetstiden för dem som
redan arbetar visar resultaten ett liknande
mönster, nämligen att ökningen är påtagligt
större för kvinnor (0,92 procent) än för män
(0,36 procent).
Tabell 3.4 Arbetsutbudseffekter av regeringens politik
2006–2010
Procentuell förändring

Totalt antal arbetade
timmar
Sysselsatta
Arbetade timmar, givet
arbete både före och
efter reformerna

Hela populationen

Kvinnor

Män

+3,3

+3,7

+2,9

+2,1

+2,3

+1,8

+0,60

+0,92

+0,36

Källa: Egna beräkningar.

Bakom totaleffekterna i tabell 3.4 döljer sig även
skillnader i effekter mellan individer i olika
inkomstgrupper. För att åskådliggöra detta har
individerna delats in i två inkomstgrupper med
utgångspunkt från justerad disponibel inkomst
före reformerna. Låginkomstgruppen består av
de 25 procent som har lägst justerad disponibel
inkomst. Gruppen ”övriga” avser resterande
75 procent. I tabell 3.5 visas hur arbetsutbuds-

31 Modellen innehåller ett antal skattade ekvationer som 1) beskriver

individers preferenser för marknadsarbete och 2) beräknar sannolikheter
för övergångar från icke-arbete (arbetslöshet, sjukskrivning eller
sjuk/aktivitetsersättning) till arbete samtidigt som de ekonomiska
incitamenten beaktas. För en utförlig beskrivning av modellen, se
”Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007–
2009”, Rapport från ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet, 2009.

32 Uttryckt i helårsarbetskrafter motsvarar detta en ökning med ca

130 000 helårsarbetskrafter. Förändringen beräknas som förändringen i
det totala antalet årsarbetstimmar dividerat med medelarbetstiden för
dem som arbetar före reformerna.
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33 Regeringens politik (t.ex. jobbskatteavdraget och reformerna på

sjukförsäkringsområdet) beräknas även reducera antalet personer som är
sysselsatta men inte arbetar på grund av sjukskrivning. Ökningen av
antalet personer som faktiskt arbetar blir därför större än ökningen av
antalet sysselsatta. Antalet personer som arbetar beräknas öka med
2,9 procent (eller ca 115 000 personer). Det bör även understrykas att
eventuella effekter av sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att
sänka jämviktsarbetslösheten snarare än att öka arbetsutbudet (t.ex.
reformer på arbetsmarknadspolitikens område) inte fångas av modellen.
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effekterna varierar mellan olika inkomstgrupper.
I låginkomstkvartilen ökar antalet arbetade
timmar med ca 20 procent. Den höga siffran
förklaras dels av betydande beteendeeffekter,
dels av att relativt få individer i denna grupp
arbetar före reformerna och att antalet arbetade
timmar därför initialt ligger på en låg nivå. Av
den totala ökningen i arbetade timmar kan
45,8 procent härledas till beteendeeffekter i den
lägsta inkomstkvartilen. Låginkomstgruppen
uppvisar också en relativt stor ökning av arbetstiden, 3,9 procent, för dem som redan arbetar
före reformerna. För medel- och höginkomstgruppen är motsvarande siffra 0,35 procent.34

siktigt statiskt perspektiv och ett långsiktigt
dynamiskt perspektiv där de förväntade arbetsutbudseffekterna påverkar fördelningsutfallet.
De kortsiktiga effekterna är de direkta effekter
som uppkommer när regler ändras. De långsiktiga effekterna avser inkomstförändringar
som uppkommer av att individerna ändrar sitt
arbetsutbud till följd av de ändrade reglerna.
Inledningsvis redovisas effekterna på hushållens sammantagna ekonomiska situation
genom att studera hur den justerade disponibla
inkomsten påverkas. Därefter studeras hur de
individuella disponibla inkomsterna påverkas.

Tabell 3.5 Arbetsutbudseffekter för olika inkomstgrupper

3.3.1

Effekter på disponibel inkomst

Procentuell förändring
Den lägsta
inkomstkvartilen

Övriga

Totalt antal arbetade timmar

+20,5

+1,9

Sysselsatta

+12,8

+0,9

Arbetade timmar, givet arbete både före
och efter reformer

+3,9

+0,35

Andel av förändring i totalt antal
arbetade timmar (procent)

45,8

54,2

Källa: Egna beräkningar.

Kvalitativt ligger de resultat som genereras av
modellen i linje med vad som kan förväntas
utifrån kunskapsläget i den empiriska forskningslitteraturen, t.ex. att arbetsutbudet för
kvinnor och låginkomsttagare är känsligare för
ekonomiska incitament än arbetsutbudet för
män respektive höginkomsttagare. Även storleken på de beräknade effekterna tycks vara
rimliga. 35

De reformer som genomförts under mandatperioden syftar i stor utsträckning till att göra
det mer lönsamt att arbeta. Den viktigaste
reformen för att öka sysselsättningen och
minska utanförskapet är jobbskatteavdraget.
Jobbskatteavdraget är utformat för att minska
trösklarna in på arbetsmarknaden och stimulera
till ökad arbetstid genom lägre marginaleffekter
för främst låg- och medelinkomsttagare. Det är
denna reform som i störst utsträckning påverkar
såväl individerna som hushållens ekonomi.
De samlade fördelningseffekterna av regeringens politik 2006–2010 redovisas i diagram 3.6.
Befolkningen har där delats in i tio lika stora
grupper sorterade efter justerad disponibel
inkomst.
Diagram 3.6 Effekter av regeringens politik 2006–2010 på
justerad disponibel inkomst för olika inkomstgrupper
Procent
18
16

3.3

Fördelningseffekter

I detta avsnitt redovisas hur regeringens politik
förväntas påverka inkomstfördelningen. Fördelningseffekterna redovisas både i ett kort-
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34 Av den totala ökningen i arbetade timmar för dem som redan arbetar

kommer ca 47 procent från en ökning av arbetstiden i den lägsta
inkomstkvartilen. Medel- och höginkomstgruppen är en heterogen grupp
med avseende på beteendeeffekter. Individer med medelinkomster
tenderar att öka sin arbetstid, medan individer med de högsta
inkomsterna tenderar att minska sin arbetstid.
35 Se ”Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet

2007–2009”, Rapport från ekonomiska avdelningen, Finansdepartementet,
2009. I Avsnitt 5.3 i rapporten undersöks om modellen genererar rimliga
resultat.
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Källa: Egna beräkningar.

De direkta effekterna är störst i den övre delen
av inkomstfördelningen, medan de långsiktiga
effekterna, som uppkommer av att fler kommer i
arbete, är störst bland dem med lägst inkomst.
Inom grupper som redan förvärvsarbetar och
23

PROP. 2009/10:1 BILAGA 4

befinner sig högre upp i inkomstfördelningen
förväntas några minska sitt arbetsutbud marginellt. Därigenom reduceras den inkomstökning
som de direkta effekterna ger upphov till något.
Resultaten i diagram 3.6 baseras på effekterna
av regeringens samlade politik hittills under
mandatperioden. I diagram 3.7 särredovisas hur
hushållen påverkas enbart av förslagen i denna
proposition. De höjda studiemedlen, det höjda
grundavdraget för pensionärer och höjningen av
bostadstilläggen (BTP) för de med sjuk- och
aktivitetsersättning är koncentrerade till den
nedre delen av inkomstfördelningen. Effekten av
det utökade jobbskatteavdraget har kortsiktigt
sin tyngdpunkt i mitten och den övre delen av
inkomstfördelningen och påverkar främst dem
som förvärvsarbetar. Sammantaget medför de
direkta effekterna en liten utjämning av
inkomstskillnaderna som marginellt minskar
Gini-koefficienten. De långsiktiga effekterna är
störst i de lägre inkomstgrupperna och den
totala effekten av förslagen blir därför tydligt
inkomstutjämnande.
Diagram 3.7 Effekter av regeringens förslag på justerad
disponibel inkomst för olika inkomstgrupper
Procent
2,0

1,5

Jobbskatt 4

Grundavdrag ÅP
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Studiemedel

Långsiktig effekt

I detta avsnitt används i stället individens
disponibla inkomst. Denna beskriver hur stora
resurser som individen bidrar med till hushållet
snarare än den ekonomiska standard som
individen lever under.36 Analysen begränsas här
till att enbart avse vuxna individer (20 år eller
äldre) då barn i regel försörjs av sina föräldrar.
Motivet till att studera individuella inkomster
är att effekter som t.ex. gynnar kvinnor mer än
män med en hushållsansats kommer att fördelas
ut även på männen. En åtgärd som riktas mot
låginkomsttagare sprids på samma sätt ut över en
större del av inkomstfördelningen om de som
påverkas sammanbor med höginkomsttagare.
De samlade fördelningseffekterna av regeringens politik 2006–2010 för vuxna förvärvsarbetande37 indelade i tio lika stora inkomstgrupper visas i diagram 3.8. Den direkta effekten
är störst för dem med inkomster något över
genomsnittet. Det förtjänar har dock att påpekas
att den direkta effekten är betydligt mer jämnt
fördelad över inkomstgrupperna än när
hushållens samlade resurser studeras.
Den långsiktiga effekten beräknas bli störst
bland dem med lägre löner eftersom vinsten av
ett ökat arbetsutbud är störst för denna grupp.
Diagram 3.8 Effekter av regeringens politik 2006–2010 på
individuell disponibel inkomst i olika inkomstgrupper för
förvärvsarbetande mellan 20 och 64 år
Procent
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Källa: Egna beräkningar.
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Effekter på individuella inkomster
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Källa: Egna beräkningar.

I föregående avsnitt, liksom i övriga delar av
denna bilaga, baseras det inkomstbegrepp som
används på hushållets samlade resurser. Det görs
då i analysen ett antagande om att det som
påverkar en individs ekonomiska standard inte
bara är de egna inkomsterna utan att de
inkomster som andra hushållsmedlemmar
genererar också har betydelse. Genom att påföra
samtliga individer i hushållet samma inkomst
antas dessutom att hushållets resurser delas lika
mellan familjemedlemmarna.
24

Regeringens politik har under de senaste åren
påverkat kvinnor och män i olika utsträckning.
Förklaringen är att inkomstsammansättningen
ser olika ut för kvinnor och män. Män har i
genomsnitt högre löneinkomst än kvinnor och

36 För ensamstående utan barn är dock den individuella disponibla

inkomsten identisk med den justerade disponibla (hushålls-) inkomsten.

37 Diagrammet baseras på individer mellan 20 och 64 år som har en

löneinkomst på minst 40 000 kronor per år.
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arbetar i större utsträckning heltid. Därmed blir
den direkta effekten av förslagen 2006–2010
något högre för män än för kvinnor, 6,7 procent
jämfört med 6,2 procent. Dessa skillnader
jämnas dock ut i ett längre perspektiv då
regeringens politik på sikt kan förväntas öka
arbetsutbudet, och därmed arbetsinkomsterna,
mer för kvinnor än för män. Sammantaget
innebär det att regeringens politik påverkar
kvinnor och män ungefär lika mycket,
7,4 procent för män och 7,3 procent för kvinnor
(se diagram 3.9).

Diagram 3.10 Effekter av regeringens förslag på individuell
disponibel inkomst för vuxna kvinnor och män
Procent
1,5
Direkt effekt

Långsiktig effekt
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0

Diagram 3.9 Effekter av regeringens politik 2006–2010 på
individuell disponibel inkomst för vuxna kvinnor och män
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Källa: Egna beräkningar.
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Källa: Egna beräkningar.

Om redovisningen begränsas till att enbart avse
förslagen i denna proposition framgår att dessa
minskar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och
män. Den direkta effekten av jobbskatteavdragets fjärde steg är, liksom var fallet med
steg ett till tre, något större för män än för
kvinnor. Övriga åtgärder gynnar dock kvinnor
mer än män och den samlade effekten blir något
större för kvinnor än för män (diagram 3.10).
Dessa skillnader tilltar med tiden då jobbskatteavdraget på sikt ökar arbetsutbudet, och
därigenom även de disponibla inkomsterna, mer
för kvinnor än för män.
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Underbilaga
Begrepp och definitioner
Inkomstbegrepp

divideras med tvåpersonhushållets vikt. I det här
fallet:
260 000/ 1,62 = 160 500 (där 1,62 = 2 0,7)

Disponibel inkomst: Hushållens sammanlagda
inkomst från arbete, kapital och positiva transfereringar minus negativa transfereringar såsom
skatt, betalt underhållsbidrag, återbetalda studielån och återbetalt ekonomiskt bistånd. Erhållna
studielån ingår som en positiv transferering.
Justering för försörjningsbörda: För att kunna
jämföra disponibla inkomster mellan olika typer
av hushåll måste hänsyn tas till hur många
personer som ska försörjas på inkomsten. Förekomsten av kollektiva nyttigheter och stordriftsfördelar hos hushåll med flera medlemmar
medför att inkomst per person blir missvisande.
För att justera för detta används därför en s.k.
ekvivalensskala. Finansdepartementet använder
PEL-skalan som baseras på Socialstyrelsens
norm för ekonomiskt bistånd, kompletterad
med en schablonmässig boendekostnad enligt
”trångboddhetsnorm 2”. Ekvivalensskalan skrivs
i matematisk form enligt:

Hushåll 2 består av en ensamstående kvinna utan
barn. För att den ensamstående kvinnan ska
uppnå samma ekonomiska standard som de sammanboende behöver hon ha en disponibel inkomst på 160 500 kronor, då hennes konsumtionsvikt är ett.

Konsumtionsvikt = (antal vuxna + 0,7 * antal
barn)0,7

Individens ekonomiska standard: Det inkomstbegrepp som huvudsakligen används är alltså
hushållsbaserat men redovisningen sker i regel på
individnivå. Hushållets ekonomiska standard
påförs då samtliga hushållsmedlemmar.
Individuell disponibel inkomst: För att kunna
jämföra kvinnors och mäns ekonomiska
situation beräknas individuell disponibel
inkomst. Det sker genom att summera alla
individuella inkomster och fördela hushållsgemensamma inkomster, som t.ex. bostadsbidrag eller barnbidrag, lika mellan kvinnor och
män som är sammanboende.
Kapitalvinst: Avser uppkommen vinst vid
försäljning av värdepapper, utländsk valuta,
personlig egendom, andel i handelsbolag,
fastighet eller bostadsrätt. Information om
kapitalvinster baseras på deklarationsuppgifter.
En värdeökning registreras därför som en
inkomst först när tillgången realiserats.
Värdeökningar som ackumulerats under många
år kan därför komma att registreras som en
inkomst under ett enskilt år, medan en värdeökning som faktiskt uppkommit under året men
inte realiserats inte räknas in i den disponibla
inkomsten. Denna asymmetri, i kombination
med kapitalvinsternas skeva fördelning och

Justerad disponibel inkomst (ekonomisk
standard): Hushållets disponibla inkomst
divideras med konsumtionsvikten enligt ovanstående formel. Genom att justera den
disponibla inkomsten för försörjningsbörda
skapas ett mått som är jämförbart mellan hushåll
av olika storlek. Den justerade disponibla inkomsten utgör huvudbegreppet för inkomstfördelningsanalyserna och i bedömningen av de
fördelningseffekter som regeringens politik
medför. Begreppet är framtaget för att på ett så
rättvisande sätt som möjligt spegla den
ekonomiska standard som hushållen lever under.
Justerad disponibel inkomst och ekonomisk
standard används därför synonymt i texterna.
Skillnaden mellan (ojusterad) disponibel
inkomst och ekonomisk standard kan illustreras
med ett enkelt räkneexempel:
Exempel: Hushåll 1 består av ett sammanboende par med en disponibel inkomst på
260 000 kronor per år. För att beräkna ekonomisk standard för de sammanboende måste deras
disponibla inkomst justeras för antalet hushållsmedlemmar. Detta sker genom att inkomsten
26

Diagram U.1 Antal konsumtionsenheter enligt PEL-skalan
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0
Källa: Egna beräkningar.
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kraftigt varierande nivåer över tiden, gör att
fördelningen av disponibla inkomster inklusive
kapitalvinster blir svårtolkad. För att illustrera
kapitalvinsternas betydelse redovisas utvecklingen med och utan kapitalvinster. Om inget annat
anges avses justerad disponibel inkomst
inklusive kapitalvinster.

Diagram U.2 Hypotetisk Lorenz-kurva
Kumulativ inkomstandel
1
0,8
0,6
0,4

Redovisningsgrupper

Deciler: Populationen delas in i tio lika stora
grupper sorterade efter stigande inkomst. Det
mittersta värdet, gränsen mellan den femte och
sjätte decilen, utgör medianen i populationen.
Percentiler: Som deciler, men populationen
delas in i 100 lika stora delar.
Hushållstyper: Populationen delas in efter
hushållets sammansättning med avseende på
hushållsföreståndarens ålder, förekomst av barn
och antal vuxna i hushållet.
Barn: Enligt SCB:s definition är barn
individer i åldern 0–19 år utan egen bostad.
Ekonomiska mått

Inkomstandelar: För att beskriva utvecklingen i
olika delar av inkomstfördelningen används ofta
inkomstandelar. Dessa inkomstandelar beräknas
som den andel av de totala inkomsterna som en
viss grupp, t.ex. en inkomstdecil, förfogar över.
Gini-koefficient: Gini är det vanligast
förekommande inkomstspridningsmåttet och
kan definieras utifrån Lorenz-kurvan. Om
befolkningen sorterats i stigande ordning med
avseende på inkomsten visar Lorenz-kurvan
sambandet mellan den kumulativa inkomstfördelningen och den kumulativa frekvensfördelningen (se diagram U.2 för ett exempel
utifrån en fiktiv population). Om perfekt jämlikhet råder så har alla exakt lika stora inkomster,
Lorenz-kurvan sammanfaller då med den räta
diagonallinjen. Ju mer kurvan avviker från
diagonallinjen desto ojämnare är fördelningen.
Om en individ besitter alla inkomster är kurvan
lika med 0 förutom vid sista individen då den
hoppar till 1.
Gini-koefficienten definieras som (dubbla)
ytan mellan diagonallinjen och den skattade
Lorenzkurvan vilket innebär att den i det första
fallet är lika med 0(maximal jämlikhet) och i det
andra fallet lika med 1 (maximal ojämlikhet).

0,2
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0

0,2

Källa: Egna beräkningar.
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Mått på ekonomiska drivkrafter

Marginaleffekt: Den andel av en marginell
inkomstökning som faller bort till följd av ökad
skatt, ökade avgifter och minskade bidrag.
Beräkning av marginaleffekter har utförts med
hjälp av FASIT-modellen, efter en tänkt årlig inkomstökning på 12 000 kronor. För personer
med ekonomiskt bistånd antas att bidraget
minskas när löneinkomsten ökar. Individer med
sjuk- och aktivitetsersättning antas kunna öka
sin arbetstid i den utsträckning som här är
aktuell utan att pensionen reduceras. En
förändring av den genomsnittliga marginaleffekten kan bero på ändringar i de offentliga
systemen men också på att inkomststrukturen
förändrats. Genom att antalet individer som t.ex.
har olika transfereringar eller som ligger i olika
inkomstlägen, och därmed har olika marginalskatter, varierar mellan åren skapas också
variationer i de genomsnittliga marginaleffekterna. Detta gäller även om de offentliga
systemen skulle vara oförändrade. Resonemanget gäller också den genomsnittliga
ersättningsgraden (se nedan).
Ersättningsgrad: Den andel av den disponibla
inkomsten som hushållet får behålla när
individen går från arbete till arbetslöshet eller
sjukskrivning. Ersättningsgraden visar hur hushållets ekonomiska standard förändras och är
beroende av hushållets alla inkomster.
Ersättningsgraderna har beräknats med hjälp av
FASIT-modellen.38

38 För vidare läsning se bilaga 14 till LU 2003/04, Vem tjänar på att

arbeta?, SOU 2004:2.
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Fördelningspolitiska nyckeltal

Lönespridning: Baseras på överenskommen
månadslön uppräknad till heltid.
Löneskillnader mellan kvinnor och män kan
delvis förklaras av skillnader avseende ålder,
utbildningsnivå, arbetstid, sektor och yrke. SCB
beräknar därför löneskillnader mellan kvinnor
och män där dessa strukturella skillnader rensas
bort genom s.k. standardvägning.39 Den återstående oförklarade löneskillnaden kan bero på
diskriminering och/eller andra icke observerbara
faktorer.
Förmögenhetskoncentration: Andel av hela
nettoförmögenhetssumman, värderad till marknadsvärde, som ägs av den hundradel av hushållen som har störst förmögenhet.
Andel med svag ekonomi: Andelen med svag
ekonomi mäts med två olika mått. Ett relativt
mått där andelen av samtliga individer som har
en ekonomisk standard understigande 40, 50
eller 60 procent av medianen definieras som
ekonomiska svaga. Därtill används ett absolut
mått där andelen som understiger 60 procent av
1991 års medianinkomst, uppräknad med prisutvecklingen, definieras som ekonomiskt svaga.
Ekonomiskt marginaliserade: Personer som
under minst tre år i rad har fått mer än femtio
procent av sin disponibla inkomst från arbetsmarknadsstöd, sjukförsäkring, sjuk- och aktivitetsersättning, bostadsbidrag eller ekonomiskt
bistånd.

Datamaterial och beräkningsmetoder
HEK – Hushållens ekonomi

HEK är en urvalsundersökning som genomförs
varje år i huvudsakligt syfte att ge en tydlig bild
av den disponibla inkomstens fördelning bland
olika hushåll samt för att belysa inkomststrukturen. HEK bygger på årliga tvärsnitt av
befolkningen, vilket innebär att det inte är
samma individer som studeras över tid. Urvalet
består av individer som är 18 år eller äldre bland
samtliga hushåll och individer som var folkbokförda i landet någon gång under under-

sökningsåret. Både urvalspersonen och tillhörande hushållsmedlemmar ingår i undersökningen. Uppgifterna i HEK samlas in från
deklarationsuppgifter, telefonintervjuer och
olika administrativa register.
Den senaste versionen av HEK avser 2007 och
i fördelningspopulationen ingår cirka 17 000
hushåll.
HEK bygger på s.k. kosthushåll. Ett kosthushåll utgörs av alla personer som bor i samma
bostad och har gemensam hushållning. I
kosthushållet ingår t.ex. barn som är 18 år och
äldre. Ett kosthushåll kan också bestå av flera
generationer, syskon eller kompisar som bor
tillsammans och har gemensam hushållning.
Barn som bor lika mycket hos båda föräldrarna
räknas in i det hushåll där de är folkbokförda och
ingår således endast i den ene förälderns
hushåll.40
FASIT

För att analysera fördelningseffekterna av en
regeländring använder Finansdepartementet
mikrosimuleringsmodellen FASIT. Till grund
för dessa beräkningar ligger HEK-databasen.
Modellen tillåter undersökningar av hur disponibel inkomst m.m. påverkas av en ändring av
reglerna för beräkning av olika skatter, transfereringar och bidrag. För en analys av år där
utfallsdata ännu inte finns tillgängliga görs en
framskrivning av de ekonomiska och demografiska förhållanden som gäller för det aktuella
året (se nedan). Det är även möjligt att undersöka hur en regeländring påverkar marginaleffekter och ersättningsgrader för hushållen.
Effekterna kan undersökas för olika grupper
(inkomstgrupper, hushållstyper etc.) eller
aggregerat till samhällsnivå. Det bör påpekas att
FASIT är en statisk modell vilket innebär att den
inte tar hänsyn till eventuella beteendeförändringar vid en regeländring.
Prognos av Gini-koefficienten

Nedan ges en översiktlig presentation av de två
olika ansatser som i avsnitt 2.2 används för att
prognostisera Gini-koefficienten.
Den ena ansatsen baseras på FASIT-modellen.
På grund av eftersläpningen i inkomststatistiken

39

För mer läsning om standardvägning vid undersökning av
löneskillnader mellan kvinnor och män se Eurén, C. och Nordin, M.
(2006) Kvinnors och mäns löner jämförda yrke för yrke, Medlingsinstitutet.
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40 Kosthushållet kan redovisas från och med 1991 varför många av de

tidsserier som redovisas har detta som startår.
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krävs en framskrivning av HEK-data för att
möjliggöra analyser av senare år. Framskrivningen görs i två steg. Först kalibreras datamaterialets urvalsvikter så att kända ändringar i
befolkningsstrukturen och andra antalsuppgifter41 återspeglas. Genom kalibreringen
justeras det antal individer som representeras av
en viss individ i datamaterialet utan att individens
övriga variabelvärden påverkas. För att justera
vissa inkomstvariabler med avseende på den
kända utvecklingen tillämpas sedan proportionell skalning. Detta görs bland annat för
löner, kapitalvinster och övriga kapitalinkomster.
Genom att basera framskrivningen på prognoserade värden avseende framtida år i stället för
kända utfall kan en prognos över inkomstfördelningens utveckling erhållas.
Grundläggande antaganden för prognosen är
att de samband mellan olika variabler som
observeras i data kvarstår under prognosperioden och att det ovan beskrivna sättet att
framskriva datamaterialet ger en korrekt bild av
inkomstfördelningen.
Att tillämpa en enkel kvotframskrivning av
löneinkomsterna (inom respektive arbetsmarknadssektor) kan tyckas väl förenklat, men
preliminära studier av de individuella månadslönernas fördelning och utveckling utifrån
strukturlönestatistiken för perioden 1993–2007
visar inte på några uttalade konjunktureffekter.
Ett genomgående resultat från analyser av den
historiska inkomstfördelningens utveckling visar
också att det i huvudsak är kapitalinkomsterna,
och i synnerhet kapitalvinsterna, som driver
inkomstspridningen och inte löneinkomsterna
(se avsnitt 3).
Den andra ansatsen baseras på den skattade
samvariationen mellan Gini-koefficienten, föregående års aktieindex, andelen arbetslösa samt
föregående års fastighetsindex för egna hem42 .
Vid framskrivningen av Gini-koefficienten har
antagits att aktieindex för 2009 slutar på samma
nivå som i augusti 2009 och att fastighetspriserna
ökar med 5 procent för helåret (i enlighet med
SCB:s småhusbarometer t.o.m. juli). Av diagram

U.3 framgår att den observerade Ginikoefficienten och de av modellen anpassade
värdena har en relativt god överensstämmelse.
Diagram U.3 Observerad och skattad Gini-koefficient 1980–
2007
0,32
0,3

GINI
GINI skattad

0,28
0,26
0,24
0,22
0,2
0,18
0,16
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Källor: SCB, HEK, Affärsvärlden och egna beräkningar.

Dekomponering av inkomstspridning med
avseende på inkomstslag

Antag att den (justerade) disponibla inkomsten
kan skrivas som en summa av k inkomstslag.
Gini-koefficienten kan då skrivas som en summa
av k komponenter, en för varje inkomstslag.
Varje delkomponent kan i sin tur uttryckas som
produkten av tre faktorer. Faktorerna representerar den s.k. ”Gini-korrelationen” mellan
inkomstslaget och den disponibla inkomsten,
inkomstslagets Gini och inkomstslagets andel av
den totala inkomsten.43
För varje inkomstslag gäller sedan att dess
inverkan på Gini-koefficientens förändring
under en tidsperiod kan beräknas som
differensen av inkomstslagets Gini-bidrag mellan
periodens slut- respektive basår. Summan av
dessa differenser, en för varje ingående
inkomstslag, uppgår till periodens totala
förändring av Gini-koefficienten.

41 Detta gäller antal utbetalade a-kassedagar, antal föräldrapenningdagar,
antal individer i arbetsmarknadspolitiska program, antal sysselsatta i olika
arbetsmarknadssektorer, antal sjukpenningdagar, antal individer med
sjuk- och aktivitetsersättning, antal individer med inkomstgrundad
ålderspension samt antal individer med garantipension.
42 Samtliga variabler avser nivåer och inte årliga förändringar. Sambandet

har skattats med linjär regression och visar på en relativt hög (justerad)
förklaringsgrad, R2 = 0,93. Samtliga skattade parametrar är signifikanta.

43 För en mer formaliserad metodbeskrivning se Lerman, R. I &

Yitzhaki, S., 1985. "Income Inequality Effects by Income," The Review of
Economics and Statistics, MIT Press, vol. 67(1), 151–56.
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Tabell U.1 Nyckeltal 1991 och 1994–2008
1991

Lönespridning (Decil9/Decil5)

-

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1,45

1,44

1,46

1,46

1,52

1,55

1,56

- kvinnor

-

1,32

1,30

1,32

1,32

1,35

1,37

1,40

- män

-

1,58

1,57

1,58

1,59

1,65

1,67

1,69

0,86

0,88

0,86

0,86

0,88

0,88

0,87

-

-

92

93

91

92

92

Lön (D5kvinnor/D5män)
Kvinnors lön som andel av männens
standardvägt (%)

-

Inkomstspridning (Gini)

0,221

0,244

0,214

0,227

0,244

0,232

0,252

0,287

Gini exkl. kapitalvinster

0,203

0,210

0,205

0,210

0,214

0,217

0,219

0,235

-

-

-

-

20

-

30

26

Andel med svag ekonomi (60 %)

7,4

7,0

6,8

7,4

7,8

7,6

7,9

9,0

Ekonomiskt marginaliserade (%)

Förmögenhetskoncentration topp 1 %

5,9

8,7

9,8

9,9

9,8

9,9

9,5

9,0

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd

-

-

9,9

10,3

10,3

9,3

8,2

7,2

Marginaleffekt (%)

-

-

-

45,7

46,1

46,0

44,6

42,6

- Arbetslöshet

-

-

-

-

77,0

80,0

78,0

78,0

- Sjukpenning

-

-

-

-

85,0

86,0

85,0

85,0

- Sjuk- och aktivitetsersättning

-

-

-

-

-

-

-

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Ersättningsgrad (%)

Lönespridning (Decil9/Decil5)

2008

1,59

1,58

1,57

1,57

1,58

1,58

1,57

- kvinnor

1,41

1,42

1,42

1,41

1,42

1,43

1,44

- män

1,72

1,69

1,68

1,68

1,68

1,69

1,67

0,87

0,88

0,88

0,89

0,89

0,89

0,88

92

92

92

92

92

92

93

Inkomstspridning (Gini)

0,254

0,250

0,245

0,250

0,264

0,280

0,305

Gini exkl. kapitalvinster

0,228

0,230

0,224

0,226

0,230

0,240

0,257

Förmögenhetskoncentration topp 1 %

25

24

24

25

25

24

23

Andel med svag ekonomi (60 %)

9,0

9,6

8,6

9,1

9,8

10,0

12,2

Ekonomiskt marginaliserade (%)

8,9

9,1

9,4

9,8

10,0

9,7

9,3

Andel hushåll med ekonomiskt bistånd

6,4

6,0

5,9

5,9

6,1

5,8

5,6

40,7

39,8

39,9

40,4

40,0

39,3

36,4

35,7

- Arbetslöshet

78,0

79,0

80,0

80,0

80,0

78,2

75,5

73,6

- Sjukpenning

84,0

84,0

83,0

83,0

84,0

83,2

80,1

78,1

-

-

-

-

75,0

74,6

71,7

71,1

Lön (D5kvinnor/D5män)
Kvinnors lön som andel av männens
standardvägt (%)

Marginaleffekt (%)
Ersättningsgrad (%)

- Sjuk- och aktivitetsersättning
Källor: SCB och egna beräkningar.
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Tabell U.2 Regeländringar som beaktats vid beräkning av
politikens effekter 2006–2010

•

Reformer föreslagna i budgetpropositionen
för 2010

•

Jobbskatteavdrag steg 4
Höjda studiemedel (lån och bidrag)
Höjt grundavdrag för ålderspensionärer
Höjt bostadstillägg (BTP) för personer med sjukoch aktivitetsersättning

•
•
•
•

•
•
•
•

Slopad rätt till regionalt grundavdrag av socialavgifter
Införd egenavgift i arbetslöshetsförsäkringen (förhöjd finansieringsavgift)
Reducerad rätt till skatteavdrag för hem-PC
Ökad tobaksskatt
Skatt på trafikförsäkringspremier införs
Reducerad fastighetsskatt (begränsning av markvärde)

Reformer föreslagna i budgetpropositionen
för 2009
•
•
•
•
•
•
•

Jobbskatteavdrag steg 3
Höjd nedre skiktgräns
Förhöjt grundavdrag för pensionärer
Höjd norm inom särskilt bostadstillägg för pensionärer/äldreförsörjningsstödet (SBTP/ÄFS)
Sänkt äldreomsorgsavgift
Reducerad arbetslöshetsavgift
Höjd beloppsgräns för reseavdrag

Reformer föreslagna i budgetpropositionen
för 2008
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Jobbskatteavdrag steg 2
Arbetslöshetsavgift ersätter förhöjd finansieringsavgift
Nedsatt sjukpenninggrundande inkomst (SGI) i
sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldraförsäkringen
Sänkt ersättningsnivå till 75 procent efter 1 års sjukfrånvaro
Ytterligare 2 karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen
Ersättning för deltidsarbetslöshet max 75 dagar för
personer utan försörjningsansvar
Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
Ny kommunal fastighetsavgift

Reformer föreslagna i budgetpropositionen
för 2007
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jobbskatteavdrag steg 1
Reducerad A-kassa
Slopad rätt till skattereduktion för fackföreningsoch A-kasseavgift
Nedsatt SGI i sjukförsäkringen
Nedsatt SGI i föräldrapenningen
Nedsatt SGI i arbetslöshetsförsäkringen
Sänkt tak i tillfällig föräldrapenning m.m.
Sänkt tak i sjukförsäkringen
Höjd beloppsgräns för avdrag för övriga utgifter
Höjd beloppsgräns för reseavdrag
Höjt tak för hyra vid BTP
Slopad förmögenhetsskatt
Slopatstuderandevillkor i arbetslöshetsförsäkringen
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Sammanfattning
Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor
och män ska ha samma makt att forma samhället
och sina egna liv. Jämställdhet förutsätter samma
möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla
livets områden, inte minst det ekonomiska.
Jämställdhet bidrar också till ekonomisk tillväxt
genom att såväl kvinnors som mäns kompetens
och skaparkraft tas tillvara och främjas.
Trots en bred samsyn i samhället att
jämställdhet är något eftersträvansvärt har
kvinnor fortfarande i genomsnitt mindre
ekonomiska resurser än män. Även om det går
att se tendenser till utjämning mellan könen går
utvecklingen långsamt. Det visar sig t.ex. genom
löneskillnader, ojämlika karriärmöjligheter,
könsskillnader i sjukskrivningar, ojämnt uttag av
föräldrapenning och underrepresentation av
kvinnor i företagens ledningar. För att skapa
förutsättningar för samordning, analys och
uppföljning av insatser har regeringen därför
beslutat om en strategi för jämställdhet på
arbetsmarknaden och i näringslivet. Strategin
beskriver regeringens samlade politik för att
stärka jämställdheten.
Den ojämlika fördelningen av ekonomiska
resurser mellan kvinnor och män har sitt
ursprung i att kvinnor har lägre arbetsinkomster
än män. Nivån på många typer av transfereringsinkomster, t.ex. sjukersättningar och
pensioner, är beroende av arbetsinkomsten. En
följd av de ojämställda arbetsinkomsterna är
därför att kvinnor får lägre transfereringsinkomster än män. I och med att källan till
skillnaderna står att finna på arbetsmarknaden
ligger tyngdpunkten i denna bilaga på personer i
förvärvsaktiv ålder.
Sverige har en arbetsmarknad där förutsättningarna för både kvinnors och mäns
deltagande är relativt goda. Trots detta står en
stor grupp utanför arbetsmarknaden och många
arbetar inte i den utsträckning de skulle önska.
Under de senaste åren har antalet sysselsatta
ökat kraftigt, men den globala finanskris och
efterföljande lågkonjunktur som inleddes 2008
har brutit trenden.
En orsak till att kvinnor i genomsnitt har lägre
arbetsinkomster än män är att de förvärvsarbetar
i mindre grad. När man räknar om alla löneinkomster till heltid var den genomsnittliga
månadslönen för kvinnor 84,2 procent av
männens 2008. För att få en mer nyanserad bild

av löneskillnaderna är det vanligt att korrigera
för olika lönepåverkande faktorer som inte beror
på kön, t.ex. yrke, utbildning och ålder. När man
korrigerar månadslönerna på detta sätt uppgick
kvinnors månadslön till 93,4 procent av männens
2008.1
Kvinnor utför en större del av det obetalda
arbetet än män. Den som arbetar mycket i
hemmet har av naturliga skäl mindre tid för
förvärvsarbete. När man lägger samman obetalt
och betalt arbete, arbetar kvinnor och män
ungefär lika mycket.
Kvinnor har en mer sammanpressad lönestruktur än män. Sedan 1996 har lönespridningen ökat något för båda könen, men mer
för kvinnor än för män. Den ökade spridningen
beror främst på att de med högre löner har haft
en snabbare löneutveckling.
Grunden till framtida yrkesval läggs inom
utbildningssystemet. Från gymnasiet och uppåt
är utbildningsvalen starkt könsbundna. Det finns
inga tecken på att detta mönster är på väg att
brytas. För den som skaffat sig en utbildning är
det kostsamt och tidskrävande att byta inriktning. Utan en utjämning av lönerelationerna
mellan mans- och kvinnodominerade yrken
kommer därför den ojämlika lönefördelningen
att bestå under lång tid.
Den disponibla inkomsten består av arbetsinkomster, kapitalinkomster, skatter och transfereringar. Den disponibla inkomsten är jämnare
fördelad mellan könen än arbetsinkomsten.
Bland personer i åldern 20–64 år har ensamstående kvinnor utan hemmavarande barn lägst
individuell disponibel inkomst. Om den
disponibla inkomsten justeras för försörjningsbörda och de stordriftsfördelar det innebär att
vara flera i hushållet har sammanboende högre
justerad disponibel inkomst än ensamstående.
Lägst justerad disponibel inkomst har ensamstående kvinnor med barn.

1 Källa: Medlingsinstitutet.
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1

Jämställdhet på den svenska
arbetsmarknaden

Den ojämlika fördelningen av ekonomiska
resurser mellan kvinnor och män härrör i stor
utsträckning från arbetsmarknaden. Kvinnor har
lägre arbetsinkomster än män. Detta beror på att
kvinnor förvärvsarbetar i mindre utsträckning
och att de har lägre lön än män. 2
Lön och företagarinkomst är den största
inkomstkällan för både kvinnor och män. Den är
också grunden för ersättning från sjuk- och
arbetslöshetsförsäkring samt framtida pensioner.
Löneskillnader på arbetsmarknaden återspeglas
därför även i dessa system. Vid analys av den
ekonomiska jämställdheten är därför utvecklingen på arbetsmarknaden central. 3

1.1

Krisen har hittills främst drabbat män

Den internationella finanskrisen som inleddes
2008 och den därefter följande lågkonjunkturen
har även drabbat Sverige. Effekterna av lågkonjunkturen kommer att synas under flera år
framöver. Förutom att lågkonjunkturen medför
högre arbetslöshet kan även osäkerheten skapa
en mer försiktig och mindre flexibel arbetsmarknad. Medvetna försök att bryta könsdominansen i branscher kan avstanna när de som
anställdes sist sägs upp först.
Under 1990-talskrisen drabbades mansdominerade yrken först. I en senare fas kom
krisen även att påverka kvinnodominerade yrken
och skillnaden i arbetslöshet mellan könen
utjämnades efterhand. Den kris som inleddes
2008 följer samma mönster. Än så länge har
främst tillverkningsindustrin, där män dominerar, drabbats hårdast och en stor andel av dem
som hittills varslats om uppsägning är män.
Hittills är dock arbetslösheten ungefär lika
hög för båda könen. Den relativa arbetslösheten
för personer 16–64 år var 9,7 procent bland
kvinnor och 9,9 procent bland män i juni 2009.4

2 Effekterna av regeringens politik redovisas i detalj i bilaga 4.

3 Redogörelsen fokuserar därför på personer i förvärvsaktiv ålder, men

En övervägande majoritet av dem som blir
arbetslösa utgörs dock av visstidsanställda vars
kontrakt inte förlängs. De som ännu inte trätt in
på arbetsmarknaden drabbas också av en
nedgång, det gäller t.ex. ungdomar och utrikes
födda. För ungdomar 15–24 år har arbetslösheten ökat kraftigt, och är nu närmare
30 procent för såväl kvinnor som män. Arbetslöshet vid ung ålder ökar kraftigt risken för
arbetslöshet senare i livet.5
I en senare fas av konjunkturnedgången
kommer sannolikt även den offentliga sektorn
att påverkas. Kommunerna, som är stora arbetsgivare för kvinnor, har lika lite som någon annan
kunnat förutspå hastigheten och styrkan i den
senaste konjunkturnedgången. Kommunerna
förväntas få såväl sjunkande skatteintäkter som
ökade kostnader för försörjningsstöd. För att
uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i
balans kan kommuner och landsting därför bli
tvungna att genomföra skattehöjningar eller
nedskärningar, däribland uppsägning av personal. I och med att en stor andel av de anställda
i kommunerna är kvinnor kommer sannolikt
detta att medföra att fler kvinnor än män blir
uppsagda. Regeringen föreslår i denna proposition att ytterligare medel ska tillföras
kommunsektorn, vilket bidrar till att dämpa
kommunernas behov av att minska antalet
sysselsatta.

1.2

Grunden till ett jämställt arbetsliv
läggs i skolan

Stora skillnader mellan kvinnors och mäns
utbildningsval
Grunden till det framtida arbetslivet läggs inom
utbildningssystemet. Det finns stora skillnader
mellan kvinnors och mäns utbildningsval inom
gymnasie- och högskolan. Det finns inga tecken
på att detta mönster är på väg att brytas. För den
som väl skaffat sig en utbildning är det kostsamt
och tidskrävande att byta yrkesinriktning. Om
ingen ändring sker kommer därför skolan och
arbetslivet att förbli lika könssegregerade som
idag. Regeringen har därför inlett ett arbete för
jämställdhet i skolan. I juli 2009 kom
Delegationen för Jämställdhet i skolan med ett

uppgifter avseende pensionärer finns bl.a. i kap 2 i denna bilaga och
bilaga 4 till denna proposition. Detaljerad analys av pensionärernas
ekonomiska situation finns i Ds 2006:13 Var det bättre förr?
Pensionärernas ekonomiska situation i början av 2000-talet.
4 Totalt 9,8 procent. Källa: SCB, AKU.

8

5 IFAU 2004:13, Har ungdomsarbetslöshet långsiktiga effekter?
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delbetänkande.6 Av detta framgår att skolan är
långt ifrån jämställd. Flickor har haft 10 procent
bättre betyg än pojkar sedan åtminstone slutet av
1980-talet. Beräkningar för ett urval av ämnen
visar att ungefär motsvarande skillnader fanns
redan på 1960-talet. Flickor har 10 procent
bättre meritvärdespoäng i grundskolan, och
skillnaden i kurspoäng från gymnasieskolan är
lika stor. Könsskillnaden i betyg är i det
närmaste konstant oberoende av elevernas
socioekonomiska bakgrund. Programvalen till
gymnasiet är i allmänhet könsstereotypa. Endast
3 av 17 nationella program uppvisar en
könsfördelning i intervallet 40–60 procent.
Kvinnor har högre utbildning än män
Kvinnornas utbildningsnivå är i genomsnitt
högre än männens. En klart högre andel kvinnor
än män har eftergymnasial utbildning. Sedan
1990 har andelen kvinnor med eftergymnasial
utbildning trendmässigt ökat snabbare än
andelen för män. Av dem som avlade examen i
högskolan läsåret 2007/08 var 64 procent
kvinnor. 7
Diagram 1.1 Andel av befolkningen med eftergymnasial
utbildning
Personer 25–64 år, procent

avkastning på utbildning kan förklaras av att de
är överutbildade, dvs. har högre utbildning än
vad som normalt krävs för deras yrke.9
Traditionella könsmönster styr utbildningens
inriktning
När det gäller kvinnors och mäns val av
utbildningsinriktning har inte mycket förändrats
sedan millennieskiftet.10 Detta gäller såväl
gymnasie- som högskolan. I gymnasieskolan
läser kvinnor i högre utsträckning på något av de
studieförberedande programmen än män, men
det är särskilt de yrkesförberedande programmen som är kraftigt könsuppdelade efter ett
traditionellt mönster.
Tabell 1.1 Befolkningen fördelad efter utbildningsinriktning
och kön 2008
Personer 25–64 år
Inriktning

Allmän utbildning

40
35
30
25
20
15
10

Kvinnor

5
0
1985

1990

1995

2000

Män

2005

Anm: Nivåklassificeringen är gjord enligt Svensk utbildningsnomenklatur SUN 2000.
Tidsseriebrott i utbildningsnivåer år 2000.
Källa: SCB.

Det är därför troligt att kvinnors utbildningsövertag kommer att öka ytterligare. Trots detta
har män i genomsnitt högre lön än kvinnor.
Jämfört med män tjänar kvinnor således mindre
på att utbilda sig.8 En del av kvinnors lägre

Andel
kvinnor

Andel
män

1 146 500

49

51

Pedagogik och lärarutbildning

335 200

76

24

Humaniora och konst

181 200

59

41

Samhällsvetenskap, juridik,
handel, administration

822 400

62

38

Naturvetenskap, matematik
och data

127 700

40

60

1 049 400

12

88

Lant- och skogsbruk samt
djursjukvård

81 600

30

70

Hälso- och sjukvård samt
social omsorg

630 100

84

16

Tjänster

292 500

53

47

Okänd utbildningsinriktning

180 400

45

55

4 847 100

49

51

Teknik och tillverkning

45

Antal

Totalt

Anm: Avser alla utbildningsnivåer. Indelningar enligt SUN 2000.
Källa: SCB.

Fler kvinnor än män fortsätter till högskolan efter
gymnasiet
Jämfört med män går kvinnor oftare vidare till
högskolan från de flesta gymnasieprogrammen.
Detta förklaras delvis av att män i genomsnitt
har lägre betyg än kvinnor, men sannolikt också
av att flera av de mansdominerade programmen
leder till ett yrke som inte kräver någon
högskoleutbildning.

6 SOU 2009:64, Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? Se även
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning i denna
proposition.
7 Högskoleverkets rapport 2009:12 R Årsrapport 2009.
8 Enligt t.ex. Boarini R., Strauss H. The private internal rates of return to

tertiary education: New estimates for 21 OECD countries, OECD
economics department, Working paper 591, 2007.

9 Enligt Johansson M., Katz K. Underutnyttjad utbildning och lönegapet
mellan kvinnor och män, IFAU rapport 2007:11.

10 Ändrad klassificering år 2000 försvårar jämförelser över en längre
tidsperiod.
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De traditionella studievalen består även inom
högskolan. Kvinnor är överrepresenterade inom
pedagogik och lärarutbildning och inom hälsooch sjukvård och social omsorg, och män är
överrepresenterade inom teknik och tillverkning.
Andelen kvinnor bland de examinerade har ökat
inom de flesta studieinriktningarna. Förutom
inom teknikområdet har det inneburit en
snedare könsfördelning än för tio år sedan. Det
är endast inom det konstnärliga området som
könsfördelningen ligger i intervallet 40–60
procent.11

yrkesgrupper har varit relativt stabil sedan 2002.
Även i yrkesgrupper där andelen anställda var
jämnt fördelad mellan könen var förändringarna
totalt sett små.
En bidragande faktor till den internationellt
sett höga förvärvsfrekvensen bland kvinnor kan
vara att en betydande del av de tjänster som i
Sverige utförs av kvinnor som avlönat marknadsarbete, i högre grad utförs av kvinnor som
oavlönat arbete i länder utanför Norden. Detta
kan också vara en orsak till den internationellt
sett starkt könsuppdelade arbetsmarknaden i
Sverige, där många kvinnor arbetar med omsorg
av barn och äldre.

1.3

Diagram 1.2 Könsfördelning inom de 10 största
yrkesgrupperna 2007

En könsuppdelad arbetsmarknad

Efter det könssegregerade utbildningssystemet
följer en könsuppdelad arbetsmarknad. Fördelningen av kvinnor och män inom olika
sektorer, näringsgrenar, yrken, chefspositioner
och företagsformer är ojämn.
Generellt sett har de mansdominerade yrkena
en högre medellön än de kvinnodominerade.12 Så
länge inte lönerelationerna eller andelen kvinnor
och män i olika yrken utjämnas kommer därför
kvinnors löner i genomsnitt att förbli lägre än
mäns. Även om könsfördelningen utjämnas är
detta inte någon garanti för att lönerna utjämnas,
eftersom kvinnor i allmänhet har lägre lön än
män även inom en och samma yrkesgrupp. En
undersökning visar t.ex. att kvinnliga ingenjörer
får drygt 1 000 kronor mindre i månadslön än
män redan på första jobbet efter avslutad
utbildning.13
Kvinnor och män har olika yrken
De flesta yrken domineras i hög grad av antingen
kvinnor eller män. Se till exempel diagram 1.2
som visar könsfördelningen i de tio största
yrkesgrupperna. Dessa omfattar tillsammans
42 procent av alla anställda kvinnor och
37 procent av alla anställda män. Av dessa tio
yrkesgrupper är det endast Företagsekonomer
m.m. som har en könsfördelning i intervallet 40
till 60 procent av vardera könet.
Andelen anställda kvinnor och män som
arbetar i kvinno- respektive mansdominerade

Procent
Byggnadsarbetare m.fl.
Byggnadshantverkare
Fordonsförare
Ingenjörer och tekniker
Dataspecialister
Säljare, inköpare m.fl.
Företagsekonomer m.m.
Försäljare, handel m.fl.
Övrig kontorspersonal
Vård- och omsorgspers.
0
Källa: SCB.
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Andel kvinnor

80

90

100

Det är vanligare att män har högre befattningar än
kvinnor
Förutom att kvinnor och män arbetar i olika
sektorer och yrken så finns det en hierarkisk
skiktning i respektive sektor, där män i större
utsträckning än kvinnor finns på högre

12 Enligt SCB, Lönestrukturstatistik.

10

70

Andel män

Privat sektor domineras av män – offentlig sektor
av kvinnor
År 2008 arbetade 51 procent av kvinnorna i
privat och 49 procent i offentlig sektor, medan
82 procent av männen arbetade i privat och
18 procent i offentlig sektor. I kommun- och
landstingssektorn utgjorde kvinnor en stor
majoritet med 79 procent av de anställda. Den
statliga sektorn var könsmässigt neutral, medan
den privata sektorn hade en övervikt av män,
62 procent.14

11 Högskoleverket rapport 2009:12 R Årsrapport 2009.
13 Sveriges ingenjörer 2009 (www.sverigesingenjorer.se)

60

14 Enligt SCB, AKU. Avser anställda 16–64 år.
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befattningar eller chefsposter. Detta återspeglas
även i lönestatistiken.
Totalt sett var 71 procent av alla chefer män
2006. Skillnaden var störst i privat sektor, medan
könsfördelningen var ganska jämn i offentlig
sektor. Jämnast var könsfördelningen i landstingssektorn där 54 procent av cheferna var
kvinnor och 46 procent män, att jämföra med
privat sektor där mindre än var fjärde chef var
kvinna 2006.
Tabell 1.2 Chefer efter sektor och kön 2006
Procent
Sektor

Andel kvinnor

Andel män

Privat sektor

23

77

Offentlig sektor

58

42

Stat

36

64

Kommuner

62

38

Landsting
Totalt

54

46

29

71

Källa: SCB På tal om kvinnor och män 2008.

Störst var ojämlikheten på de allra högsta
chefsposterna. Av 294 börsnoterade företag hade
7 en kvinna som verkställande direktör och 9 en
kvinna som styrelseordförande 2008. Bland styrelseledamöterna i börsföretagen var 18 procent
kvinnor och 82 procent män.15
Företagare är oftast män
Av de som var sysselsatta i Sverige 2008 var
14 procent av männen företagare att jämföra
med 6 procent av kvinnorna.16 Det innebär att
cirka en fjärdedel (27 procent) av företagarna var
kvinnor och tre fjärdedelar (73 procent) män.
Antalsmässigt domineras näringslivet av
småföretag. Två tredjedelar är egenföretagare.
Med småföretag avses företag med färre än
50 anställda. Bland småföretagare är 78 procent
män och 22 procent kvinnor. Den genomsnittliga företagsstorleken är något mindre för
kvinnor som är egenföretagare. Den största
andelen företagande kvinnor och män finns i
åldersintervallet 41‒50 år, 33 procent respektive
30 procent. Företagande kvinnor är yngre än
företagande män. Bland 2007 års nyföretagare
var ungefär en tredjedel kvinnor. 17

Tabell 1.3 Anställda och företagare 2008
16–64 år. Tusental och procent
Sektor

Anställda
Företagare
Totalt

Antal
Kvinnor

Män

Könsfördelning
Kvinnor
Män

2 020

2 040

49,7

50,3

120

310

27,1

72,9

2 130

2 350

47,5

52,5

Anm: Företagare inklusive medhjälpande hushållsmedlemmar.
Källa: SCB, AKU.

En orsak till den låga andelen kvinnliga
företagare kan vara att kvinnor ofta arbetar inom
yrken eller sektorer där det är svårt för
företagare eller mindre företag att etablera sig.
Regeringen har föreslagit en satsning om 100
miljoner kronor per år 2007–2009 för att främja
kvinnors företagande samt för att stärka
kunskap och forskning om kvinnors företagande. I denna proposition föreslås 100
miljoner kronor för 2010 för detta ändamål.
Trygghetssystemen för egenföretagare ska ses
över bl.a. för att underlätta övergången från att
vara anställd till att bli företagare.

1.4

Kvinnor förvärvsarbetar mindre än
män

Kvinnor har lägre arbetskraftsdeltagande
Trots att andelen kvinnor i arbetskraften i
Sverige är bland de högsta i världen, är andelen
lägre än för män.18 År 2008 ingick 2,3 miljoner
kvinnor och 2,5 miljoner män i arbetskraften.
Det motsvarar 78 procent av kvinnorna och
83 procent av männen i åldern 16–64 år.19
Kvinnornas arbetskraftsdeltagande ökade
under 1970- och 1980-talen, samtidigt som det i
stort sett var oförändrat för män. I början av
1990-talet upphörde ökningen av kvinnornas
arbetskraftsdeltagande, och har sedan dess varit
runt fem procentenheter lägre för kvinnor än för
män. Under de senaste åren har antalet
sysselsatta ökat kraftigt, men den globala
finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen som inleddes 2008 har brutit
trenden.

18Internationella uppgifter publiceras bl.a. i OECD Employment Outlook

2008.

15 Källa: SCB, På tal om kvinnor och män 2008.
16 Enligt SCB, AKU. Avser 20–64 år.
17 Enligt Nuteks Årsbok 2009.

19Om inte annat anges bygger avsnittet på SCB:s Arbetskrafts-

undersökning (AKU). Samtliga uppgifter avser personer 16–64 år. För att
få jämförbarhet över tiden har siffror enligt den äldre definitionen kedjats
till den nya ILO-definitionen.
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Diagram 1.3 Arbetskraftsdeltagande
Andel av befolkningen 16–64 år, procent
100
90
80
70
Män

60

Kvinnor
50
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

Källa: SCB, AKU .

Kvinnor förvärvsarbetar färre timmar än män
För män minskade den genomsnittliga
arbetstiden från ca 44 timmar till ca 41 timmar
per vecka mellan 1970 och 1980, och förblev
sedan ungefär oförändrad fram till millennieskiftet. Därefter minskade den till drygt 39
timmar 2008. Även för kvinnor minskade
medelarbetstiden något under 1970-talet, från ca
32 till 31 timmar. Därefter ökade den till 34
timmar vid millennieskiftet, men har sedan
minskat något och är nu ca 33 timmar.
Skillnaderna i arbetstid mellan könen har
minskat successivt, och kvinnor ökade sin
arbetstid i förhållande till män från ca 75 till
86 procent mellan 1970 och 2008.
Diagram 1.4 Medelarbetstid för personer i arbete
Genomsnittligt antal timmar per vecka för personer 16-64 år
50
Kvinnor

45

Män

40

35

30

25
1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

större omfattning än män. Av de sysselsatta
arbetade 35,2 procent av kvinnorna och
11,3 procent av männen deltid 2008.20
Frivilligt deltidsarbete kan bli en inkörsport
till ofrivillig deltidsarbetslöshet, i synnerhet för
kvinnor. Under vissa faser av livet väljer många
att arbeta deltid, i synnerhet kvinnor med små
barn. Detta medför att kvinnor ofta söker sig till
branscher och yrken där det är vanligt och
accepterat med deltidsanställningar, t.ex. detaljhandeln eller vård- och omsorgssektorn.
Samtidigt är fler kvinnor än män deltidsarbetslösa och vill öka sin arbetstid. En
förklaring till detta kan vara att de kvinnodominerade branscherna anpassats till deltidsarbete och att det därför finns få lediga
heltidstjänster att söka. Det finns tecken som
tyder på att möjligheten att få arbetslöshetsersättning på deltid gör det svårare för den som
arbetar deltid att hitta ett heltidsjobb. 21
Begränsningen av rätten till deltidsersättning
från arbetslöshetsförsäkringen kan därför bidra
till att minska det ofrivilliga deltidsarbetet.
Sammantaget innebär kvinnornas lägre arbetskraftsdeltagande och kortare genomsnittliga
arbetstid att män samlar på sig större arbetslivserfarenhet. Detta har i sin tur visat sig vara en
faktor som bidrar till en högre lön.22 Kvinnors
kortare medelarbetstid bidrar därför till att
befästa löneskillnaderna mellan könen.
Det är också vanligare att kvinnor är frånvarande från arbetet än män, t.ex. på grund av
egen eller barns sjukdom. Detta är också en av
orsakerna till att kvinnor får en större del av sina
inkomster från transfereringar än män. Förvärvsavbrott har negativa konsekvenser för löneutvecklingen, och kvinnor har i genomsnitt haft
dubbelt så lång tid av förvärvsavbrott som män,
t.ex. till följd av barnledighet.23
Kvinnor utför mer av det obetalda arbetet än män
Den ojämlika fördelningen av hushållsarbetet är
sannolikt ett av skälen till kvinnors lägre

Källa: SCB, AKU .

Det är främst kvinnor som arbetar deltid
Den viktigaste orsaken till att män i genomsnitt
förvärvsarbetar fler timmar per vecka än kvinnor
är att många kvinnor arbetar deltid. Kvinnor
arbetar deltid, frivilligt eller ofrivilligt, i betydligt

20

Enligt SCB, AKU. Avser 16–64 år. Med deltid avses en
överenskommen arbetstid mindre än 35 timmar per vecka.

21 Hartman L. et al Välfärd på deltid, SNS Förlag.
22 Aktuella skattningar och internationella jämförelser finns i t.ex.

Boarini R., Strauss H. The private internal rates of return to tertiary
education: New estimates for 21 OECD countries, OECD economics
department, Working paper 591, 2007.

23 Björklund A. m.fl. Arbetsmarknaden, SNS förlag. Studien bygger på

data från 1992-1993.
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arbetskraftsdeltagande och lägre medelarbetstid.
Oavlönat arbete ger ingen inkomst eller
pensionsrätt, men bidrar till såväl hushållens som
samhällets välfärd i stort. Den som förvärvsarbetar i hög grad har av naturliga skäl mindre tid
för arbete i hushållet. Den ojämna fördelningen
av det avlönade marknadsarbetet är därför en
spegelbild av det oavlönade hushållsarbetet.
Enligt den senast tillgängliga statistiken, som
avser 2001, utförde kvinnor 59 procent och män
41 procent av det oavlönade arbetet.
Totalt sett var det oavlönade arbetet av
ungefär samma omfattning som det avlönade.
Under en vecka utförde kvinnor nära 29 timmar
och män cirka 20 timmar oavlönat arbete.
Sammantaget innebär detta att kvinnor och män
arbetade ungefär lika mycket, 55 respektive
56 timmar per vecka 2001, när avlönat och
oavlönat arbete räknas samman. 24

1.5

Utanförskapet större för kvinnor

Trots att Sverige har en arbetsmarknad där
förutsättningarna för både kvinnors och mäns
deltagande är relativt goda står många utanför
arbetsmarknaden. Det gäller t.ex. sjukskrivna,
arbetslösa och förtidspensionerade. Många
arbetar inte heller i den utsträckning de skulle
önska.

kvinnor än bland män.25 Kvinnor är överrepresenterade i olika slags sjuk- och sjukersättningsstatistik liksom bland dem som är
arbetslösa. Räknat i helårsekvivalenter minskade
utanförskapet med 9 procent för såväl män som
kvinnor mellan 2007 och 2008.
Kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser
löper störst risk att bli sjukskrivna. Regeringen
har tidigare presenterat satsningar på sammanlagt 41 miljoner kronor under perioden 2009–
2010 mot kvinnors ohälsa på arbetsplatser, varav
25 miljoner går till rehabiliteringsprojekt för att
minska sjukskrivningar för kvinnor.

1.6

Regeringens politik gör det
lönsammare för kvinnor att
förvärvsarbeta

Regeringen har under mandatperioden genomfört flera reformer som är avsedda att öka
arbetsutbudet.26 Arbetsutbudet kan öka dels
genom att fler förvärvsarbetar, dels genom att de
som redan är sysselsatta arbetar fler timmar.
Tabell 1.5 visar hur de beräknade långsiktiga
arbetsutbudseffekterna varierar mellan kvinnor
och män.
Tabell 1.5 Arbetsutbudseffekter av regeringens politik
2006-2010
Procent
Hela
populationen

Tabell 1.4 Antal helårsekvivalenter i åldrarna 20–64 år som
försörjs med sociala ersättningar och bidrag 2008
Totalt antal arbetade timmar

Antal helårsekvivalenter och fördelning, procent
Antal helårsekvivalenter

Andel
kvinnor

Andel
män

Sjukpenning

128 300

61

39

Sjuk-o aktivitetsersättning

439 100

59

41

Arbetslöshet

94 300

54

46

Arbetsmarknadsåtgärder

83 000

49

51

Ekonomiskt bistånd

78 900

48

52

823 500

57

43

Totalt

+3,3

Kvinnor

+3,7

Män

+2,9

Sysselsatta

+2,1

+2,3

+1,8

Arbetade timmar, givet arbete
både före och efter reformer

+0,6

+0,9

+0,4

Källa: Egna beräkningar.

Ökningen i antal arbetade timmar är större för
kvinnor än för män, 3,7 procent jämfört med
2,9 procent. Av den totala ökningen i arbetade

Källa: SCB.

Av tabell 1.4 framgår att utanförskapet räknat
med s.k. helårsekvivalenter är större bland

25 Med helårsekvivalenter avses det antal individer 20–64 år som skulle

kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två
personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en
helårsekvivalent.
26 Redovisningen avser effekterna av den samlade politiken under

24 Avser hela befolkningen 20–64 år. Med obetalt arbete menas t.ex.

hushållsarbete, vård av barn, underhåll av trädgård eller bil. Det obetalda
arbetets fördelning på olika aktiviteter framgår av SCB:s tidsanvändningsundersökning. Den senaste genomfördes 2000/01. Nästa
tidsanvändningsundersökning kommer att genomföras under 2010.

perioden 2006–2010 och inkluderar redan fattade beslut och förslagen i
denna proposition. Hänsyn har enbart tagits till de förslag som berör
individers och hushålls disponibla inkomst och som är möjliga att
beräkna med den använda metodiken. Se vidare avsnitt 3.2 i bilaga 4 till
denna proposition. För en ingående beskrivning av använd metod se
Rapport från ekonomiska avdelningen 2009:1 Arbetsutbudseffekter av
reformer på inkomstskatteområdet 2007–2009.
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timmar beror 50 procent på förändringar i
kvinnors och 50 procent på förändringar i mäns
arbetsutbud. 27
Också den procentuella ökningen av antalet
sysselsatta, dvs. personer som börjar arbeta men
som inte gjorde det tidigare, är större för
kvinnor (2,3 procent) än för män (1,8 procent).
Även när det gäller förändringen av arbetstiden
för dem som redan arbetar är ökningen större
för kvinnor än för män, 0,9 respektive 0,4 procent.
Resultaten är i linje med de effekter som
presenterats i liknande studier i litteraturen, t.ex.
att arbetsutbudet för kvinnor och låginkomsttagare är känsligare för ekonomiska
incitament än arbetsutbudet för män respektive
höginkomsttagare.28

1.7

Män har högre lön än kvinnor

Skillnaden i lön mellan könen nästan oförändrad
När alla löner räknas om till månadslön för att
justera för skillnader i arbetstid, var kvinnornas
månadslön i genomsnitt 84,2 procent av männens 2008.29
Diagram 1.5 Kvinnors lön i procent av mäns lön 1992-2007
Procent

Denna andel, det s.k. lönegapet, har varit ungefär
oförändrad sedan 1992. Eftersom väsentligt fler
kvinnor än män arbetar deltid blir skillnaden i
faktiskt utbetalda löner mellan könen större än
vad dessa siffror visar.
Räknat i kronor var kvinnors månadslön i
genomsnitt 24 700 kronor och mäns 29 400
kronor 2008. Jämfört med 2007 är detta en
ökning med 1 400 kronor för män och
1 200 kronor för kvinnor. Mellan 1992 och 2008
ökade såväl kvinnors som mäns månadslöner
med i genomsnitt 3,9 procent per år.
Lönegapet minskar när man tar hänsyn till att
män och kvinnor arbetar med olika saker
För att få en mer nyanserad bild av
löneskillnaderna mellan kvinnor och män är det
vanligt att korrigera för olika lönepåverkande
faktorer som inte beror på kön, t.ex. yrke,
utbildning och ålder, genom s.k. standardvägning. När man korrigerar månadslönerna på
detta sätt uppgick kvinnors månadslön till
93,4 procent av männens 2008. Drygt hälften av
skillnaden i månadslön mellan könen förklaras
alltså av att kvinnor i genomsnitt arbetar i yrken,
sektorer, utbildningar etc. där lönenivåerna är
lägre än genomsnittet på arbetsmarknaden.
Tabell 1.6 Lönegap per sektor 1996-2008
Kvinnors andel av mäns månadslön, procent och procentenheter

100
98

Standardvägd

96

Sektor

Ej standardvägd

94

Offentlig sektor

92
90
88
86
84
80
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Anm.: Den standardvägda tidsserien har skarvats 2005 mht. förbättrad
yrkesgruppsindelning (SSYK) efter detta år.
Källa: SCB, egna beräkningar.

27 Uttryckt i helårsarbetskrafter motsvarar dessa procenttal en total

ökning av arbetsutbudet med 130 000 helårsarbetskrafter, varav 65 000
kvinnor och 65 000 män.
28

Se vidare Rapport från ekonomiska avdelningen 2009:1
Arbetsutbudseffekter av reformer på inkomstskatteområdet 2007–2009.

29 Enligt SCB:s lönestrukturstatistik. Lön är ersättning för utfört arbete

under en given tidsenhet, t.ex. kronor per månad. För att kunna jämföra
löner mellan män och kvinnor, olika branscher, åldersgrupper etc. har
lönerna räknats om till heltid.
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Utveckling 2005-2008
Ej
Standardstandardvägd
vägd

84,1

96,6

0,7

0,1

Kommun

92,3

99,2

0,7

0,1

Landsting

72,7

94,6

1,3

-0,1

Stat

87,6

93,7

1,9

0,8

85,9

92,1

0,6

0,4

Privat sektor

82

Kvinnors andel 2007
Ej
Standardstandardvägd
vägd

Arbetare

89,1

95,4

0,8

1,0

Tjänstemän

78,1

90,0

0,8

-0,2

84,2

93,4

0,5

0,2

Alla sektorer

Anm. Månadslönen är standardvägd för att korrigera för lönepåverkande faktorer
som inte beror på kön, t.ex. yrke, utbildning och ålder.
Källa: Medlingsinstitutet.

Den resterande skillnaden, 6,6 procent, kan bero
på diskriminering av kvinnor eller på skäliga
löneskillnader som förklaras av faktorer som inte
ingår i den använda modellen, t.ex. arbets-
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ledaransvar och yrkeserfarenhet.30 Olika studier
pekar på att yrkestillhörighet är det som betyder
mest för löneskillnaderna mellan könen, men
även utbildningsnivå och sektorstillhörighet är
betydelsefulla. 31 Oförklarade löneskillnader är
inte samma sak som osakliga löneskillnader eller
diskriminering, men det är ett tecken på att detta
kan finnas.
Lönegapet varierar mellan olika sektorer. De
största ej standardvägda löneskillnaderna finns i
landstingen, 27,3 procent och de minsta i
kommunerna, 7,7 procent. Om man istället ser
på de standardvägda löneskillnaderna var de
störst för tjänstemän i privat sektor, 10,0 procent, och minst i kommunerna, 0,8 procent.
Det finns även skillnader i lönegapets
utveckling mellan de olika sektorerna. Sedan
2005 har de ojusterade löneskillnaderna minskat
snabbast i staten, med 1,9 procentenheter. De
standardvägda lönegapen minskade med 1,0 procentenheter för privatanställda arbetare och med
0,8 procentenheter i staten mellan 2005 och
2008. För övriga sektorer har det standardvägda
lönegapet i stort sett varit oförändrat sedan 2005.

lönespridningen var ungefär lika stor för kvinnor
och män. Ökningen skedde främst fram till
2001, och det har därefter endast varit mindre
ändringar.32

Lönespridningen är större för män än för kvinnor
Jämfört med män har kvinnor i genomsnitt lägre
lön och en mer sammanpressad lönestruktur, se
diagram 1.6.

Löneförmåner och prestationsbaserade ersättningar
Utöver månadslönen har många löntagare någon
form av löneförmåner t.ex. tjänstebil, subventionerad lunch eller försäkringsförmåner som
avtalspension. Det blir också allt vanligare med
olika årsvisa belöningssystem t.ex. bonus,
vinstdelning eller tilldelning av aktier. Båda dessa
typer av ersättningar påverkar sannolikt
löneskillnaderna mellan kvinnor och män, men
det saknas statistik för att belysa detta i detalj.
Det finns tecken på att det totala könslönegapet
ökar då hänsyn även tas till denna typ av
ersättningar.33 När det gäller förmåner kan några
skillnader mellan kvinnor och män inte
identifieras om hänsyn tas till yrke etc. Däremot
finns det tecken på att kvinnor missgynnas då
det gäller bonus.34

Diagram 1.6 Lönespridning för kvinnor och män 2007
Antal personer 20–64 år per 1000-kronorsintervall
200 000
Kvinnor

150 000

Män
100 000

50 000

0
0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Månadslön

Diagram 1.7 Lönespridning 1992–2007
Kvoten mellan lön i den 90:e percentilen och den 10:e percentilen
2,3
Män
Totalt
Kvinnor

2,2
2,1
2
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

Källa: SCB.

Störst är lönespridningen för män som arbetar i
landstingen. Orsaken till detta är de stora
löneskillnaderna mellan läkare och övrig
personal som arbetar i denna sektor.

Källa: SCB, Linda, egna beräkningar.

Mellan 1992 och 2008 ökade lönespridningen för
båda könen och i alla sektorer. Ökningen av
32Lönespridningen har här beräknats som kvoten mellan den 90:e och

30 Medlingsinstitutets har också använt regressionsanalys för att beräkna

den 10:e percentilen, dvs. kvoten mellan den tiondel som tjänar mest och
den tiondel som tjänar minst. Om kvoten är 2 har tiondelen med högst
lön dubbelt så hög lön som den tiondel som har lägst.

det justerade lönegapet. Skillnaden blir då något mindre, 5,6 procent
jämfört med 6,6 procent.

33 Medlingsinstitutet 2009, Nio perspektiv på jämställdhet – En antologi
om kvinnors och mäns löner.

kvinnor och män 2008? Medlingsinstitutet 2009.

och bonus, SACO 2009.

31 Se t.ex. Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan

34 Granqvist L., Inte bara lön–En studie av akademikernas löneförmåner
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1.8

Sverige jämställt i ett internationellt
perspektiv

Trots de brister som finns framstår Sverige i ett
internationellt perspektiv som ett förhållandevis
jämställt land. Detta hindrar inte att det finns
mycket att lära från andra länder inom jämställdhetsområdet.
Sysselsättningsgraden inom EU är genomgående högre för män än för kvinnor. Sverige har
hög sysselsättningsgrad, i synnerhet för kvinnor.
I Sverige är sysselsättningsgraden för kvinnor
högre än för män i många medlemsstater. Inom
EU är andelen som arbetar deltid genomgående
högre för kvinnor än för män. En hög
sysselsättningsgrad är ofta sammankopplad med
en hög andel deltidsarbetande kvinnor. Andelen
som arbetar deltid i Sverige är bland de högsta i
EU. Den höga andelen deltidsarbetande kvinnor
i Sverige medför att det ojusterade könslönegapet hamnar nära EU-snittet. 35
Under de senaste åren har sysselsättningen
inom EU ökat snabbare för kvinnor än för män.
Mellan 2002 och 2007 ökade antalet sysselsatta
kvinnor med 4 procentenheter till 58 procent.
Samtidigt är männens sysselsättningsgrad betydligt högre, 73 procent. Det finns stora
skillnader mellan olika medlemsstater. Mindre än
hälften av kvinnorna i förvärvsaktiv ålder på
Malta, i Grekland och Italien deltar i arbetskraften medan över 70 procent gör det i
Danmark och Sverige. Lönegapet mellan könen
var 17,5 procent inom EU under 2007.
Lönegapet är generellt större i länder med en
hög andel förvärvsarbetande kvinnor. I dessa
länder finns kvinnor på alla lönenivåer och
därmed blir deras genomsnittliga lön lägre. I
länder med låg sysselsättningsgrad bland kvinnor
är det framför allt de relativt högutbildade
kvinnorna som förvärvsarbetar.
Kvinnors ökade arbetskraftsdeltagande består
till stor del av deltidsarbete. År 2007 arbetade
31,2 procent av de yrkesverksamma kvinnorna
deltid, att jämföra med 7,7 procent av männen.
Lägst andel deltidsarbetande kvinnor (och män)
finns i Bulgarien, Slovakien och Ungern. Högst
andel deltidsarbetande kvinnor (och män) finns i
Nederländerna.

35 Jämförbara siffror för justerade (standardvägda) könslönegap saknas.
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Barnafödande påverkar kvinnors och mäns
deltagande i arbetskraften på olika sätt. Generellt
för EU gäller att kvinnor med barn under 12 år
deltar i arbetskraften i lägre utsträckning än
andra kvinnor, medan män med barn under 12 år
deltar i högre utsträckning än andra män.
Tabell 1.7 Sysselsättningsgrad och löneskillnader i EU
2007
Procent

Land

Sysselsättningsgrad, %
M
Kv

Andel deltidsarbetande, %
M
Kv

Löneskillnad
mellan könen
%

Belgien

68,7

55,3

7,5

40,6

9,1

Bulgarien

66,0

57,6

1,3

2,1

12,4

Cypern

80,0

62,4

4,4

10,9

23,1

Danmark

81,0

73,2

13,5

36,2

17,7

Estland

73,2

65,9

4,3

12,1

30,3

Finland

72,1

68,5

9,3

19,3

20,0

Frankrike

69,3

60,0

5,7

30,2

16,9

Grekland

74,9

47,9

2,7

10,1

20,7

Irland

77,4

60,6

:

:

17,1

Italien

70,7

46,6

5,0

26,9

4,4

Lettland

72,5

64,4

4,9

8,0

15,4

Litauen

67,9

62,2

7,0

10,2

20,0

Luxemburg

72,3

56,1

2,6

37,2

10,0

Malta

72,9

35,7

4,4

24,6

5,2

Nederländerna

82,2

69,6

23,6

75,0

23,6

Polen

63,6

50,6

6,6

12,5

7,5

Portugal

73,8

61,9

8,0

16,9

8,3

Rumänien

64,8

52,8

9,2

10,4

12,7

Slovakien

68,4

53,0

1,1

4,5

23,6

Slovenien

72,7

62,6

7,7

11,3

8,3

Spanien

76,2

54,7

4,1

22,8

17,6

Storbritannien

77,5

65,5

10,8

42,2

21,1

Sverige

76,5

71,8

11,8

40,0

17,9

Tjeckien

74,8

57,3

2,3

8,5

23,6

Tyskland

74,7

64,0

9,4

45,8

23,0

Ungern

64,0

50,9

2,8

5,8

16,3

Österrike

78,4

64,4

7,2

41,2

25,5

EU totalt

72,5

58,3

7,7

31,2

17,5

Anm: Resultaten baseras på enkätuppgifter. Uppdelningen i heltids- och
deltidsarbete bygger inte på någon formell definition utan på respondenternas
spontana svar. Könslönegapet visar skillnaden i timlön och är inte standardvägt.
Källa: Eurostat.

I alla medlemsstater lägger yrkesverksamma
kvinnor ner mer tid på obetalt arbete än
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yrkesverksamma män.36 Den ojämna fördelningen av ansvar för hem och familj påverkar
kvinnors möjlighet till egen försörjning negativt.
Strategin för tillväxt och sysselsättning, den s.k.
Lissabonstrategin, har därför satt upp en rad mål
för att medlemsstaterna ska underlätta för
kvinnor och män att förena arbete och privatliv,
t.ex. genom att erbjuda barnomsorg. Endast 5 av
27 medlemsländer har uppnått målet om att
33 procent av alla barn under 3 år ska erbjudas
barnomsorg. Åtta medlemsstater har uppnått
målet om att 90 procent av barn mellan 3 år och
obligatorisk skolålder ska erbjudas barnomsorg.
I flera länder är barnomsorgen baserad på
deltidsarbete och täcker inte in heltidsarbete.
Fördelning av ansvar för hem och familj
påverkar även hur mycket tid kvinnor och män
har över till fritidsaktiviteter. Tidsanvändningsstudier visar att män har mer tid för fritid än
kvinnor över hela världen, men att skillnaden
mellan olika länder är stor. I Norge rör det sig
om 5 minuter per dag medan det i Belgien,
Spanien och Polen rör sig om ca 50 minuter.
Italienska män har nästan 80 minuter mer fritid
per dag än italienska kvinnor.37 Kvinnor i EU
löper större risk än män att hamna under
fattigdomsstrecket. Detta gäller i synnerhet
ensamstående föräldrar som i hög utsträckning
är kvinnor.
Inom OECD är kvinnors ökade utbildningsnivå den faktor som bidragit mest till att minska
gapet mellan könen när det gäller arbetskraftsdeltagande och lönenivå. Samtidigt har kvinnor
nu så hög utbildningsnivå i många OECDländer att utbildningens potential för att ytterligare utjämna könsskillnaderna är begränsade.
Trots ökade utbildningsnivåer når inte kvinnor
samma karriär- och lönemässiga nivåer som män.
Diskriminering är en annan viktig faktor. Enligt
OECD har minskad diskriminering bidragit till
att skillnaden mellan kvinnors och mäns arbetskraftsdeltagande minskat med i genomsnitt
minst 10 procent under de senaste 30 åren. 38
Enligt OECD bidrar även avregleringar till en
ökad jämställdhet. De betydande avregleringar
som de flesta OECD-länder genomfört under de
senaste 30 åren, framförallt i kvinnodominerade

36 EU kommissionen 2009, Rapport till parlamentet Jämställdhet mellan

kvinnor och män 2009.

37 OECD, Society at a Glance 2009-OECD Social Indicators.
38 OECD, Employment outlook, 2008.

branscher, har gynnat kvinnors arbetskraftsdeltagande och minskat lönegapen. OECD
bedömer att ett genomsnittligt OECD-land ur
ett jämställdhetsperspektiv fortfarande har
mycket att vinna på ytterligare avregleringar.

2

Disponibel inkomst för kvinnor
och män

Inkomst är ett bredare begrepp än lön. Utöver
ersättning från arbete och företagande ingår
inkomst från kapital, ersättning från socialförsäkring och arbetslöshetsförsäkring samt
skattefria bidrag. Därefter räknas skatter bort.
Trots att skatter och transfereringar verkar
utjämnande kvarstår stora inkomstskillnader
mellan könen. En mer detaljerad jämförelse
uppdelad i olika inkomstslag finns i tabell U.1 i
underbilagan.

2.1

Olika arbetstid mellan könen ökar
skillnaderna i arbetsinkomst

Inkomst från arbete är den faktiska ersättningen
för utfört arbete. Till skillnad från kontrakterad
lön påverkas denna av frånvaro, heltids-/deltidsarbete och eventuell övertidsersättning. Till
inkomst från arbete räknas även företagarinkomst.
År 2007 uppgick antalet personer med lön
eller företagarinkomst till 4,6 miljoner, varav
48 procent var kvinnor och 52 procent män. Det
är samma andelar som 1997.
Då män har högre lön, arbetar fler timmar och
inte är frånvarande från arbetet lika mycket som
kvinnor var dock fördelningen av inkomster från
arbete betydligt mer ojämnt fördelad, 40 procent
betalades till kvinnor och 60 procent till män.

2.2

Socialförsäkringarna jämnar ut
inkomstskillnaderna mellan könen

Det finns stora skillnader mellan kvinnors och
mäns inkomster från socialförsäkringssystemen.
Andelen kvinnor som får någon typ av
ersättning är högre och kvinnor får i regel
ersättning under längre perioder än män. Detta
17
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är särskilt tydligt när det gäller föräldraförsäkringen.
Genom att ersättningsnivåerna i socialförsäkringssystemen baseras på löneinkomsten
får kvinnor lägre ersättning per dag än män. En
faktor som bidrar till att socialförsäkringarna
verkar utjämnande på inkomsterna mellan
könen, är att män oftare än kvinnor har
inkomster som överstiger de tak för intjänande
av förmåner som finns i försäkringssystemen.

Utbetalat, miljarder kronor, antal (1 000-tal) och fördelning, procent

Utbetalt, mdkr
Könsfördelning, %
Antal personer (1000-tal)
Könsfördelning, %
Andel m transferering, %

2007
Kvinnor

Män

76

75

95

82

50

50

54

46

1 411

1 193

1 345

1 083

54

46

55

45

57

47

52

41

Anm: Antal och andel personer avser dem som erhållit ersättning vid något
tillfälle under året.
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Under den senaste 10-årsperioden har kvinnornas andel av de utbetalade skattepliktiga
transfereringarna räknat i kronor ökat väsentligt.
Samtidigt har könsfördelningen räknat i antal
personer varit i det närmaste oförändrad, även
om antalet mottagare har minskat markant.
Detta innebär att kvinnor får ersättning med
högre belopp eller för längre perioder än tidigare.

2.3

Diagram 2.1 Uttag av föräldrapenningdagar fördelat efter
kön 1974-2007
Procent
100
90

Kvinnor
Män
50%

80
70

Tabell 2.1 Skattepliktiga transfereringar 2007
1997
Kvinnor
Män

föräldrapenningdagar har fortsatt även efter 2006
men i långsammare takt. Under 2008 svarade
män för 21,5 procent av föräldrapenningdagarna
och kvinnorna för 78,5 procent. 40

Mäns uttag av föräldrapenning har
ökat sedan 1996

Av särskilt intresse ur jämställdhetssynpunkt är
uttaget av föräldrapenning. Sedan 1974 har
Sverige haft en föräldraförsäkring där dagarna
kan delas lika mellan föräldrarna. En förälder kan
överlåta sina dagar till den andra föräldern,
förutom 60 dagar som är reserverade för vardera
föräldern. I de allra flesta familjer väljer mannen
att överlåta en del av sin ledighet till kvinnan.
Männens andel av de utbetalda föräldrapenningdagarna har tidigare ökat från år till år, i
synnerhet mellan 1998 och 2006 då uttaget
fördubblades från ca 10,4 procent till 20,6 procent.39 Ökningen av pappornas uttag av

60
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40
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20
10
0
1975
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1985

1990
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Källa: Försäkringskassan.

Män tar alltså ut cirka en femtedel av föräldraledigheten, men tre män av fem tar inte ut någon
föräldraledighet alls under barnens första år.
Kvinnor och män använder också föräldraförsäkringen på olika sätt. Kvinnor sprider i
högre grad ut dagarna och förlänger på så sätt
tiden hemma med barnet. Kvinnor tar också ut
majoriteten, 80 procent, av garantidagarna.41
Som framgår av tabell 2.2 är den utbetalda
föräldrapenningen jämnare fördelad än dagarna,
71 procent till kvinnor och 29 procent till män.
Män har i genomsnitt högre lön än kvinnor och
får därför högre föräldrapenning per dag. Det
högre utbetalade beloppet till kvinnor är en följd
av fler uttagna ersättningsdagar under året.
Under 2007 utbetalades i genomsnitt 30 600
kronor per kvinna och 16 200 kronor per man.42
Jämfört med 1997 har andelen män som tar ut
föräldrapenning ökat kraftigt och könsfördelningen av såväl andelen manliga mottagare
som mäns andel av det utbetalda beloppet har
ökat väsentligt.

40 Enligt Försäkringskassans budgetunderlag Augusti 2009.
41 Garantidagarna är dagar med lägstanivåersättning. Nivån höjdes 2006

från 60 till 180 kronor per dag.

39 Innefattar ej tillfällig föräldrapenning.
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ingår.
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2.4

Tabell 2.2 Föräldrapenning 1997 och 2007

Män betalar mer skatt än kvinnor

Utbetalat, miljarder kronor, antal (1000-tal) och fördelning, procent
1997
Kvinnor

Utbetalt, mdkr
Könsfördelning, %
Antal personer (1000-tal)
Könsfördelning, %
Andel m föräldrapenning, %

Män

2007
Kvinnor

Män

10

2

17

7

80

20

71

29

554

337

558

435

62

38

56

44

22

13

22

17

Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

För varje årskull barn har pappornas uttag av
föräldrapenning ökat successivt. En nivåförändring syns för barn födda från 2002, vilket
sannolikt beror på att den så kallade andra
pappamånaden infördes. För barn som uppnådde
sex års ålder 2008 hade 52 procent av papporna
tagit ut mer än två månaders föräldrapenning.
För barn som föddes 2001 före den andra
pappamånadens införande var det endast
30 procent av papporna som tog ut mer än två
månaders föräldrapenning.43
För att få till stånd en mer jämställd föräldraförsäkring och för att förbättra förutsättningarna
för jämställdhet på arbetsmarknaden har
regeringen infört en jämställdhetsbonus. Denna
innebär att den förälder som varit hemma längst
med föräldrapenning får en skattekreditering om
han eller hon arbetar när den andra föräldern tar
ut föräldrapenning. Bonusen gäller för barn
födda från och med den 1 juli 2008. Eftersom
mammorna ofta är hemma den första tiden är
det än så länge svårt att uttala sig om hur
föräldrapenninguttaget har påverkats av
reformen.44
Även jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt
för föräldrarna att fördela föräldraledigheten
mellan sig. Genom att jobbskatteavdraget är
högst vid låga arbetsinkomster, får två makar
som arbetar halva året var behålla mer av
arbetsinkomsten än om en är helt föräldraledig
och en jobbar hela året.

Män har i genomsnitt högre förvärvsinkomst
och större överskott av kapital än kvinnor och
män betalar därför mer skatt på inkomst, kapital
och andra tillgångar än kvinnor. Mäns högre
beskattningsbara inkomst medför också att män
betalar mer kommunalskatt. Fler män än
kvinnor betalar även statlig inkomstskatt och då
med ett högre genomsnittligt belopp. Det
genomsnittliga beloppet 2007 på slutlig skatt för
män var 112 000 kronor och för kvinnor 69 700
kronor. Till följd av bl.a. jobbskatteavdraget var
den slutliga skatten lägre än året före. Således
bidrar även skattesystemet till en omfördelning
av disponibel inkomst från män till kvinnor.45
Faktaruta 1: Disponibel inkomst
Disponibel inkomst är ett inkomstbegrepp som är
sammansatt av flera inkomstslag. Lön är tillsammans med företagarinkomst det viktigaste
inkomstslaget för personer i förvärvsaktiv ålder.
Om man summerar individanknutna inkomstslag, drar ifrån skatter och lägger till
hushållsrelaterade transfereringar (barnbidrag,
försörjningsstöd och bostadsbidrag), erhålls
hushållets sammanlagda disponibla inkomst.
För att kunna jämföra situationen för kvinnor
och män beräknas individuell disponibel inkomst
genom att individuella inkomster summeras och
hushållsgemensamma inkomster fördelas lika
mellan kvinnor och män som är sammanboende.
För att kunna jämföra hushåll av olika storlek
beräknas justerad disponibel inkomst. Vid
justeringen tas hänsyn till de stordriftsfördelar
det innebär att vara fler i hushållet. Det krävs
t.ex. bara en TV-licens oavsett hur många som
bor i hushållet.46 Detta mått antas spegla
individernas ekonomiska standard.

43 SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad,

trygghet, sidan 147–156.

44 Ju äldre barnen blir desto lättare kommer det dock att vara att uttala

45 Effekter av jobbskatteavdraget på fördelningen mellan kvinnor och

sig om effekten. Redan när barnen har blivit två år kan en ganska säker
utvärdering göras eftersom de flesta föräldrar då har återgått i arbete efter
föräldraledigheten.

46 En mer teknisk beskrivning av hur justerad disponibel inkomst

män redovisas i avsnitt 2.8 i denna bilaga och i bilaga 4.
beräknas finns i underbilagan.
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2.5

Individuell disponibel inkomst
jämnare fördelad än arbetsinkomsten

Löner, företagar- och kapitalinkomster samt
skatter är väsentligt högre för män än för
kvinnor. När hänsyn även tas till skatter och
olika ersättningar utjämnas inkomstskillnaderna
mellan könen. Kvinnor har i genomsnitt
66 procent av mäns lön, företagar- och
kapitalinkomster, men 76 procent av den
individuella disponibla inkomsten.
År 2007 var den genomsnittliga individuella
disponibla inkomster 193 000 kronor för
kvinnor och 253 000 kronor för män.47
Skattepliktiga ersättningar, skattefria individuella
bidrag och familjestöd är något högre för
kvinnor. En orsak är att fler kvinnor än män är
ensamstående med försörjningsansvar för barn.
Tabell 2.3 Sammansättning av individuell disponibel
inkomst 2007
Personer 20-64 år. Kronor per år och kvinnors andel, procent
Inkomstslag

+Lön, företagar- och
kapitalinkomst

Medelvärde
Kvinnor

Män

Kvinnors andel
%
Ackumulerat

210 500

320 400

66

66

+Skattepliktig
ersättning

36 900

31 000

119

70

-Skatt

69 100

108 200

64

73

4 200

2 800

150

74

10 300

6 700

154

76

192 900

252 700

76

76

+Skattefritt
individuellt bidrag
+Familjestöd
=Disponibel inkomst

Kvinnor är oftare ensamstående föräldrar och
har därför mer ersättningar som är förknippade
med föräldraskap, såsom föräldrapenning,
bostadsbidrag, barnbidrag49 och mottaget underhållsstöd. Till viss del är detta även en orsak till
att kvinnor är i behov av mer ekonomiskt
bistånd.
Fler kvinnor än män studerar. Studiestöd i
form av lån och bidrag vid högskolestudier går
därför i större utsträckning till kvinnor än till
män.
Ensamstående kvinnor har lägst individuell
disponibel inkomst
Sammanboende har högre individuell disponibel
inkomst än ensamstående. Vid jämförelse av den
individuella disponibla inkomsten för sammanboende makar framgår det att sammanboende
män har en markant högre inkomst än sammanboende kvinnor. Ensamstående män och kvinnor
har ungefär samma individuella disponibla
inkomst som sammanboende kvinnor.
Tabell 2.4 Individuell disponibel inkomst i olika
hushållstyper 2007
Personer 20-64 år. Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel.

Anm: Den individuella disponibla inkomsten är summan av de redovisade
medelvärdena.
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Kvinnor och män får sina inkomster från olika
källor
Nästan 85 procent av såväl kvinnor som män i
åldern 20–64 år hade arbetsinkomst 2007.
Andelen med inkomst från företagande var
däremot högre för män, 16 procent jämfört med
10 procent för kvinnor. En större andel av
kvinnorna hade skattepliktiga ersättningar,
52 procent att jämföra med 41 procent för
männen. Skillnaden var liten när det gäller
familjestödet.48

Individuell disponibel inkomst
Kvinnor
Män

Ensamstående

Kvinnors andel, %
2007

185 500

199 300

93

m. barn 0–6 år

208 700

335 700

62

m. barn 7–17 år

256 600

288 900

89

20–44 år

141 500

171 700

82

45–64 år

209 100

239 800

87

197 100

290 200

68

m. barn 0–6 år

184 400

274 200

67

m. barn 7–17 år

216 000

308 600

70

20–44 år

175 100

220 700

79

45–64 år

200 600

312 500

64

192 900

252 700

76

Sammanboende

Samtliga

Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

2.6

Justerad disponibel inkomst högre för
sammanboende

Individuell disponibel inkomst tar inte hänsyn
till försörjningsbördan, dvs. hur många som ska
leva på en given inkomst. Det gör däremot

47 De ekonomiska uppgifterna avser 2007 och har hämtats från SCB:s

undersökning av hushållens ekonomi (HEK).

48 För mer detaljerade siffror se tabell U1 i Underbilagan. I detta avsnitt

fördelas barnbidraget lika mellan sammanboende.
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begreppet justerad disponibel inkomst, som
beskriver hur ekonomiska resurser skiljer sig åt
mellan hushåll av olika storlek och sammansättning.
Den justerade disponibla inkomsten för
sammanboende är jämnare fördelad än den
individuella disponibla inkomsten för såväl
kvinnor som män. Sammanboende i åldern 45–
64 år utan hemmavarande barn har en justerad
disponibel inkomst som är 40 procent högre än
genomsnittet. 50
Diagram 2.2 Relativ justerad disponibel inkomst i olika
hushållstyper 2007
Personer 20-64 år. Justerad disponibel inkomst för samtliga =100
Ensam m barn 0-6 år
Kvinnor

Ensam m barn 7-17 år

Män

Ensam 20 - 44 år
Ensam 45-64 år
Sambo m barn 0-6 år
Sambo m barn 7-17 år
Samboende 20-44 år
Samboende 45-64 år
0

50

100

150

Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.

Ensamstående har i genomsnitt en justerad
disponibel inkomst som är mellan 25 och
40 procent lägre än genomsnittet i riket.
Ensamstående kvinnor har genomgående lägre
justerad disponibel inkomst än ensamstående
män. Ensamstående kvinnor med barn har lägre
justerad disponibel inkomst än ensamstående
män med barn.
En förklaring till att ensamstående kvinnor
har lägre justerad disponibel inkomst än
ensamstående män är att de oftare har
försörjningsansvar för hemmavarande barn. 51

50 Orsaken till att sammanboende män och kvinnor inte har identisk
justerad disponibel inkomst är att makarna ibland ingår i olika
åldersgrupper.
51 Det finns brister i statistiken om växelvis boende barn, då de ofta är

folkbokförda hos mamman trots att de även bor hos pappan. En följd av
detta är att justerad disponibel inkomst för ensamstående kvinnor med
barn ibland underskattas, och att justerad disponibel inkomst för män
utan hemmavarande barn överskattas.

2.7

Jämställdhet för äldre kvinnor och
män

Pensionens nivå beror på arbetsinkomster
tidigare i livet. Bristen på ekonomisk jämställdhet för pensionärer är därför en följd av den
brist på jämställdhet som rådde under den tid då
de var förvärvsaktiva. Ett jämställt arbetsliv leder
därför i förlängningen även till jämställdhet för
dem som gått i pension.52
Inkomstsammansättningen förändras genom livet
Inkomsterna från pensionssystemen ser olika ut
för yngre och äldre pensionärer. Det beror delvis
på de allmänna pensionssystemens framväxt.
ATP-systemet infördes 1960 och det krävdes då
30 år av intjänande för att uppnå full pension.
Många äldre ålderspensionärer hann inte tjäna in
full ATP innan de gick i pension. Pensionärernas
inkomster kommer huvudsakligen från de
offentliga systemen men i varierande grad även
från tjänstepension eller privata försäkringar.
Vissa grupper av äldre, främst ensamstående
kvinnor, har även boendestöd. Avkastning på
kapital och kapitalvinster utgör också en
inkomst för pensionärer, vilken är betydligt
vanligare för män än för kvinnor.
Sammanboende pensionerade män har högst
individuell disponibel inkomst
I genomsnitt har ensamstående kvinnliga
pensionärer en individuell disponibel inkomst
som är 85 procent av de ensamstående manliga
pensionärernas. För sammanboende kvinnliga
pensionärer är skillnaden större och deras
individuella disponibla inkomst motsvarar
60 procent av de manliga pensionärernas. En
orsak till att skillnaderna är mindre mellan
ensamstående kvinnor och män än mellan
sammanboende är att många ensamstående
kvinnor har änkepension.
Högst individuell disponibel inkomst
(262 600 kronor) har sammanboende män
mellan 65 och 69 år och lägst (114 100 kronor)
har sammanboende kvinnor som är 80 år och
äldre.

52 Samtliga personer över 65 benämns här pensionärer, även om de inte

uppbär ålderspension. Somliga i åldersgruppen förvärvsarbetar
fortfarande, medan andra redan lämnat arbetsmarknaden före 65 års ålder.
Pensionärernas ekonomiska situation belyses också i bilaga 4 och mer i
detalj i Ds 2006:13 Var det bättre förr? Pensionärernas ekonomiska
situation i början av 2000-talet.
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Tabell 2.5 Disponibel inkomst för pensionärer efter
civilstånd och åldersgrupp 2007
Medelvärde, kronor per år och kvinnors andel, procent
Individuell disponibel inkomst
Kvinnor
Män K %

Justerad disponibel inkomst
Kvinnor
Män
K%

Ensamstående

152 800

178 800

85

152 800

178 800

85

65-69

208 900

189 700

110

208 900

189 700

110

70-79

150 400

171 000

88

150 400

171 000

88

80+

132 700

178 100

75

132 700

178 100

75

Samboende

132 800

220 400

60

214 300

223 400

96

65-69

163 300

262 600

62

249 800

265 900

94

70-79

115 600

200 900

58

192 500

207 700

93

80+

114 100

194 200

59

197 100

188 500

105

Totalt

144 000

208 000

69

180 100

210 100

86

Anm. Att justerad disponibel inkomst inte är 100 procent för alla sammanboende
beror på att personer redovisas efter individuell ålder. Vid beräkning av justerad
disponibel inkomst ingår även make/maka som inte har fyllt 65 år.
Källa: HEK, SCB, egna beräkningar.

mycket. Genom att män i genomsnitt har högre
löneinkomster än kvinnor och i större
utsträckning arbetar heltid blir de direkta
effekterna något större för män än för kvinnor.
Under perioden 2006–2010 beräknas den direkta
effekten av regeringens politik bli en ökning av
individuell disponibel inkomst med 6,7 procent
för män och 6,2 procent för kvinnor. Skillnaden
jämnas ut i ett längre perspektiv då regeringens
politik på sikt kan förväntas öka arbetsutbudet,
och därmed arbetsinkomsterna, mer för kvinnor
än för män. Sammantaget innebär det att
regeringens politik på sikt förväntas påverka
kvinnor och män ungefär lika mycket, 7,4 procent respektive 7,3 procent.53
Diagram 2.3 Effekter av regeringens politik på individuell
disponibel inkomst för kvinnor och män 2006–2010
Personer 20 år och äldre. Procent
9

Sammanboende pensionärer har högre justerad
disponibel inkomst än ensamstående
För en ensamstående är justerad disponibel
inkomst samma sak som individuell disponibel
inkomst. Skillnaden i individuell disponibel
inkomst är stor för sammanboende, men genom
antagandet att det sker en utjämning inom
hushållet, ökar kvinnors justerade disponibla
inkomst till 96 procent av männens. Sammanboende kvinnor har därför trots låg egen
inkomst högre justerad disponibel inkomst än
ensamstående män och kvinnor.
Kvinnor som är 80 år och äldre har den lägsta
disponibla inkomsten. De har ofta låg inkomstpension som en följd av begränsat förvärvsarbete
tidigare i livet. Ytterligare en orsak till att äldre
pensionärer har lägre disponibel inkomst än
yngre är att pensionernas indexering är lägre än
lönetillväxten. Härigenom kommer pensionärernas inkomster att minska relativt de förvärvsaktivas ju längre tid de varit pensionerade.
Ytterligare en faktor som bidrar till att yngre
pensionärer har högre inkomster är att vissa
pensionsförmåner utbetalas under en begränsad
period efter pensioneringen.

2.8

Långsiktig effekt

7
6
5
4
3
2
1
0
Män

Kvinnor

Källa: Egna beräkningar.

Förslagen i denna proposition beräknas öka
inkomsterna något mer för kvinnor än för
män.54 Den samlade direkta effekten av de
föreslagna åtgärderna på individuell disponibel
inkomst beräknas bli något större för kvinnor
(1,03 procent) än för män (0,94 procent). Dessa
skillnader tilltar med tiden då jobbskatteavdraget
på sikt beräknas öka den disponibla inkomsten
mer för kvinnor (1,11 procent) än för män (0,96
procent).

Effekter av regeringens politik

Effekterna av regeringens beslutade och föreslagna åtgärder under mandatperioden beräknas
komma att påverka individuell disponibel
inkomst för kvinnor och män ungefär lika
22

Direkt effekt

8

53 De regeländringar som beaktats vid beräkning av politikens effekter

framgår av tabell U.2 i bilaga 4 till denna proposition.
54 Följande förslag beaktas: Det fjärde steget i jobbskatteavdraget, det

höjda grundavdraget för ålderspensionärer, höjda bostadstillägg för dem
med sjuk- och aktivitetsersättning samt förbättrade studiemedel.
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3

Vidtagna och planerade åtgärder

3.1

Jämställdhet bra för tillväxten

Det finns ingen motsättning mellan regeringens
mål om jämställdhet och hög tillväxt. Jämställdhet bidrar till ekonomisk tillväxt genom att
människors kompetens och skaparkraft tillvaratas och främjas. Om kvinnor arbetade i lika
hög grad som män och till samma lön skulle
ökningen av tillväxten bli betydande. För att
fördjupa kunskapen om kopplingen mellan
jämställdhet och tillväxt står Sverige värd för en
EU-konferens på detta tema under hösten 2009.
Det är viktigt att den ekonomiska politiken
har ett jämställdhetsperspektiv. Arbete måste
löna sig för såväl kvinnor som män. Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt att arbeta för
såväl anställda som egenföretagare. Kvinnor har
lägre inkomster och arbetar ofta deltid. De
genomförda och föreslagna stegen av jobbskatteavdraget kan därför få större relativ
betydelse för kvinnor än för män och bidra till
ökade ekonomiska drivkrafter att gå från deltidstill heltidsarbete. Dessutom bidrar jobbskatteavdraget till att göra det mer lönsamt för föräldrar
att fördela föräldraledigheten mer jämställt.
Arbete och ansvar för hem och familj måste
gå att förena. Skattereduktion för utgifter för
hushållsarbete underlättar för kvinnor och män
att förena arbetsliv och familjeliv, vilket gynnar
kvinnors arbetskraftsdeltagande. Regeringen har
även infört en jämställdhetsbonus med syfte att
förbättra förutsättningarna för ett jämställt
föräldraskap och jämställt deltagande i arbetslivet.
3.2

En strategi för jämställdhet inom
arbetsmarknad och näringsliv

I juni 2009 lämnade regeringen skrivelsen En
jämställd arbetsmarknad – regeringens strategi
för jämställdhet på arbetsmarknaden och i
näringslivet (skr. 2008/09:198) till riksdagen. I
skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av
vilka som är de viktigaste utmaningarna för att
uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden och i
näringslivet samt vilken inriktning politiken bör
ha. Vidare redovisas de insatser som regeringen
har genomfört och avser att genomföra.
Strategin omfattar särskilda åtgärder på 235 miljoner kronor under perioden 2009–2010.

De viktigaste insatserna med direkt koppling
till den ekonomiska jämställdheten redovisas
nedan. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2011 med en redovisning av
genomförda åtgärder och resultat i förhållande
till strategin.
Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden
och i näringslivet
Regeringen vill bryta könsuppdelningen på
arbetsmarknaden och i näringslivet. Ett arbete
har initierats för att utjämna könsskillnader i
olika delar av utbildningsväsendet. Regeringen
har tillsatt en delegation för jämställdhet i skolan
och en delegation för jämställdhet i högskolan.
Främja jämställda villkor för entreprenörskap
Tillvaratagandet av kvinnors och mäns potential
främjas genom insatser som förbättrar möjligheten att starta och driva företag. Till exempel
föreslår regeringen i denna proposition insatser
för att uppmuntra och underlätta entreprenörskap och företagande inom vård och omsorg. En
översyn av behovet av rådgivning och kapitalförsörjning genomförs. Insatser för ökat företagande bland kvinnor.
Jämställt deltagande i arbetslivet
Genom att öka möjligheten för kvinnor och män
att förvärvsarbeta främjas jämställdheten samtidigt som utanförskapet minskar. Flera insatser
sker inom tre områden: Arbetslinjen stärks, t.ex.
genom förändringar i arbetslöshetsförsäkringen
och
insatser
för
att
stödja
arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor.
Fördelningen mellan betalt och obetalt arbete
jämnas ut, bl.a. genom jämställdhetsbonus och
skattereduktion för hushållsarbete. För att
underlätta återgång till arbete efter sjukskrivningar sker insatser som t.ex. möjligheter
att prova nytt arbete under sjukskrivning samt
rehabiliteringsgaranti.
Jämställda arbetslivsvillkor
Skyddet mot diskriminering i arbetslivet har
stärkts. Regeringen avser att ta ett antal
ytterligare initiativ för att förbättra jämställdheten i arbetslivet bl.a. när det gäller skydd mot
våld på arbetsplatsen.
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Underbilaga: Begrepp och data

•

Ordförklaringar

•

•
•
•
•

•

Lön: Överenskommen månadslön omräknad till heltid. Strukturlönestatistikens
månadslön innehåller flera olika lönekomponenter. Förutom fast lön ingår även
fasta lönetillägg och ett stort antal rörliga
lönetillägg. Årsvisa belönings-system som
t.ex. bonus, vinstdelning eller tilldelning av
aktier/optioner ingår inte i lönestrukturstatistiken.
Heltid och deltid: Som deltid räknas en
överenskommen arbetstid mindre än
35 timmar.
Percentiler: Populationen delas in i 100 lika
stora grupper sorterade efter stigande
inkomst.
Medianen är värdet för den 50:e percentilen. De som tjänar mer är lika många
som de som tjänar mindre än detta värde.
Löneskillnader mellan kvinnor och män
förklaras delvis av skillnader i yrke, ålder
och utbildning. För att få en mer
nyanserad bild av löneskillnaderna mellan
kvinnor och män kan dessa strukturella
skillnader rensas bort genom s.k. standardvägning. Detta sker genom att genomsnittlig månadslön för respektive kön
beräknas för kombinationer av ca
350 yrkesgrupper (SSYK 4-siffernivå),
2 sektorsgrupper, 2 utbildningsnivåer,
2 arbetstidsgrupper och 4 åldersgrupper.
Dessa genomsnittslöner vägs för respektive kön samman med antalet anställda
inom varje grupp. Före 2004 finns endast
yrkesgrupper på 3-siffernivå att tillgå.
Faktorer som inte beaktas vid standardvägning är t.ex. arbetsledaransvar och
yrkeserfarenhet. 55
SSYK: Svensk standard för yrkesklassificering bygger på en internationell
yrkesstandard. Den är uppdelad i nio
yrkesområden och omfattar 114 yrkesgrupper och 355 olika yrken.

55 Se vidare Eurén, C. och Nordin, M. (2006) Kvinnors och mäns löner

jämförda yrke för yrke, Medlingsinstitutet.

24

•

Svensk utbildningsnomenklatur: SUN 2000
är en standard för klassificering av enskilda
utbildningar. SUN moderniserades och
anpassades
till
den
internationella
standarden år 2000.
Justerad disponibel inkomst: För att kunna
jämföra hushåll av olika storlek justeras
hushållets disponibla inkomst för antalet
hushållsmedlemmar. Vid justeringen tas
även hänsyn till stordriftsfördelar, t.ex.
krävs bara en TV-licens oavsett hur många
som bor i hushållet. Vid justeringen
divideras den disponibla inkomsten med
en s.k. ekvivalensskala. Finansdepartementet använder den s.k. PEL-skalan som
beräknats från Socialstyrelsens norm för
ekonomiskt bistånd, kompletterad med en
schablonmässig boendekostnad enligt
”trångboddhetsnorm 2”. Ekvivalensskalan
skrivs på matematisk form enligt:

Hushållets vikt=(antal vuxna+0, 7*antal barn)0,7
Data

HEK – Hushållens ekonomi
Statistiska centralbyrån (SCB) gör en årlig
urvalsundersökning av cirka 17 000 hushålls
ekonomiska förhållanden (HEK). Uppgifter
samlas in från deklarationsuppgifter, telefonintervjuer och olika administrativa register.
Urvalshushållen byts ut varje år. Det innebär att
det inte är samma individer som studeras över
tid. HEK bygger på s.k. kosthushåll. Ett
kosthushåll utgörs av alla personer som bor i
samma bostad och har gemensam hushållning. I
kosthushållet ingår t.ex. barn som är 18 år och
äldre. Ett kosthushåll kan också bestå av flera
generationer, syskon eller kompisar som bor
tillsammans och har gemensam hushållning.
Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna,
räknas in i det hushåll där de är folkbokförda och
ingår således endast i den ene förälderns hushåll.
LINDA – Longitudinell individdatabas
LINDA är en panelurvalsundersökning där man
kan följa individer över tiden. Databasen bygger
på registeruppgifter om cirka tre procent av
samtliga personer i Sverige. I LINDA finns
uppgifter om bl.a. individernas inkomster, transfereringar och skatter. LINDA tillåter såväl
tvärsnitts- som panelstudier med en hög grad av
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statistisk säkerhet. Då registret enbart baseras på
registeruppgifter är informationen om hushållsstrukturen sämre än i HEK.
Lönestrukturstatistik
Lönestrukturstatistiken har till syfte att årligen
ge en översiktlig och jämförbar statistik om
lönestrukturen för hela arbetsmarknaden. Den
belyser lönenivå, lönestruktur och löneutveckling. Statistiken innehåller uppgifter om
kön, ålder, yrke, utbildning, näringsgren och
region. Den är därför lämplig att använda som
underlag för olika analyser och jämförelser
mellan mäns och kvinnors löner. Statistiken är
uppdelad i fem sektorer, privat sektor: arbetare
respektive tjänstemän, kommunal sektor,
landstingssektor och statlig sektor. Statistiken
baseras på totalundersökningar av kommuner,
landsting och stat och en urvalsundersökning av
ungefär 50 procent av löntagarna i den privata
sektorn. Samtliga företag med minst 500
anställda är med varje år.

Tabell U.1 Disponibel inkomst för berörda personer med
olika inkomstslag 2007
Personer 20–64 år. Kronor per år, och fördelning, procent
Andel med
inkomst
Kv.
Män

Medelinkomst för dem
med inkomstslag
Kv.
Män

Kv.

+Lön

84

85

215 300

303 800

71

+Företagarinkomst

10

16

55 100

83 600

66

=Lön,företagarink

86

89

215 400

302 900

71

%

+Sjukpenning

25

15

71 500

86 100

83

+Föräldrapenning

22

17

30 600

16 200

189

+Arbetsmark. stöd

10

8

44 600

57 000

78

+Pension

13

11

56 100

95 200

59

4

2

22 600

6 900

328

=Skattepliktig
ersättning

52

41

70 400

75 400

93

=Ink. före skatt

97

97

229 000

310 600

74

- Statlig o kommunal ink. skatt

93

94

63 400

97 000

65

+Övr.skatteplikt.

=Ink. efter skatt

97

97

168 000

216 500

78

+Ränta, utdelning

70

69

7 900

27 500

29

+Kapitalvinst

26

28

78 300

115 500

68

-Kapitalförlust

3

5

10 700

21 400

50

- Skatt kapital

89

89

2 800

9 100

31

- Annan skatt

96

96

5 100

5 900

86

=Ink. före stöd

98

98

184 800

250 800

74

+Barnbidrag

37

31

13 200

12 300

107

+Bostadsstöd

9

5

20 500

18 500

111

+Ekonom. bistånd

4

4

38 800

34 000

114

+Underhållsstöd,
mottaget

10

2

19 900

19 700

101

- Underhåll givet

2

7

14 100

17 300

82

44

42

22 700

12 800

177

9

6

44 900

43 700

103

- Studielån. Åter

24

17

9 200

10 500

88

Summa disponibel
inkomst

10
0

100

193 600

253 400

76

=Summa
familjestöd
+Studiestöd. Lån +
bidrag

Anm: Medelinkomsten avser dem som har det aktuella inkomstslaget. Detta
medför att värdena på summaraderna inte är lika med summan av de redovisade
medelvärdena.
Källa: SCB, HEK, egna beräkningar.
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1

Inledning

Långtidsutredningens syfte är att utgöra ett
underlag för den ekonomiska politiken och att
skapa debatt kring politikens utformning. En
central uppgift är att analysera utmaningar och
möjligheter för den svenska ekonomin på lång
sikt och diskutera vad de betyder för den
ekonomiska politiken. Utredningen har även till
uppgift att ge en samlad, kvantifierad bild av den
långsiktiga ekonomiska utvecklingen. Denna
bild presenteras i form av scenarier över
ekonomin.
Långtidsutredningens
huvudbetänkande utarbetas av tjänstemän vid Finansdepartementet och publiceras ungefär vart fjärde
år.
Den senaste långtidsutredningen, Långtidsutredningen 2008, består av ett huvudbetänkande (SOU 2008:105) och åtta fristående
bilagor.
Denna bilaga till budgetpropositionen inleds
med en kort sammanfattning av slutsatserna i
huvudbetänkandet till Långtidsutredningen
2008. Därefter följer en sammanfattning av de
synpunkter som remissinstanserna har lämnat.
Slutligen presenteras regeringens åtgärder för att
möta långsiktiga utmaningar. I en underbilaga
finns en längre sammanställning av remissinstansernas synpunkter och en förteckning över
de remissinstanser som har lämnat yttrande om
Långtidsutredningen.

2

Långtidsutredningens slutsatser

Långtidsutredningen 2008 spänner över ett brett
fält av frågor. I utredningens huvudbetänkande
lyfts tre trender fram som förväntas prägla samhällsutvecklingen i Sverige under de närmaste
15–20 åren: förändrad befolkningssammansättning med en allt äldre men också bättre
utbildad befolkning, förändrade efterfrågemönster och fortsatt internationalisering.
Utredningen identifierar också ett antal
områden som den menar är centrala att inrikta
politiken mot för att Sverige ska stå bättre rustat
att möta de framtida utmaningarna. Dessa
områden är att:
-

stimulera ett längre arbetsliv,

-

verka för god anpassningsförmåga och
konkurrens i ekonomin,

-

utreda formerna för en ökad privat
finansiering av välfärdstjänsterna samt

-

verka för en global klimatpolitik baserad på
effektiva styrmedel.

Långtidsutredningens scenarier sträcker sig
huvudsakligen fram till 2030. Den ekonomiska
tillväxten fram till 2030 beräknas bli förhållandevis god enligt basscenariot, men inte lika hög
som under de senaste tio åren. Det finns faktorer
som kan dämpa tillväxten i ekonomin ytterligare.
En kraftigare ökning av efterfrågan och produktionen av tjänster, en svagare utveckling av
arbetsutbudet liksom en mindre effektiv
utformning av klimatpolitiken, är exempel på
sådana faktorer som utredningen behandlar. Vid
bedömningen av de offentliga finansernas
utveckling är tidsperspektivet 2050.

2.1

Förändrade förutsättningar

2.1.1

Befolkningssammansättningen påverkar
arbetsutbudet och efterfrågan

Ett växande antal äldre i befolkningen och en
närmast stagnerande befolkning i arbetsför ålder
kommer att få negativa effekter på antalet
arbetade timmar i ekonomin och därigenom på
tillväxten. Dessutom kommer den ändrade
befolkningssammansättningen att öka efterfrågan på välfärdstjänster och försvåra finansieringen av dessa.
Arbetsutbudet ökar endast svagt
Långtidsutredningen bedömer att antalet
personer i arbetsför ålder ökar svagt i framtiden
samt att ökningen i huvudsak sker i de äldre
åldersgrupperna och till följd av invandring. Med
oförändrat sysselsättningsmönster innebär detta
att antalet arbetade timmar i ekonomin ökar
svagt på lång sikt. Arbetsutbudets bidrag till
tillväxten blir därför mycket begränsat.
Befolkningen blir i genomsnitt alltmer välutbildad, vilket bidrar till att fler får en starkare
anknytning till arbetsmarknaden i framtiden.
Denna utveckling bidrar i sin tur till ett högre
arbetsutbud. Andelen unga med enbart förgymnasial utbildning, dvs. som ej fullföljt gymnasieutbildningen, har dock varit hög under en lång
tid. Eftersom denna grupp har problem att
etablera sig på arbetsmarknaden påverkar detta
arbetsutbudet negativt.
5
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Åldrande befolkning ökar efterfrågan på vård och
omsorg
När antalet äldre i befolkningen ökar kommer
också efterfrågan på välfärdstjänster, främst
sjukvård och äldreomsorg, att öka. Enligt
basscenariot i Långtidsutredningen är det möjligt
att möta den ökade efterfrågan inom ramen för
dagens offentligt finansierade välfärdstjänster.
Förutsättningen är dock att dagens kvalitet och
kvantitet per person inom sjukvård, omsorg och
utbildning uppfattas som tillräcklig även i framtiden. Enligt utredningen kan det uppstå
problem med att rekrytera personal, i den omfattning som kommer att krävas, utan höjda
relativlöner. Detta skulle kunna leda till ökade
kostnader för den offentliga sektorn och försvåra finansieringsproblemen. Risken för rekryteringsproblem kommer troligen att variera
mellan olika delar av landet.
2.1.2

Ändrade efterfrågemönster pressar
välfärdssystemen och dämpar tillväxten

Efterfrågan på varor och tjänster förändras över
tiden, vilket bland annat beror på stigande
inkomster, ändrade preferenser och nya
produkter. Det är inte bara efterfrågan på varor
och tjänster som ökar, utan också efterfrågan på
fritid.
Ökad efterfrågan på välfärdstjänster
Utöver den ökande efterfrågan på välfärdstjänster, som följer av att befolkningen åldras,
kommer efterfrågan på välfärdstjänster sannolikt
att öka till följd av stigande inkomster. Den
historiska utvecklingen visar att efterfrågan på
välfärdstjänster, i form av vård, omsorg och
utbildning, har ökat i betydligt snabbare takt än
vad som kan motiveras av den demografiska
utvecklingen.
Enligt basscenariot i Långtidsutredningen
2008 kommer det gå att upprätthålla dagens nivå
på välfärdstjänster trots att antalet äldre ökar.
Utredningen menar dock att det inte är troligt
att invånarna nöjer sig med en i stort sett oförändrad standard på välfärdstjänsterna när konsumtionen av andra tjänster och varor växer i
kvalitet och omfattning. Dessutom har utvecklingen gått mot en ökad önskan om valmöjligheter. Det kräver ett brett utbud av välfärdstjänster, men det kan även kräva en viss överkapacitet.
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Inom ramen för nuvarande offentliga välfärdssystem kommer det att bli svårt att möta en
ökad efterfrågan på välfärdstjänster, menar
Långtidsutredningen. På sikt kan det uppstå en
situation där efterfrågan på tjänster blir svår att
tillgodose inom ramen för dagens finansieringsform. Utredningen bedömer därför att en
anpassning av systemen kommer att bli nödvändig.
Ökad efterfrågan på andra tjänster
Hushållens ökande efterfrågan på tjänster riktar
sig även mot andra tjänster än välfärdstjänster.
Tjänster ökar i betydelse som insats i annan
produktion. Beroende på hur efterfrågan på
tjänster utvecklas, kan produktivitetstillväxten i
ekonomin som helhet komma att utvecklas olika
starkt, menar Långtidsutredningen.
Sysselsättningen har det senaste decenniet
vuxit i tjänstebranscher med relativt låg produktivitetstillväxt och denna utveckling kan förväntas fortsätta framöver. De växande företagstjänsterna, som ofta används som insats i annan
produktion, innebär samtidigt en ökad specialisering som torde medföra en ökad effektivitet i
produktionen av dessa tjänster. Därigenom kan
produktiviteten öka även i de sektorer som
använder företagstjänster som insatsvara.
Produktivitetstillväxten i ekonomin som helhet
kan till följd av detta bli högre än om omvandlingen mot ett ökat tjänsteinnehåll inte sker.
Om den slutliga efterfrågan från t.ex.
hushållen riktar sig direkt mot tjänster där
produktiviteten eller produktivitetstillväxten är
låg, t.ex. personliga tjänster, blir däremot
produktivitetstillväxten i ekonomin svagare på
sikt än vad som annars hade varit fallet.
Ökad efterfrågan på fritid
Den genomsnittliga tid som en person arbetar
över sin livstid har sjunkit, vilket kan tolkas som
att en del av det ökade välståndet har tagits ut i
form av fritid. För individen hänger avvägningen
mellan arbetstid och privat konsumtion samman:
mer arbete och därigenom mindre fritid ger i
normalfallet möjlighet till en ökad privat
konsumtion. Skatter och transfereringar gör
dock sambandet mindre tydligt.
För individen är sambandet mellan den egna
arbetsinsatsen och tillgången till offentligt finansierade välfärdstjänster betydligt svagare. Även
om en individ bestämmer sig för att förvärvsarbeta mindre och öka sin fritid, påverkas inte
individens tillgång till välfärdstjänster i de
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offentliga välfärdssystemen i samma utsträckning.
För samhället som helhet finns det däremot
ett mycket nära samband mellan det totala
antalet arbetade timmar och möjligheterna att
tillhandahålla välfärdstjänster. Ju fler arbetade
timmar i ekonomin, desto fler eller bättre välfärdstjänster kan det offentliga tillhandahålla vid
givna skattesatser.
2.1.3

Internationaliseringen kräver god
anpassningsförmåga

minskningar kommer till stånd där de kostar
minst. Utredningens beräkningar visar att det
skulle medföra relativt måttliga kostnader för
Sverige, för att uppnå ambitiösa klimatmål baserade på en effektiv internationell klimatpolitik.
Om utsläppsminskningen i stället skulle ske
genom åtgärder enbart i Sverige skulle kostnaderna, enligt Långtidsutredningen, däremot bli
betydligt större.

2.2

Behov av en förändrad politik

Rörligheten över gränserna har ökat i olika avseenden, bl.a. i fråga om handel med varor och
tjänster, investeringar och migration.
Genom handel med varor och tjänster kan en
internationell specialisering av produktionen ske,
vilket bidrar till ett högre välstånd för de länder
som deltar i handeln. Samtidigt bidrar internationaliseringen till ett behov av en kontinuerlig
omvandling av ekonomin för att möta ökad
konkurrens och ändrad efterfrågan. Långtidsutredningen bedömer att fler branscher och
arbetsställen än i dag kan komma att beröras,
inte minst för att den tekniska utvecklingen och
regelförändringar gör att allt fler tjänsteområden
utsätts för internationell konkurrens. Omvandlingen ställer i sin tur krav på ekonomins anpassningsförmåga. Goda förutsättningar för anpassning för företag och individer främjar en smidig
omställning till ändrade förutsättningar.

Förändrade förutsättningar när det gäller efterfrågan, produktion och sysselsättning skapar
enligt Långtidsutredningen ett behov av en kontinuerlig anpassning av regelverk för att på bästa
sätt ta till vara de möjligheter som ges och möta
de utmaningar som uppkommer.
Långtidsutredningen lyfter fram ett antal
områden som den anser är särskilt angelägna:

Klimatförändringarna kräver globala lösningar
Bidraget till den pågående klimatförändringen,
med allt större utsläpp av växthusgaser, är
detsamma oavsett var utsläppen sker. Klimatförändringen är därför enligt Långtidsutredningen ett globalt problem som måste hanteras
på ett globalt plan. Att minska utsläppen av växthusgaser kommer att vara kostsamt och medföra
restriktioner på användningen av viss energi och
vissa råvaror. Detta kommer i sin tur att påverka
den ekonomiska utvecklingen negativt. Studier
har dock visat att det är möjligt att nå relativt
stora utsläppsminskningar till en relativt låg
kostnad, särskilt jämfört med kostnaderna för de
skador som förväntas uppstå om inga åtgärder
vidtas.
Långtidsutredningens basscenario utgår från
antagandet att nödvändiga klimatåtgärder
kommer att hanteras med breda internationella
avtal där flexibilitet prioriteras så att utsläpps-

Grunden för finansieringen av de offentliga välfärdssystemen är det totala antalet arbetade
timmar i ekonomin, dvs. det sammanlagda
arbetsutbudet. Åtgärder som främjar arbetsutbudet är därför angelägna. Långtidsutredningen analyserar främst möjligheterna till att
öka arbetsutbudet i början och i slutet av arbetslivet.

-

stimulera ett längre arbetsliv,

-

verka för god anpassningsförmåga och
konkurrens i ekonomin,

-

utreda formerna för en ökad privat finansiering av välfärdstjänsterna samt

-

verka för en global klimatpolitik baserad på
effektiva styrmedel.

2.2.1

Stimulera ett längre arbetsliv

Ungas etablering på arbetsmarknaden
Unga tenderar att etablera sig allt senare på
arbetsmarknaden. I stor utsträckning är detta en
följd av att fler skaffar sig högre utbildning,
vilket i grunden är positivt. Men denna omständighet speglar även ineffektiviteter i utbildningssystemen, där studierna i många fall tar betydligt
längre tid än vad de skulle behöva göra. Det är
enligt Långtidsutredningen relevant att överväga
möjligheten att införa ekonomiska incitament
för att korta studietiden fram till examen.
7
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Det finns en stor grupp ungdomar som inte
fullföljer gymnasiet. Dessa ungdomar har många
gånger visat sig ha svårare med sina studier än
andra elever redan tidigt under skolgången.
Tidiga insatser riktade till elever med sämre förutsättningar har visat sig vara effektiva för att
motverka skolmisslyckanden.
Äldres utträde från arbetsmarknaden
Befolkningens medellivslängd har kontinuerligt
ökat utan att utträdesåldern ur arbetslivet har
höjts i någon nämnvärd omfattning. Det innebär
att tiden som pensionär har förlängts. Genom
det nya pensionssystemet har de ekonomiska
drivkrafterna för att stanna längre i arbetslivet
förstärkts. Fortfarande finns det dock enligt
Långtidsutredningen ekonomiska incitament
och, inte minst, normer som verkar i motsatt
riktning.
Enligt Långtidsutredningen bör det övervägas
hur de åldersgränser som finns i ålderspensionssystemet bättre kan anpassas till förändringen i
medellivslängd. Det skulle i sin tur kunna bidra
till att förändra normerna rörande arbetslivets
längd både från arbetstagares och arbetsgivares
sida. Att åstadkomma ett senare utträde ur
arbetslivet skulle, enligt utredningen, kräva en
begränsning av möjligheterna att via olika utträdesvägar lämna arbetslivet. Inkomstfördelningsaspekter är dock viktiga att beakta vid
sådana förändringar.
2.2.2

Verka för anpassningsförmåga och
konkurrens

Omvandlingen i ekonomin är en naturlig följd av
att omvärlden förändras och att nya förutsättningar uppstår. En slutsats som Långtidsutredningen drar är att politiken bör inriktas mot
att skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen,
snarare än att förhindra att arbetstillfällen försvinner. Det är viktigt att underlätta för företag,
investeringar, innovationer och entreprenörer,
liksom för arbetskraftens rörlighet. Det är enligt
utredningen inte möjligt att på förhand identifiera vilka branscher som kommer att vara
framgångsrika i framtiden. Att särskilt rikta
politiken mot vissa branscher är därför inte
lämpligt. I stället bör generella åtgärder eftersträvas.
Enligt Långtidsutredningen bör konkurrensen
främjas, eftersom ökad konkurrens bidrar till
lägre priser och ökad produktivitet. Konkurren8

sen, inte minst den internationella konkurrensen, i tjänstesektorn begränsas i dag i betydande
omfattning av de rådande regelverken i Sverige
och andra länder. Det är därför extra angeläget
att vidta åtgärder som främjar konkurrensen i
tjänstesektorn.
Matchningen mellan efterfrågan på och
utbudet av arbetskraft kan på kort sikt förbättras
genom ökad yrkesmässig och geografisk rörlighet. En långsiktig strategi för att uppnå god
matchning på arbetsmarknaden är enligt utredningen att förmå individer att välja ”rätt” utbildning. Det är också viktigt att förbättra informationen till personer som ska välja utbildning,
t.ex. om genomsnittlig inkomst och arbetslöshetsrisk efter olika utbildningar.
2.2.3

Utreda finansieringen av
välfärdstjänsterna

Långtidsutredningen bedömer att efterfrågan på
välfärdstjänster, både vad gäller kvantitet och
kvalitet, kommer att öka mer än vad som är
möjligt att tillgodose inom ramen för dagens
utformning av de offentliga välfärds- och skattesystemen. En central slutsats som Långtidsutredningen drar är att det är nödvändigt att öka
inslaget av privat finansiering för att på sikt möta
en ökande efterfrågan på välfärdstjänster. En
förändring av välfärdstjänsternas finansiering är
en omfattande reform som sannolikt tar lång tid
att genomföra. Långtidsutredningen föreslår
därför att en parlamentarisk utredning tillsätts
med uppdrag att ta fram förslag på formerna för
en ökad privat finansiering av välfärdstjänsterna.
En sådan utredning bör ske i ljuset av bland
annat stigande inkomster i samhället, ökad
efterfrågan på valfrihet även inom välfärdstjänsternas område och ökad internationalisering av
både tjänsteproduktion och -konsumtion.
2.2.4

Verka för en effektiv global klimatpolitik

Om inte en internationell harmonisering av
kostnaderna för att minska utsläppen av växthusgaser kommer till stånd, riskerar kostnaderna
för Sverige och omvärlden att bli stora. Inte
minst mot bakgrund av de utmaningar som
väntar på andra områden framöver, t.ex. den
åldrande befolkningen, bör åtgärderna för att nå
de internationellt uppsatta klimatmålen utformas
på ett kostnadseffektivt sätt.
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Genom att använda s.k. flexibla mekanismer
och därigenom direkt eller indirekt engagera sig i
utsläppsreducerande verksamheter globalt, kan
Sverige enligt Långtidsutredningen ta på sig
ambitiösa nationella åtaganden och samtidigt ge
ett större bidrag till det globala arbetet med att
bromsa den pågående klimatpåverkan. Ett internationellt pris på koldioxidutsläpp är enligt
utredningen ett effektivt sätt att stimulera teknisk utveckling.

3

Remissinstansernas synpunkter

Huvudbetänkandet till Långtidsutredningen
(SOU 2008:105) har remissbehandlats. Finansdepartementet skickade huvudbetänkandet på
remiss till 96 myndigheter och organisationer. I
detta avsnitt presenteras remissinstansernas synpunkter i korthet. En sammanfattning av
remissvaren samt en förteckning över de
68 remissinstanser som har lämnat yttrande
finns i underbilagan.
Remissinstanserna anser att Långtidsutredningen har en särställning genom att den tar ett
helhetsgrepp om ekonomins utveckling på lång
sikt och bidrar med viktigt underlag för såväl den
ekonomiska politiken som den offentliga
debatten. De långsiktiga scenarierna håller hög
kvalitet och värdesätts av flertalet instanser.
Den ekonomiska utvecklingen på lång sikt
Konjunkturinstitutet anser att Långtidsutredningens scenarier är väl genomarbetade och har
en viktig roll som utgångspunkt för andra
utredningar och för myndigheters långsiktiga
agerande. Flera remissinstanser efterlyser ytterligare alternativscenarier, bl.a. för att illustrera
effekter av olika politiska reformer och för att
åskådliggöra olika möjliga utvecklingsvägar till
följd av den ekonomiska krisen. Vissa remissinstanser, exempelvis Naturvårdsverket och
Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA), ifrågasätter några av utredningens antaganden rörande klimatpolitiken.
God produktivitetsutveckling
Flera remissinstanser välkomnar att Långtidsutredningen tar upp produktivitetsutvecklingens
betydelse för god ekonomisk tillväxt, däribland
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation
(SACO), Tjänstemännens centralorganisation

(TCO) och Landsorganisationen i Sverige (LO).
Remissinstanserna delar till stor del Långtidsutredningens uppfattning att generella insatser
för att öka effektiviteten och stärka konkurrensen och därigenom säkra produktivitetsutvecklingen, är att föredra.
Stimulera ett längre arbetsliv
Majoriteten av remissinstanserna delar utredningens uppfattning att ett högt arbetsutbud är
viktigt för den ekonomiska tillväxten och
möjligheten att finansiera de offentliga välfärdssystemen. Några instanser, däribland Verket för
näringslivsutveckling (Nutek),
instämmer i
utredningens bedömning att utvecklingen mot
högre levnadsstandard innebär en ökad efterfrågan på fritid och att arbetsutbudet därmed
minskar. Många remissinstanser menar, i linje
med utredningen, att en förbättrad genomströmning i utbildningssystemen är viktig för att
möjliggöra snabbare etablering på arbetsmarknaden. Däremot anser majoriteten att avgifter
för högre studier inte är ett bra sätt att öka
genomströmningen. Betydelsen av särskilda
insatser för att öka arbetsutbudet bland grupper
med en svag förankring på arbetsmarknaden
nämns särskilt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen. Flera remissinstanser instämmer i Långtidsutredningens syn
att det finns många skäl, däribland förbättrad
hälsa, till varför den faktiska pensionsåldern bör
höjas, men det finns olika uppfattningar om
förutsättningarna för och hur detta ska kunna
uppnås.
Verka för en god anpassningsförmåga
Remissinstanserna delar i huvudsak utredningens uppfattning att det är viktigt att ge goda
förutsättningar för att skapa nya arbetstillfällen
och stödja individens möjligheter till anpassning.
Flera instanser, såsom LO, TCO och
Arbetsgivarverket, lyfter fram betydelsen av olika
institutioner och socialförsäkringarnas utformning för att underlätta individens omställning.
Välfärdssystemens finansiering
Långtidsutredningen konstaterar att det på
längre sikt krävs en förändring av välfärdssystemen för att kunna hantera att efterfrågan på
välfärdtjänster stiger. Denna uppfattning delas av
majoriteten av remissinstanserna.
Utredningen föreslår att en parlamentarisk
utredning tillsätts med uppgift att utreda hur en
ökad privat finansiering kan utformas. Remiss9
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instanserna delar utredningens uppfattning att
frågan om hur den framtida finansieringen av
välfärdstjänster ska utformas är mycket viktig
och behöver utredas grundligt. Liksom utredningen anser flertalet remissinstanser att en
parlamentarisk utredning snarast bör tillsättas,
då eventuella förändringar av systemen kan ta
lång tid att genomföra. Remissinstanserna har
dock olika uppfattningar om vilket uppdrag en
sådan utredning bör få. Vissa instanser, däribland
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL),
betonar att en utredning först måste analysera
problembilden, så att en gemensam utgångspunkt uppnås. Flera remissinstanser vill också att
en parlamentarisk utredning ges ett bredare
uppdrag än vad Långtidsutredningen förordar.
LO vill exempelvis att frågan om hur välfärdstjänster kan öka och utvecklas med offentlig
skattefinansiering utreds, medan SACO vill att
frågan om socialförsäkringarnas framtida
utformning också utreds i detta sammanhang.

4.1

Global klimatpolitik och effektiva styrmedel
Långtidsutredningens slutsats att en internationell klimatpolitik baserad på kostnadseffektiva styrmedel innebär betydande samhällsekonomiska vinster, stöds av majoriteten av
remissinstanserna. Flera remissinstanser, däribland Konjunkturinstitutet och Energimyndigheten, delar också utredningens uppfattning att
en minskning av koldioxidutsläppen är den
effektivaste vägen för att minska klimatpåverkan.
Betydelsen av energieffektivisering lyfts fram av
Naturvårdsverket.

Hållbara offentliga finanser
Helt centralt i en långsiktig ekonomisk politik är
att värna de offentliga finansernas långsiktiga
hållbarhet. Den nuvarande lågkonjunkturen har i
Sverige, liksom i många andra länder, satt de
offentliga finanserna under stark press. Samtidigt
är sunda offentliga finanser en förutsättning för
att möta den ökande efterfrågan på välfärdstjänster som bland annat följer av den åldrande
befolkningen. Därför måste de underskott som
uppstår till följd av den djupa lågkonjunkturen
vara tillfälliga och hanterbara för att Sverige ska
kunna upprätthålla långsiktigt hållbara offentliga
finanser.
En viktig utgångspunkt för regeringens krishantering, som redovisats i Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 1.2.1, är att
medborgarnas förtroende för att det offentliga
klarar sitt huvuduppdrag upprätthålls. Även i
ekonomiskt svåra tider måste funktionen hos
och förtroendet för centrala välfärdstjänster som
utbildning, vård, omsorg och rättsväsende säkerställas. Helt centralt i den ekonomiska politiken
är därför att värna ordning och reda i de
offentliga finanserna och därmed säkerställa att
underskotten blir tillfälliga och hanterbara.
Enligt regeringens egna beräkningar, som
redovisas i Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 1.4.4 och avsnitt 10, och bedömningar som gjorts av ett antal internationella
organisationer, förefaller hållbarheten i de
offentliga finanserna vara relativt god. Den
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Regeringens åtgärder för att möta
långsiktiga utmaningar

Långtidsutredningen 2008 analyserar långsiktiga
utmaningar för den svenska ekonomin. I utredningen diskuteras bland annat den demografiska
utveckling mot en åldrande befolkning, fortsatt
internationalisering och klimatfrågan. Dessa
utmaningar har också regeringen lyft fram som
centrala utmaningar.
I de följande avsnitten återfinns en sammanfattning av de ställningstaganden som regeringen
gjort i denna proposition, och i tidigare
sammanhang, som berör Långtidsutredningens
överväganden.
10

Krisen understryker behovet av en
långsiktigt inriktad ekonomisk politik

Det är viktigt att den dramatiska ekonomiska
utvecklingen under det senaste året inte gör att
de långsiktiga utmaningar som Sverige, i likhet
med många andra länder, står inför glöms bort.
Tvärtom understryker krisen att behovet av en
långsiktigt inriktad ekonomisk politik blir än
större.
Som regeringen konstaterar i Förslag till
statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 1 är det
centralt att de åtgärder som föreslås för att
dämpa effekterna av lågkonjunkturen i hög grad
inkluderar åtgärder som främjar sysselsättning
och tillväxt på lång sikt. Åtgärderna måste alltså
vara strukturellt riktiga och bidra till att hindra
att arbetslösheten fastnar på en hög nivå. Bara
med en sådan inriktning på politiken kommer
det att vara möjligt att möta de långsiktiga utmaningarna för ekonomin.
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ekonomiska krisen utgör, enligt regeringens beräkningar, för närvarande inte något allvarligt
hot mot hållbarheten i de offentliga finanserna.
En viktig förutsättning är dock att nedgången i
sysselsättningen under 2009 och 2010 inte omvandlas till en varaktigt lägre sysselsättning. En
annan förutsättning är att de temporära krisåtgärder som föreslås i denna proposition återtas
när konjunkturläget förbättras.
Finanspolitiken ska även fortsättningsvis omgärdas av tydliga mål och regler. Regeringen
arbetar för närvarande med en översyn av det
finanspolitiska ramverket (se Förslag till
statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 1.5.4 och
avsnitt 4).
Den långsiktiga inriktningen på regeringens politik
ligger fast
Den långsiktiga inriktningen på regeringens
politik ligger i grunden fast, vilket framgår av
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
1. Politiken är inriktad på att skapa varaktigt
bättre förutsättningar för tillväxt, sysselsättning
och välfärd inom ramen för långsiktigt hållbara
offentliga finanser.
De krisåtgärder som regeringen presenterar i
föreliggande proposition inriktas dels på att
stimulera efterfrågan för att dämpa fallet i sysselsättningen, dels på att förhindra att arbetslösheten biter sig fast på hög nivå. På detta sätt
främjas en stark och varaktig sysselsättningsökning när konjunkturen vänder samtidigt som
välfärdens kärna värnas.

4.2

Politik för jobb och företagande

Hög sysselsättning, och därmed ett högt antal
arbetade timmar i ekonomin, utgör grunden för
möjligheterna att på lång sikt trygga den gemensamma välfärden (se Förslag till statsbudget,
finansplan m.m. avsnitt 1.7.1). Genom en hög
sysselsättning ökar möjligheterna att finansiera
de offentliga utgifterna utan att höja skatterna,
samtidigt som kostnaderna för framför allt
arbetslöshetsrelaterade transfereringar minskar.
Långtidsutredningen betonar vikten av hög
sysselsättning och utredningen gör en fördjupad
analys av faktorer som påverkar arbetslivets
längd. Utredningen analyserar ungdomars
inträde på och äldres utträde från arbetsmarknaden, liksom vilka möjligheter som finns att
påverka dessa. Inte minst pekar utredningen på

att det finns problem med att en betydande
andel av ungdomarna inte fullföljer gymnasiet
och att studietiderna i Sverige är långa i jämförelse med andra länder.
Ett tidigare inträde och ett senare utträde är
två viktiga delar för att främja en hög sysselsättning. I Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
avsnitt 10 presenteras också scenarier över hur
ett tidigare inträde på respektive ett senare
utträde från arbetsmarknaden påverkar de
offentliga finansernas långsiktiga hållbarhet.
Samtidigt berör utanförskapet också andra grupper än yngre och äldre. Det är därför viktigt med
breda åtgärder som främjar en ökad sysselsättning i alla grupper.
Långtidsutredningen behandlar även den fortsatta internationaliseringen av ekonomin.
Genom handel med varor och tjänster kan
produktionen specialiseras, vilket bidrar till
högre välstånd. Samtidigt leder internationaliseringen till ett behov av ständig omvandling av
ekonomin för att möta ändrade förutsättningar.
Det är viktigt att anpassningen till ändrade förutsättningar underlättas. Arbetsmarknaden måste
fungera bra, så att personer enkelt kan få ett nytt
jobb. Regeringen har sedan sitt tillträde lagt om
arbetsmarknadspolitiken, vilket har inneburit att
Arbetsförmedlingen har fått ett tydligare uppdrag att förmedla arbete. För att nya arbetstillfällen ska kunna skapas är det samtidigt
centralt att företagande underlättas för såväl nya
som befintliga företag.
Regeringens politik syftar till att göra det mer
lönsamt att arbeta, mer attraktivt att starta och
driva företag samt enklare och billigare att
anställa. Regeringen har sedan sitt tillträde
genomfört ett stort antal reformer för att främja
arbetsutbud och företagande.
Mer lönsamt att arbeta
Ett jobbskatteavdrag har genomförts i tre steg,
vilket sänkt skatten för dem som förvärvsarbetar. Jobbskatteavdraget gör det mer lönsamt
att arbeta, vilket främjar arbetsutbudet och
bidrar till en förbättrad lönebildning samt en
ökad rörlighet på arbetsmarknaden. Avdraget är
en central del i regeringens politik för att
varaktigt höja sysselsättningen.
I denna proposition föreslår regeringen att ett
fjärde steg i jobbskatteavdraget genomförs,
vilket kommer att främja sysselsättningen på
lång sikt (se Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 1.3.2). Samtidigt bidrar det
11
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förstärkta avdraget till att dämpa fallet i hushållens disponibla inkomster och dämpar därför
fallet i efterfrågan och i sysselsättningen.
För att göra det mer lönsamt att arbeta har
också en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen genomförts. Graden av egenfinansiering i
arbetslöshetsförsäkringen har ökat och medlemsavgifterna till varje arbetslöshetskassa differentierats.
En väl fungerande arbetsmarknad
Arbetsmarknadspolitiken har ändrats för att
främja effektivitet och matchning och därigenom bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad. För att öka arbetskraftens anställningsbarhet, och därigenom främja en kraftig
sysselsättningsuppgång i nästa konjunkturuppgång, föreslår regeringen i denna proposition
temporära utbildningssatsningar, förstärkning av
den aktiva arbetsmarknadspolitiken genom ökat
fokus på arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling,
arbetsmarknadsutbildning
och
intensifierade förmedlingsinsatser, införandet av
en ny aktiveringsåtgärd (Lyft) inom statliga och
kommunala bolag och verksamheter samt ideella
organisationer med viss verksamhet och förstärkta insatser för arbetslösa ungdomar (se
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
1.3.2).
Kvaliteten i utbildningen stärks
Sedan sitt tillträde har regeringen genomfört en
rad åtgärder för att stärka kvaliteten inom
utbildningen. Regeringen har initierat en mängd
reformer på utbildningsområdet: en läsa-skrivaräkna-satsning, ett lärarlyft, ett återinförande av
speciallärarutbildningen, en riktad satsning på
lärarutbildningen, en försöksverksamhet med
lärlingar på gymnasiet samt en förstärkning av
resurserna till universitet och högskolor. Vidare
ska, som anförs i Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 1.3.3, lärarutbildningen och
gymnasieskolan reformeras.
Mer lönsamt och enklare att driva företag samt att
anställa
Ett innovativt och dynamiskt näringsliv, med
god anpassningsförmåga, är av central betydelse
för Sveriges välfärd. Nya företag sätter press på
redan etablerade företag och tvingar dem till
förnyelse, ökad produktivitet och effektivare
produktionsmetoder. Därför bör hindren för att
starta och utveckla företag vara så låga som
12

möjligt. Nya och växande företag är också viktiga för sysselsättningen.
Regeringen har genomfört ett antal åtgärder
för att göra det enklare och mer lönsamt att
driva företag samt enklare att anställa. Nystartsjobb har gjort det billigare att anställa långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna. Socialavgifterna för ungdomar och för äldre har sänkts.
Dessutom har en generell sänkning av socialavgifterna genomförts. Bolagsskatten har sänkts.
Medfinansieringen i sjukförsäkringen har tagits
bort. Avdrag för hushållsnära tjänster och för
reparationer, ombyggnad och tillbyggnad har
införts, vilket främjar efterfrågan på dessa tjänster. Möjligheten till säsongsanställning har återinförts. Allmän visstidsanställning i upp till 24
månader har införts.
I denna proposition föreslår regeringen ytterligare åtgärder som främjar företagandet. Åtgärderna, som beskrivs i Förslag till statsbudget,
finansplan m.m. avsnitt 1.3.4, ökar tryggheten
för företagare, gör det mindre riskfyllt att starta
nya företag, samt sänker kostnaderna för många
företagare.
Regeringens politik ökar sysselsättningen
Även om det senaste årets dystra utveckling i
världsekonomin medför att sysselsättningen
minskar och arbetslösheten ökar, innebär inriktningen på regeringens politik att sysselsättningen på lång sikt ökar (se Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 1.3.2).
Regeringens politik har bidragit till att arbetsmarknadens funktionssätt har förbättrats samtidigt som förutsättningarna för företagande har
stärkts. Kvaliteten i utbildningen har dessutom
höjts. Sammantaget har regeringens politik
bidragit till att stärka den svenska ekonomins
förutsättningar att möta framtida utmaningar.
Politiken främjar ett högre arbetsutbud och
högre sysselsättning, samtidigt som ekonomins
förmåga till anpassning till ändrade förutsättningar har förbättrats. I dagsläget är det viktigt
att värna om de positiva effekterna och det är
helt centralt att den nu stigande arbetslösheten
inte tillåts bita sig fast på höga nivåer. Reformer
som genomförs måste, som regeringen konstaterar i Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
avsnitt 1, stödja en högre sysselsättningsnivå på
lång sikt.
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4.3

Klimatpolitik

Klimatförändringar är ett globalt problem som
måste hanteras på ett internationellt plan. Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet oavsett var på jorden de sker och inget land kan lösa
klimatproblemet på egen hand. Långtidsutredningen visar tydligt på betydelsen av att de klimatåtgärder som genomförs är kostnadseffektiva. Den stora politiska utmaningen ligger i att
få till stånd en överenskommelse kring klimatfrågan som inte bara omfattar de industrialiserade länderna, utan även utvecklingsländerna och
i synnerhet de snabbväxande utvecklingsländerna. En sådan överenskommelse måste också
leva upp till kraven om en rättvis och hållbar
global utveckling. Detta skapar också förutsättningar för en kostnadseffektiv och ansvarsfull
klimatpolitik.
Regeringens politik på klimatområdet (se
Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
1.3.5 och 1.7.2) syftar till att minska utsläppen
till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad
med utgångspunkt i principen att förorenaren
ska betala. På detta sätt kan Sverige bli en föregångare i den globala omställningen mot en klimateffektiv ekonomi. Det skapar både miljönytta och tillväxt i Sverige.
EU:s medlemsländer har enats om en ambitiös klimatpolitik när det gäller de egna minskningarna av koldioxidutsläpp. Det är en förutsättning för att EU ska kunna vara en trovärdig
part och pådrivande i de fortsatta internationella
klimatförhandlingarna. Inriktningen för FN:s
klimatmöte i Köpenhamn den 7–18 december är
att ett nytt internationellt klimatavtal ska kunna
slutas som tar vid efter det s.k. Kyoto-avtalets
första åtagandeperiod, dvs. efter 2012. En av Sveriges huvuduppgifter som ordförande under
EU:s ministerråd hösten 2009 är att leda unionen så att EU på bästa sätt kan agera för att nå
en global klimatöverenskommelse.
Samtidigt måste Sverige ta ansvar och även
genomföra åtgärder nationellt. Genom den klimat- och energiöverenskommelse, som allianspartierna presenterade i februari 2009, flyttar regeringen fram positionerna och höjer
ambitionen i klimatpolitiken. Genom att driva
en framsynt och kostnadseffektiv klimatpolitik
bidrar Sverige med sin del för att undvika farlig
mänsklig inverkan på klimatsystemet. Klimatoch energiöverenskommelsen ger också

industrin långsiktiga villkor för hur elförsörjningen kan tryggas.
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Underbilaga

Utgångspunkter för analysen

Remissinsatsernas synpunkter på
Långtidsutredningen 2008

Långtidsutredningens antagande om trendtillväxt samt utredningens uppfattning om var de
viktigaste problemen och utmaningarna finns
ligger väl i linje med Konjunkturinstitutets
bedömning, skriver myndigheten i sitt remissvar.
Tre utvecklingstrender, befolkningssammansättning, förändrade efterfrågemönster och fortsatt internationalisering, lyfts fram som centrala
för den långsiktiga utvecklingen i ekonomin som
beskrivs i Långtidsutredningen. Enligt ITPS är
dock de två senare trenderna summariskt undersökta och ger liten kunskap om hur de påverkar
den ekonomiska utvecklingen.
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
instämmer i utredningens bedömning att ekonomins internationalisering och den demografiska utvecklingen är centrala utmaningar.
TCO anser dock att frågan om de klimatpolitiska utmaningarna borde ha fått en större
roll i utredningens betänkande.
Landsorganisationen i Sverige (LO) menar att
det är bra att utredningen lyfter fram betydelsen
av brister i det offentliga utbildningssystemet
både för antalet arbetade timmar och produktivitetsutvecklingen.

I följande avsnitt redovisas en sammanfattning
av ett urval av de remissvar som har inkommit
angående huvudbetänkandet till Långtidsutredningen 2008 (SOU 2008:105).

Övergripande synpunkter om
Långtidsutredningen
Finanspolitiska rådet anser att Långtidsutredningen 2008 behandlar viktiga frågor för den
svenska ekonomins långsiktiga utveckling och
därmed befäster sin roll som ett viktigt underlag
för den offentliga debatten.
Ekonomistyrningsverket
(ESV)
betonar
betydelsen av att det görs långtidsutredningar,
fria från politiska direktiv, som analyserar frågor
som är eller kan komma att bli en viktigt del av
den ekonomiska politiken och debatten.
Statskontoret instämmer i Långtidsutredningens övergripande slutsatser, men har en del
synpunkter på vissa förslag som utredningen
lämnar.
Kommerskollegium skriver i sitt remissvar att
myndigheten välkomnar Långtidsutredningen
som ett värdefullt underlag med ett längre
perspektiv på den ekonomiska utvecklingen och
att det är särskilt värdefullt i tider av turbulens.
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS)
anser att Långtidsutredningen 2008 liksom
tidigare långtidsutredningar, bidrar med ett
viktigt underlag för den ekonomiska politiken.
Utredningen utgör enligt myndigheten ett
viktigt komplement till de mer kortsiktiga
analyser som görs av organisationer och
myndigheter.
Långtidsutredningens ambition att ge en helhetsbild av den svenska ekonomin välkomnas av
Sveriges
Akademikers
Centralorganisation
(SACO), som anser att ansträngningen att
siffersätta helheten och dess långsiktiga utveckling är vad som skiljer Långtidsutredningen från
alla andra statliga utredningsinsatser. Genom att
koppla beräkningarna till analyser av tänkbara
åtgärder har Långtidsutredningen enligt SACO
en viktig uppgift när det gäller att berika det
offentliga samtalet.
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Betydelsen av finansiell kris och djup
lågkonjunktur
Riksbanken framhåller att den pågående finansiella och realekonomiska krisen sannolikt
påverkar förutsättningarna för svensk tillväxt
också på lång sikt genom begränsningar i internationaliseringen och nya regleringar av den
finansiella sektorn. Krisen visar också på vikten
av att beakta den finansiella sektorn inom ramen
för långtidsutredningar.
Enligt ESV hade det mot bakgrund av den
djupa finanskris som inträffade hösten 2008, och
det kraftiga fall i konjunkturen som följde, varit
naturligt för Långtidsutredningen att analysera
den finansiella sektorns betydelse i ekonomin.
Även ITPS, TCO och SACO tar i sina
remissvar upp frågan om finanskrisen och den
senaste tidens ekonomiska utveckling borde
analyserats av utredningen och eventuellt även
integrerats i de långsiktiga scenarierna.
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Den ekonomiska utvecklingen på lång sikt
Scenariernas utformning
Konjunkturinstitutet skriver i sitt remissvar att
det i Långtidsutredningen finns en väl genomarbetad beskrivning av ett basscenario för
utvecklingen till 2030 som mycket väl kan
användas som standard för vidare analyser.
Riksbanken anser att Långtidsutredningens
framskrivningar och analyser på ett övertygande
sätt identifierar ett antal områden som den
ekonomiska politiken bör inriktas mot framöver,
till exempel god produktivitetstillväxt och högt
arbetsutbud.
Under många år var långtidsutredningar det
enda forumet där långsiktiga kalkyler gjordes.
ESV anser att den utökade redovisningen av
långsiktiga kalkyler i regeringens budgetdokumentation ställer nya krav på redovisning
och analys av kalkyler i långtidsutredningarna.
Statskontoret påpekar att utredningen lägger
en del förslag som kan påverka scenarierna och
som kunde ha analyseras närmare inom ramen
för scenarierna.
Statistiska centralbyrån (SCB) värdesätter
Långtidsutredningens bedömningar av den ekonomiska utvecklingen och använder dessa vid
utformningen av sin publikation ”Trender och
prognoser”.
Statens institut för kommunikationsanalys
(SIKA) noterar att utredningens fokus sedan
1980-talet har flyttats från att ha varit ett verktyg
för den statliga planeringen på detaljerad nivå,
mot en diskussion av speciella frågeställningar.
Till följd av detta saknas det numera ett gemensamt planeringsunderlag i den statliga planeringen i form av detaljerade scenarier för den
ekonomiska utvecklingen på längre sikt.
Flera länsstyrelser efterfrågar framskrivningar
på regional nivå samt uppdelningar på sektorsoch branschnivå, vilka skulle underlätta den
lokala planeringen.

konsekvens av detta utgått från antagandet att
finanskrisen och lågkonjunkturen inte får några
långsiktiga effekter på ekonomin.
Konjunkturinstitutet menar att det inte är uteslutet att lågkonjunkturen, via persistent utslagning av en mängd individer, påverkar antalet
arbetade timmar negativt. Strukturomvandling
av näringslivet till följd av lågkonjunkturen kan
dessutom komma att hålla tillbaka produktivitetstillväxten under en längre period.
ITPS konstaterar att det i dag står klart att
den ekonomiska nedgången inte kan betraktas
som en vanlig konjunkturnedgång, utan en
allvarlig ekonomisk kris av strukturell karaktär.
Myndigheten anför att den ekonomiska krisens
utveckling ger anledning att utveckla flera alternativa scenarier för att på så vis kontrollera
modellens robusthet.
Oförändrat beteende och oförändrad politik

Riksbanken anser att Långtidsutredningens
antaganden om oförändrat beteende per befolkningsgrupp och oförändrad politik är för starka
för att ge trovärdighet åt framskrivningarna, då
de inte tillåter utvärderingar av önskade beteendeförändringar tillsammans med sådana
reformer som skulle kunna åstadkomma dessa.
Riksbanken framhåller vidare vikten av att tolka
resultaten av beräkningarna med försiktighet.
Antagandena är emellertid förståeliga då de
förenklar analysen och beräkningarna av
scenarierna. Bättre modellverktyg skulle enligt
Riksbanken kunna lösa dessa problem i framtiden.
När det gäller scenariernas koppling till
klimatpolitiken anser Naturvårdsverket att vissa
antaganden är orealistiska med tanke på vad
internationella klimatavtal kan komma att kräva
när det gäller utsläppsminskningar.
SIKA invänder mot att utredningen har
antagit att klimatpolitiken utformas på ett kostnadseffektivt sätt i basscenariot.

Centrala antaganden

Produktivitetsutvecklingen

Utgångspunkter för den ekonomiska utvecklingen

I basscenariot antar Långtidsutredningen att
näringslivets produktivitetstillväxt fortsätter att
vara god, och endast något lägre än genomsnittet
för perioden 1980–2005.
SCB menar att detta antagande är optimistiskt
mot bakgrund av att produktivitetsutvecklingen

Långtidsutredningen har utgått från den
beskrivning av den ekonomiska utvecklingen
som presenterades i budgetpropositionen för
2009 (prop. 2008/09:1). Utredningen har som en

15

PROP. 2009/10:1 BILAGA 6

under slutet av 1990-talet och början av 2000talet var mycket god till följd av teknisk utveckling.
Som förklaring till den något lägre tillväxten
anger Långtidsutredningen att tjänstebranschernas betydelse i ekonomin ökar. Almega är
kritiska till att utredningen därmed inte beaktar
möjligheten att produktiviteten skulle kunna öka
snabbare än i basscenariot. Inte heller tas risken
för att produktivitetstillväxten kan bli betydligt
lägre än i huvudscenariot upp av utredningen,
vilket ger intrycket av att det inte behövs några
åtgärder för att stimulera produktivitetstillväxten.
I Långtidsutredningens basscenario antas att
den branschvisa produktivitetsutvecklingen i den
offentliga sektorn är noll, vilket utredningen
också påpekar är ett starkt antagande. SCB
bedömer att en ambitionshöjning krävs, liksom
en ökad samordning mellan olika statistikproducenter, för att möjliggöra bättre beräkningar av den offentliga sektorns produktivitet.
ESV efterfrågar en redovisning och en analys
av den offentliga sektorns delsektorer som hade
kunnat bidra till att göra utredningen till ett
viktigt underlag bl.a. för arbetet med det
finanspolitiska ramverket.
Hållbara offentliga finanser

I huvudbetänkandet konstateras att dagens
politik inte leder till okontrollerad skuldtillväxt
och att det innebär att de offentliga finanserna
kan betraktas som hållbara. ESV ställer sig
frågande till om de indikatorer som används kan
ge stöd för denna slutsats.
I likhet med tidigare långtidsutredningar
används statskulden som ett mått på huruvida de
offentliga finanserna är långsiktigt hållbara.
Riksgälden påpekar att den svenska statskulden
under de senaste 30 åren har varierat kraftigt och
att det är troligt att den kommer att göra det i
framtiden också.

Högre arbetsutbud
Långtidsutredningen lyfter fram vikten av ett
högt arbetsutbud för ekonomisk tillväxt och för
finansieringen av offentliga välfärdssystem.
Utredningen fokuserar sina överväganden om
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arbetsutbudet på inträdet på och utträdet från
arbetsmarknaden, dvs. arbetslivets längd. Denna
avgränsning utgör inte en värdering av var den
största potentialen för ett ökat arbetsutbud
finns, utan avser att vara ett bidrag till diskussionen om potentialen för ökat arbetsutbud.

Behovet av högre arbetsutbud
Konjunkturinstitutet delar Långtidsutredningens
uppfattning att en ökad arbetslivslängd är en
viktig förutsättning för att bibehålla eller
förstärka de offentliga trygghets- och socialförsäkringssystemen.
Verket för näringslivsutveckling (Nutek) pekar
på motsättningen som ligger i att ökat arbetsutbud, dvs. ökat antal arbetade timmar, behövs
för att driva tillväxten, samtidigt som ökad tillväxt innebär att arbetsutbudet minskar till följd
av att minskad arbetstid och ökad fritid i takt
med att välståndet i befolkningen ökar. Arbetskraftens sammansättning och matchningen av
kompetenser är viktigare än det totala antalet
timmar. Verket saknar också ett regionalt
perspektiv på arbetsutbudet.
Långtidsutredningen behandlar behovet av att
öka arbetsutbudet för att hantera den demografiska utvecklingen, men tyvärr är analysen
otillräcklig när det gäller vilka åtgärder som är
nödvändiga för att öka arbetsutbudet över livscykeln, skriver Finanspolitiska rådet i sitt remissvar.
Försäkringskassan saknar en diskussion om
vilka åtgärder staten kan bidra med för att
förstärka efterfrågan på den arbetskraft som har
mindre än hundraprocentig arbetsförmåga.
Arbetsförmedlingen betonar vikten av att alla
grupper av arbetstagare tas till vara för att möta
den demografiska utvecklingen som innebär att
en mindre andel av befolkningen är i arbetsför
ålder.
TCO delar utredningens bild av att förmågan
att upprätthålla ett högt arbetsutbud under de
kommande decennierna är central för ekonomisk tillväxt och möjligheterna att finansiera de
gemensamma välfärdstjänsterna.
Företagarna konstaterar att Långtidsutredningen, liksom de flesta andra utredningar, i sin
beskrivning av arbetsmarknaden helt utgår ifrån
att normen är att vara anställd.
Enligt Almega bör en parlamentarisk utredning tillsättas med uppdrag att ge förslag till en
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skattereform som tar fasta på att det ska löna sig
för den enskilde att investera i kunskap och att
arbeta mera.

Potentialen för ökat arbetsutbud
Konjunkturinstitutet instämmer i att tidigare
avslutade högskolstudier och senare utträde från
arbetsmarknaden är viktiga förutsättningar för
att öka arbetslivets längd. Utredningens förslag
är dock enligt myndigheten något kraftlösa och
lägger alltför stor vikt på information och normbildning och för lite vikt på ekonomiska incitament.
Socialstyrelsen framhåller att det är viktigt att
öka arbetsutbudet genom att underlätta för ungdomar, personer med funktionsnedsättning och
utrikes födda med kortare vistelsetid i Sverige att
komma in på arbetsmarknaden.
LO delar utredningens slutsats att det är
viktigt att öka arbetsutbudet i form av antalet
arbetade timmar genom att dels tidigarelägga
inträdet på arbetsmarknaden, dels senarelägga
utträdet. Andra utmaningar för att uppnå ökat
arbetsutbud ligger i integrationen av utlandsfödda och ökat antal arbetade timmar för
deltidsanställda som vill och kan arbeta mer.
Information inför val av studieinriktning

I Långtidsutredningen konstateras att unga i sina
studieval sällan är väl informerade om arbetsmarknadssituationen bland dem som tidigare har
gjort motsvarande val.
Flera remissinstanser, däribland Högskoleverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, SACO
Studentråd, Sveriges Förenade Studentkårer och
Almega, delar uppfattningen att information om
olika utbildningsalternativ och arbetsmarknaden
behöver förbättras.
Konjunkturinstitutet anser att det är bra att
informera ungdomar om konsekvenserna av
olika utbildningsval, men framhåller samtidigt
att individens val av utbildning måste ske efter
eget intresse och förmåga.

Genomströmning i utbildningssystemen

Långtidsutredningen lyfter fram den låga
genomströmningen i utbildningssystemet som
ett stort problem som påverkar arbetsutbudet.
Nutek instämmer i att detta är ett problem,
särskilt när det gäller gymnasiet då ungefär en
tredjedel av de elever som slutar gymnasiet
saknar en godkänd examen eller har en examen
som inte berättigar till högskolestudier.
Skolverket delar utredningens uppfattning att
det är en alltför stor andel unga som lämnar
gymnasieskolan utan fullständiga studier.
Skolinspektionen framhåller att det finns
brister och utvecklingsbehov i kommuner och
skolor, särskilt beträffande insatser för barn med
särskilda behov. Det hade enligt myndligheten
varit värdefullt om utredningen hade tagit ett
bredare grepp när det gäller hur förändringar i
utbildningssystemets struktur och kvalitet kan
bidra till ekonomisk tillväxt.
Nutek framhåller att en väl avvägd utbildning
av hög kvalitet är en investering och inte konsumtion. Myndigheten anser att detta är ett
perspektiv som i stor utsträckning har tappats
bort i Långtidsutredningen.
Lärarförbundet framhåller att det är viktigt att
tidigt identifiera vilka barn som behöver särskilt
stöd för att klara skolans kunskapsmål.
Lärarnas Riksförbund instämmer i att genomströmningen i utbildningssystemet är viktig och
att kunskapsmål måste uppnås på varje utbildningsnivå.
Högskoleverket invänder mot Långtidsutredningens slutsats att unga människor etablerar sig
senare på arbetsmarknaden i ett internationellt
perspektiv. Internationella jämförelser försvåras
enligt verket av att studiemönstren i den svenska
utbildningen skiljer sig på flera sätt från andra
länder. Därtill kommer att den svenska arbetsmarknaden snarare värderar en viss utbildning
framför en viss examen, vilket innebär ett
problem för den statistiska uppföljningen, men
knappast för arbetsmarknaden.
Även SACO Studentråd påpekar att arbetsgivare i första hand värdesätter utbildningen
framför examensbeviset. I Sverige utfärdas inte
examensbevis per automatik i samband med att
studierna fullföljs utan studenten måste ansöka
om att ta ut sin examen, vilket innebär att
examenstillfället förskjuts till följd av universitetens och högskolornas handläggningstid.
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LO menar att det relativt sena arbetsmarknadsinträdet för svenska ungdomar främst kan
förklaras av två faktorer: den höga andelen
ungdomar som saknar gymnasiebetyg och att
högskolestudier påbörjas relativt sent. LO
understryker också betydelsen av ungdomars
socioekonomiska bakgrund för resultaten i både
grund- och gymnasieskolan.
FöretagarFörbundet anser att utbildningssystemet under decennier systematiskt har snedvridits bort från yrkesmässig kunskap till akademiska utbildningar. En utveckling där ickeakademiska utbildningar som förmedlar
konkreta yrkeskunskaper uppvärderas, i såväl
gymnasie- som högskolesystemet, efterfrågas av
förbundet.

Även Högskoleverket anser att frågan om
studieavgifter är kontroversiell, eftersom det är
svårt att rekrytera studenter från hem utan
studievana.
Flera andra remissinstanser invänder också
mot förslaget om avgifter för högskolestudier,
eftersom det kan leda till att färre personer
studerar på högskolan och att den sociala snedrekryteringen ökar, bl.a. ITPS, LO, TCO,
SACO Studentråd, Arbetsgivarverket, Sveriges
Universitetslärarförbund, Sveriges Förenade
Studentkårer och flera länsstyrelser påpekar detta.
Höjda studiemedel, ökad lärartäthet, förbättrad
studie- och yrkesvägledning samt examenspremier nämns som möjliga åtgärder för ökad
genomströmning.

Avgifter för högre utbildning

Äldres arbetsutbud

Långtidsutredningen behandlar frågan om incitamenten för snabbare genomströmning kan höjas
genom avgifter på högre utbildning och premier
i studiemedelssystemet.
Konjunkturinstitutet anser att ekonomiska
incitament har störst påverkan på individernas
benägenhet att fullfölja sina studier snabbt. Även
Statskontoret anser att det kan vara befogat att
överväga att införa någon form av ökade ekonomiska incitament med syfte att öka genomströmningstakten i utbildningssystemet.
Konjunkturinstitutet anser vidare att avgifter
för högre utbildning skulle öka den sociala snedrekryteringen och därmed gå emot de politiska
ambitioner som finns. Däremot skulle studiemedelssystemet och studiesystemet som sådant
kunna anpassas för att öka genomströmningen.
Att som utredningen diskuterar anpassa studiemedelssystemet för att kunna hantera avgifter,
skulle kunna innebära större studielån som enligt
nuvarande system ska betalas tillbaka relativt
snabbt. I förlängningen kan detta enligt myndigheten medföra problem för grupper med lägre
ingångslöner och eventuellt minska incitamenten
för att genomgå längre utbildningar om inte
nettolönespridningen ökas eller skattesystemet
förändras.
Statskontoret påpekar att förslaget om att
avgiftsbelägga högre utbildning behöver utredas
närmare, då det kan ha vissa negativa effekter.
Även om en avgiftsbeläggning kompletteras med
lån eller stipendier finns viss risk att reformen
skulle leda till en minskad rekryteringsbas,
menar myndigheten.

Finanspolitiska rådet anser att Långtidsutredningen beskriver komplexiteten mellan individuella beslut och de ekonomiska incitamenten
för att stanna eller att lämna arbetslivet på ett
förtjänstfullt sätt. Utredningens förslag är dock
ganska allmänt hållna. Finanspolitiska rådet påpekar också att en förhöjd pensionsålder kan
leda till att samma problem förflyttas till en
annan åldersgrupp.
Liksom Långtidsutredningen anser Konjunkturinstitutet att utträdet från arbetsmarknaden är
en viktig faktor som påverkar storleken på
arbetskraften.
Statskontoret instämmer i att utträdesåldern är
viktig för arbetsutbudet och menar att man bör
fokusera på åtgärder som höjer den faktiska
utträdesåldern och som stimulerar ett frivilligt
längre deltagande på arbetsmarknaden. Det kan
enligt myndigheten vara ett problem att varken
arbetsgivare eller arbetstagare tycks vilja ha en
höjd pensionsålder samt att det finns ett
samband mellan ålder och sjukfrånvaro.
Nutek anser att det är ett steg i rätt riktning
om normer om pension vid 65 år luckras upp,
men påpekar att det är viktigt att uppluckringen
inte innebär att pensionsåldern sjunker nedåt i
åldrarna.
Långtidsutredningen lyfter fram det positiva
sambandet mellan utbildningsnivå och arbetskraftsdeltagande samt pensionsålder. Finanspolitiska rådet påpekar att en ökad utbildningsnivå inte behöver innebära ett högre arbetsutbud. Utbildningsnivån hos dem som har lägst
utbildning behöver inte öka för att den genom-
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snittliga utbildningsnivå stiger. Skillnader i
arbetskraftdeltagande mellan grupper med olika
utbildningsnivå kan vara en sorteringseffekt. En
högre utbildningsnivå för arbetskraften som helhet innebär inte alltid att sysselsättningen ökar.
Försäkringskassan betonar att staten i första
hand bör se över villkoren för pensionering för
att förhindra att de som är friska och har
arbetsförmåga lämnar arbetskraften i förtid samt
att underlätta för dem som kan och vill arbeta
ännu längre att göra det.
Arbetsgivarverket avvisar Långtidsutredningens tankar om möjligheterna att påverka pensionsåldrar som anges i kollektivavtal och framhåller vikten av att frågan lämnas till arbetsmarknadens parter.
LO anser att det är viktigt att gradvis höja
utträdesåldern ur arbetslivet för alla grupper som
en följd av ökad medellivslängd.
PRO anser att incitamenten i pensionssystemet och den förbättrade folkhälsan, som
inneburit längre medellivslängd, talar för att
utträdet från arbetslivet kommer att senareläggas. Både LO och PRO påpekar att det krävs
investeringar i förbättrad arbetsmiljö och arbetsorganisation som möjliggör anpassningar till
äldres förutsättningar, för att utträdesåldern ska
kunna fortsätta att höjas.
FöretagarFörbundet framhåller att företagare
generellt sett stannar längre i arbetslivet, vilket
bl.a. förklaras av företagandets flexibilitet och
kontroll som gör det möjligt att anpassa arbetslivet. Genom att göra det mer attraktivt att driva
verksamhet i egen regi kan enligt förbundet fler
frivilligt komma att stanna kvar på arbetsmarknaden längre upp i åldrarna.

Produktivitetens drivkrafter
SACO anser att Långtidsutredningens mest
intressanta fördjupning rör produktiviteten och
strukturomvandlingen. I utredningen lyfts
investeringarnas betydelse för ökad produktivitet fram. SACO efterfrågar en utveckling av
denna analys kompletterad med konkreta
förslag.
LO delar Långtidsutredningens inställning att
en politik för att främja en god produktivitetstillväxt måste ha en bred ansats och vara
generellt inriktad. Både SACO och LO tar upp
betydelsen av produktivitetsutveckling för den
ekonomisk tillväxten.

TCO oroas över att den svenska produktivitetsutvecklingen inte ges tillräckligt utrymme
i den politiska analysen och debatten. Inte heller
Långtidsutredningen lägger enligt TCO tillräckligt stor vikt vid att analysera området.
Almega anser att utredningen saknar en
grundläggande analys av de senaste årens växande strukturella problem i ekonomin. Vidare
saknas enligt Almega även en analys av de bakomliggande faktorerna, såsom kapacitetsbrist
och därmed förlorade marknadsandelar, investeringsutveckling och företagens förändrade
investeringsbeteende.

Växande tjänstesektor påverkar
produktivitetstillväxten
Långtidsutredningen lyfter fram vikten av politik
som ökar konkurrensen inom alla sektorer. Väl
fungerande marknader främjar enligt utredningen tillväxt och leder till högre välstånd.
Statskontoret instämmer i att även tjänstesektorn bör utvecklas genom generella insatser.
Det är också viktigt att se över institutionella
hinder för ökad tillväxt.
Konkurrensverket delar uppfattningen att
konkurrens är viktigt och påpekar att många
konkurrensproblem inom tjänstesektorn härrör
från regleringar som kan reformeras så att konkurrensproblemen upphör eller minskar. Även
inom den offentliga sektorn finns enligt myndigheten potential för produktivitetsutveckling.
LO för fram kritik mot Långtidsutredningens
antagande om att produktiviteten inom välfärdstjänster i stort sett inte kan förbättras.
Almega påtalar att Långtidsutredningen felaktigt ger intrycket av att tjänstesektorns tillväxt
främst förklaras av dess växande roll som insatsfaktor i tillverkningsindustrin. Den ökade tjänsteproduktionen beror enligt Almega också på
efterfrågan från andra sektorer än industrin, bl.a.
som insats i tjänstsektorns produktion, men
framför allt produceras tjänster för s.k. slutlig
användning, dvs. konsumtion, investeringar och
export.
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Konkurrens bidrar till högre produktivitet
Långtidsutredningen anser att en ökad internationell konkurrens är positivt för effektivitetsoch produktivitetsutvecklingen i tjänstesektorn.
Nutek framhåller att konkurrensutsättning av
välfärdstjänster, t.ex. genom vårdvalssystemen
som införs inom primärvården, kommer att
öppna den svenska primärvården för utländsk
konkurrens, vilket är positivt.
Kommerskollegium instämmer i utredningens
slutsatser att politiken bör verka för god anpassningsförmåga i ekonomin och ökad konkurrens,
inte minst internationellt. Detta gäller för såväl
varor som tjänster. Även Konsumentverket
betonar att konkurrens är viktigt.
Företagarna anser att det är förvånande att
utredningen knappast alls behandlar vikten av att
via mer privat drift och effektivare offentlig
upphandling öka effektiviteten i dagens offentliga system. Vidare borde Långtidsutredningen
ha behandlat möjligheterna att ytterligare öppna
upp tjänstesektorn för internationell handel,
menar Företagarna.

Omställning till följd av ekonomins förändring
LO anser att det är bra att Långtidsutredningen
behandlar frågor om omvandling och sysselsättningsdynamik, eftersom det ger en viktig och
kompletterande bild till en debatt som ofta
fokuserar på hur många jobb som försvinner.
Genom att utredningen visar att det skapas
många jobb och genomförs många rekryteringar
även under lågkonjunkturer och kristider blir
bilden delvis en annan. LO anser dock att den
aktiva arbetsmarknadspolitikens betydelser för
antalet arbetade timmar, strukturomvandlingen
och produktivitetsutvecklingen borde ha tagits
upp av Långtidsutredningen.
TCO betonar att de olika samhällsinstitutionerna kan understödja en fungerande
omställning. En fungerande svensk modell, med
en väl utbyggd arbetslöshetsförsäkring, effektiv
och omfattande arbetsmarknadspolitik, goda
möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning är avgörande för en lyckad omställning. Därutöver bör den högre utbildningen
öppnas för redan yrkesaktiva och rimlig studiefinansiering skapas. TCO efterlyser också en
mer kvalificerad analys av hur olika institutionella delar av den svenska ekonomin och
20

arbetsmarknaden kan bidra till att klara de
omställningskrav som följer av en mer internationaliserad ekonomi.
Arbetsgivarverket delar uppfattningen om att
arbetslinjen bör främjas och anser att Långtidsutredningen hade kunnat fördjupa diskussionen
ytterligare kring hur olika socialförsäkringssystem kan utformas för att skapa incitament att
arbeta.
I linje med utredningens slutsatser, vill Företagarna understryka att en politik för entreprenörskap och anpassning inte primärt handlar om
att stödja små och medelstora företag. Insatser
för ett förbättrat företagsklimat måste vara
generella.
FöretagarFörbundet tar upp några viktiga
åtgärder för att stärka innovationer och entreprenörskap i mindre företag.
Länsstyrelserna instämmer i huvudsak med
utredningen i att politiken bör skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen snarare än att
förhindra att arbetstillfällen försvinner. Därutöver vill länsstyrelserna även lyfta fram det
regionala utvecklingsarbetet.

Rörlighet på arbetsmarknaden ger god
anpassning
Arbetsförmedlingen menar att behoven av
omställning och rörlighet i form av yrkesbyten
och omskolning hos individer som redan är i
arbetslivet kommer att bli större i framtiden.
Därmed ökar också betydelsen av ett utbyggt,
flexibelt och väl fungerande utbildningssystem
som möjliggör livslångt lärande. Alltför många
arbetsgivare har enligt Arbetsförmedlingen en
rekryteringspolicy som allvarligt begränsar
möjligheterna att slussa in de mindre kvalificerade i arbetslivet.

Klimatpolitikens inriktning nu och i framtiden
Konjunkturinstitutet, ESV, Statskontoret, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Nutek
instämmer i Långtidsutredningens slutsats att
det finns betydande samhällsekonomiska vinster
att hämta från en klimatpolitik som använder sig
av s.k. flexibla mekanismer för att nå klimatmålen, och att Sverige bör verka för en inter-
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nationell klimatpolitik baserad på kostnadseffektiva styrmedel.
Energimyndigheten saknar en mer utförlig
beskrivning samt ett resonemang som förmedlar
att det ännu inte är fastslaget hur de flexibla
mekanismerna kommer att utformas och i vilken
utsträckning som varje land kan använda dessa i
ett internationell klimatavtal efter Kyotoprotokollet.
Naturvårdverket anser att Långtidsutredningen inte beaktar vad som kan komma att
krävas av industriländerna i form av utsläppsåtaganden till år 2030 för att de globala utsläppen
ska minska i tillräcklig omfattning. Utöver
global utsläppshandel anser Naturvårdsverket att
andra styrmedel har en betydelsefull roll att
spela. Normer för energieffektivisering, riktade
bidrag och omfattande offentliga investeringar i
t.ex. forskning, teknikutveckling och klimatvänlig infrastruktur behövs som komplement,
enligt verket.
Nutek konstaterar att det på lokal, regional
och nationell nivå har skapats ett stort antal mål
och styrmedel kopplade till klimatproblemet
som delvis riskerar att motverka internationell
kostnadseffektivitet.
Internationella överenskommelser är föremål
för förhandlingar, vilket innebär att förhandlingsutfallet inte alltid blir det optimala samhällsekonomiska utfallet. Statskontoret anser att det
kan finnas skäl att inom den nationella politiken
ändå ha nationella klimatmål, även om det
huvudsakliga syftet är att lösa ett globalt
problem enligt myndigheten. Nationella mål får
dock inte snedvrida konkurrensen för svenska
företag på den internationella marknaden.
ESV lyfter också fram betydelsen av goda
statsfinanser för klimatpolitiken. Starka statsfinanser underlättar nödvändiga klimatanpassningar och ökar möjligheterna att klara av de allt
större framtida påfrestningar som den globala
uppvärmningen väntas medföra.
SCB anser att utredningens analys är väl
utförd och att det är värdefullt att kopplingen
mellan ekonomi och miljöpåverkan analyseras
inom Långtidsutredningen, eftersom det är det
längre perspektivet som är relevant i sammanhanget.
ITPS anser att analysen av effekterna av olika
klimatpolitiska åtgärder är summarisk och
retorisk, utan särskilda empiriska underlag. ITPS
framför också synpunkter på hur alternativscenariot om klimatpolitiken är utformat.

Flera länsstyrelser anser att Långtidsutredningen i alltför hög utsträckning fokuserar på
internationell handel med utsläppsrätter som en
lösning på klimatfrågan. Vikten av insatser för
energibesparing och energiomställning borde
enligt dem ha analyserats och diskuterats mer
utförligt. Långtidsutredningen fokuserar enligt
flera länsstyrelser för mycket på kostnaderna för
sådan utveckling snarare än på de utmaningar,
möjligheter och långsiktiga vinster som kan
finnas i energieffektivisering.

Effektivare energianvändning
Konjunkturinstitutet och Energimyndigheten delar
Långtidsutredningens uppfattning att ett mål för
energianvändning inte leder till en effektiv
resursanvändning för att minska utsläppen av
växthusgaser. Målet bör enligt Konjunkturinstitutet motiveras utifrån försörjnings- och
sårbarhetsaspekter som värderas och ställs emot
de samhällsekonomiska kostnaderna. Energimyndigheten påpekar att effektivare energianvändning har bidragit till att utsläppen har
minskat.
Statskontoret instämmer i utredningens slutsatser och menar att det finns ett trovärdighetsproblem i att ha styrmedel som påverkar
konsumtion av en vara som i sig inte nödvändigtvis är skadlig för miljön.
Nutek anser att Långtidsutredningen har
genomfört en belysande analys av sambandet
mellan energiförsörjning, miljöpåverkan och
tillväxt.
Naturvårdsverket vill vidga perspektivet angående energianvändningen och poängterar att det
är nödvändigt att hushålla med all slags energi,
inte endast fossil energi, eftersom tillgången på
energi är begränsad globalt och utnyttjande av
andra energikällor innebär annan miljöpåverkan.
Självständiga mål för energieffektivisering och
förnybar energi, liksom för luftföroreningar, kan
enligt verket också ha vissa synergieffekter.
LO anser att en intensifierad energieffektivisering bör vara ett centralt inslag i den svenska
energipolitiken.
Almega anser att det inte är tillräckligt att
endast studera koldioxidutsläpp. För att ett hållbart samhälle ska kunna skapas på sikt, behöver
konkreta mål för ett antal miljöområden formuleras. Enligt Almega har Sverige med sin högteknologiska nivå mycket goda förutsättningar att
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vara en drivande kraft i utvecklingen av förnybara energikällor och kan också verka för
initiativ till internationell innovation och samverkan.

Finansiering av välfärdstjänster i framtiden
Konjunkturinstitutet anser att beskrivningen av
kostnadsutvecklingen, möjliga finansieringsformer och hur internationaliseringen påverkar
välfärdssektorn i stort överensstämmer med den
bild som myndigheten har.
Statskontoret konstaterar att Långtidsutredningens slutsatser om framtida finansieringsproblem beträffande välfärdstjänster är väl kända
och belagda. Mätningen av produktivitetsutvecklingen är i dagsläget ett problem. Det hade
enligt myndigheten varit intressant om utredningen hade diskuterat effekterna av en positiv
produktivitetsutveckling för den offentliga
sektorn för den framtida finansieringen av
välfärdstjänster.
Försäkringskassan delar Långtidsutredningens
uppfattning att en viktig förutsättning för ett
stabilt offentligt välfärdssystem är att gränsen
för det offentliga åtagandet är tydlig. Omfattningen av det framtida offentliga åtagandet
behöver enligt myndigheten klargöras för att en
försäkringsmarknad och privata omsorgstjänster
ska kunna utvecklas. Framtida finansieringslösningar genom individuella försäkringar eller
privat finansiering av kompletterande hälso- och
sjukvård kräver enligt Försäkringskassan lång
framförhållning.
Enligt Socialstyrelsens bedömning finns det
möjligheter att utveckla och effektivisera vården
och omsorgen, samt att utnyttja befintliga
resurser bättre och därigenom minska gapet
mellan behov av och resurser för välfärdstjänster.
Stora regionala och kommunala kostnadsskillnader som inte kan förklaras av skillnader i
behov eller strukturella skillnader, tyder på att
det finns potential för effektivare produktion.
SKL lyfter fram befolkningens stigande
förväntningar på välfärdstjänster som ett
betydande problem tillsammans med den demografiska utvecklingen. Långtidsutredningen drar
enligt SKL en viktig slutsats när den konstaterar
att de sammantagna kraven på välfärdstjänsterna
inte kan klaras enbart genom produktivitetsförbättringar. Ökat arbetsutbud kan mildra finan22

sieringsproblemet, men innebär ingen lösning i
ett mer långsiktigt perspektiv, menar SKL.
Enligt LO fokuserar Långtidsutredningen
alltför mycket på skatteuttagets negativa effekter
på arbetsutbudet och välfärdstjänsterna framställs enbart som kostnader. Skatteanvändningens positiva effekter på arbetsutbudet och
produktiviteten samt hur det främjar den ekonomiska tillväxten borde också ha analyserats.
LO delar inte Långtidsutredningens uppfattning
att skatteuttaget inte kan höjas och anser att den
offentliga verksamheten i princip ska finansieras
via skatter av såväl fördelningspolitiska som
politiska skäl. Däremot delar LO utredningens
slutsats att en högre sysselsättningsdriven tillväxt är gynnsamt för välfärdstjänsternas finansiering. Politiken bör enligt organisationen i
första hand inriktas på att öka antalet arbetade
timmar, främst genom ökad sysselsättning, för
att därigenom öka skatteintäkternas samtidigt
som lägre arbetslöshet minskar skatteutgifterna.
TCO anser att vård, skola och omsorg i
huvudsak ska vara offentligt finansierade.
Utrymmet för ökad privat finansiering utan att
det allvarligt skadar legitimiteten och likabehandlingen av medborgarna är mycket litet, även
om det kan finnas delar av välfärdstjänsterna där
andra aktörer än det offentliga kan bidra.
PRO instämmer i Långtidsutredningens
bedömning att medborgarnas förväntningar
kommer att öka när levnadsstandarden i övrigt
ökar.
FöretagarFörbundet förordar ett system där
det tydligt definieras vad som ingår i ”kärnan” av
välfärdstjänster och att dessa sedan huvudsakligen finansieras offentligt. Utanför kärnan
bör subventioner och statlig inblandning hållas
till ett minimum. Kostnaderna kan hållas nere
genom att priserna sätts marknadsmässigt. Även
inom den statligt finansierade delen av välfärdssektorn kan småföretagen spela en viktig roll, då
de ofta lättare kan anpassa sina tjänster till
konsumenten. För att kunna dra nytta av småföretagens fördelar, krävs enligt förbundet att
upphandlingar hålls på en rimlig storleksnivå och
att vårdvalssystem inte innebär för mycket
administration för självständiga mindre enheter.
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Parlamentarisk utredning om
finansieringsmöjligheter
Konjunkturinstitutet och Nutek välkomnar
Långtidsutredningens förslag om en parlamentarisk utredning som belyser möjligheterna att
använda privata finansieringsformer för att
stödja den långsiktiga finansieringen av välfärdstjänster.
Socialstyrelsen instämmer i utredningens
konstaterande att utformningen av finansieringssystemen är en grannlaga uppgift som kräver
avvägningar mellan fördelnings- och effektivitetsaspekter som kan variera för olika välfärdstjänster. Myndigheten betonar att hänsyn måste
tas till samhällets svaga grupper vid utformningen av systemen.
SKL ställer sig positiv till förslaget om en
parlamentarisk utredning med den inriktning
som Långtidsutredningen föreslår. En sådan
utredning bör enligt SKL emellertid ha som
första uppgift att verka för att en större samsyn
kring finansieringsproblemets orsak och omfattning skapas. SKL anser att de senaste årens
debatt har visat på att en samsyn saknas.
LO välkomnar Långtidsutredningens förslag
om en parlamentarisk utredning med uppdrag
att utreda formerna för finansieringen av
välfärdstjänsterna. Utöver att utreda former för
ökad privat finansiering, bör utredningen även
behandla frågan om hur välfärdstjänsterna kan
öka och utvecklas med offentlig skattefinansiering, menar LO.
TCO anför att det bör utredas vilka risker och
möjligheter en utveckling av privata alternativ till
de gemensamma välfärdstjänsterna för med sig
och att resultatet bör utgöra grund för en fortsatt diskussion om framtida prioriteringar.
Utgångspunkten måste enligt TCO vara att
behålla en sammanhållen styrning och likvärdighet när det gäller tillgången till välfärdstjänster.
SACO tillstyrker förslaget om en övergripande utredning om välfärdssystemen och
deras finansiering. Därutöver anser SACO att
det är angeläget att ställa frågan om socialförsäkringarnas framtida utformning.
Almega anser att en utredning bör tillsättas
skyndsamt. En kommande parlamentarisk
utredning bör dessutom behandla frågor som
särskiljer finansieringen av den privat och
offentligt bedrivna vården, såsom t.ex. mervärdesskattesatser.

Arbetsgivareverket tillstyrker Långtidsutredningens förslag om att utreda välfärdstjänsternas
framtida finansiering, eftersom frågan är så
angelägen och viktig.
Försäkringsförbundet tillstyrker tillsättandet av
en parlamentarisk utredning för att utreda
möjligheterna till alternativ finansiering av framtida
välfärdssystem.
Försäkringsförbundet
betonar att det är viktigt att den föreslagna
utredningen tillsätts snarast.
PRO avstyrker att en utredning tillsätts med
syfte att öka den privata finansieringen av välfärdstjänsterna. Ökad privat finansiering leder
enligt organisationen till negativa fördelningseffekter och fördjupar klyftorna i samhället.
Välfärdstjänster ska fördelas efter behov och inte
efter betalningsförmåga. Välfärdstjänsterna kan
till viss del finansieras genom högre skatteuttag,
då det finns en hög betalningsvilja för kvalitet
och tillgång, menar PRO. Välfärdens långsiktiga
finansiering kan dock enligt organisationen inte
lösas genom stora skattehöjningar, men genom
ett ökat arbetsutbud.
Flera länsstyrelser tillstyrker Långtidsutredningens förslag om att tillsätta en parlamentarisk
utredning för att utreda formerna för den framtida finansieringen av välfärdspolitiken.

Potentialen för ökad produktivitet i
tjänstesektorn
Finanspolitiska rådet menar att det hade varit
värdefullt om utredningen också hade behandlat
den vanliga missuppfattningen att ökad produktivitet i ekonomin som helhet skulle vara lösningen på de demografiska problemen. Finansieringen av välfärdstjänsterna kan enligt rådet
inte lösas genom ökat välstånd.
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Nutek anser att det finns potential och
möjlighet att utveckla produktiviteten och
effektiviteten i välfärdstjänsterna, trots att flera
av verksamheterna är personalintensiva till sin
karaktär. Ökad IT-användning och nya
organisationsformer kan enligt myndigheten
bidra till utvecklingen.
TCO anser att möjligheterna är stora att
genom utvecklad informationsteknologi effektivisera de offentliga tjänsterna. Tätare koppling
mellan vetenskap, beprövad erfarenhet och den
praktiska verksamheten på arbetsplatsen skulle
kunna ge stora effektivitetsvinster. Fortsatt
effektivisering av de offentligt finansierade
tjänsterna är enligt TCO en viktig nyckel till
ökad produktivitetsutveckling. Organisationen
menar vidare att det skulle behövas kraftigt
ökade investeringar i forskning och utbildning
inom flera välfärdsområden.
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Remissinstanser som har lämnat yttrande
Följande remissinstanser har lämnat yttrande om
huvudbetänkandet till Långtidsutredningen 2008
(SOU 2008:105)
Arbetsgivarverket
Arbetsförmedlingen
Ekonomistyrningsverket
Energimyndigheten
Finanspolitiska rådet
Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap
Försäkringskassan
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande
Högskoleverket
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Karolinska institutet
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konsumentverket
Lunds universitet, Nationalekonomiska
institutionen
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Naturvårdsverket
Premiepensionsmyndigheten
Riksbanken
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Skatteverket
Skolinspektionen
Skolverket
Socialstyrelsen

Statens folkhälsoinstitut
Statens institut för kommunikationsanalys
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Sveriges Lantbruksuniversitet
Ungdomsstyrelsen
Verket för näringslivsutveckling
Växjö universitet, Ekonomihögskolan
Almega
Företagarna
Företagarförbundet
Försäkringsförbundet
Landsorganisationen i Sverige
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Offentliganställdas förhandlingsråd
Pensionärernas riksorganisation
Svenska Bankföreningen
Sveriges Akademikers Centralorganisation
Sveriges Universitetslärarförbund
SACO Studentråd
Sveriges Förenade Studentkårer
Sveriges Kommuner och Landsting
Tjänstemännens centralorganisation
Bland de svarande remissinstanserna, har följande
instanser svarat att de inte har några synpunkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen Norrbotten
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Uppsala län
Länsstyrelsen Östergötland
Offentliganställdas förhandlingsråd
Premiepensionsmyndigheten
Riksrevisionen
Skatteverket
Svenska Bankföreningen
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 6:1 Allmänna val och demokrati
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 5 000 000 kronor under
2011, högst 5 000 000 kronor under 2012
och högst 5 000 000 kronor under 2013
(avsnitt 9.10.1),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 170 200 000 kronor under
2011 (avsnitt 9.10.6),

3.

för 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller
anslag som står till regeringens disposition,
enligt följande uppställning:

Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagen
4.

antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om
ändring i lagen (1999:1209) om stöd till
riksdagsledamöternas och partigruppernas
arbete i riksdagen,

8.

beslutar att för ramanslaget 2:1 Riksdagens
ledamöter och partier m.m. ska för 2010
finnas en anslagskredit på högst 5 procent
av anvisat anslag (avsnitt 5.4.1),

5.

godkänner förslaget till investeringsplan för
riksdagsförvaltningen
för
perioden
2010−2012 (avsnitt 5.4.2),

9.

6.

bemyndigar riksdagsförvaltningen att för
2010 besluta om lån i Riksgälden för
investeringar som används i verksamheten
intill ett belopp av 130 000 000 kronor
(avsnitt 5.4.2),

beslutar att för ramanslaget 2:2 Riksdagens
förvaltningsanslag ska för 2010 finnas en
anslagskredit på högst 5 procent av anvisat
anslag (avsnitt 5.4.2),

7.

bemyndigar riksdagsförvaltningen att för
2010 besluta om lån i Riksgälden för
investeringar i fastigheter och tekniska
anläggningar intill ett belopp av
170 000 000 kronor, (avsnitt 5.4.2),

10. beslutar att Riksdagens ombudsmän,
justitieombudsmännen (JO) för 2010 får
anslagsfinansiera anläggningstillgångar som
används i myndighetens verksamhet
(avsnitt 5.4.3),
11. för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, när det gäller
anslag som är avsedda för riksdagen eller
dess
myndigheter,
enligt
följande
uppställning:
9
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
2:1
2:2
2:3
3:1
4:1
5:1
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
7:1
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
9:1

Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Riksdagens förvaltningsanslag
Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen
Sametinget
Regeringskansliet m.m.
Länsstyrelserna m.m.
Allmänna val och demokrati
Justitiekanslern
Datainspektionen
Svensk författningssamling
Valmyndigheten
Stöd till politiska partier
Åtgärder för nationella minoriteter
Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
Presstöd
Stöd till radio- och kassettidningar
Radio- och TV-verket
Granskningsnämnden för radio och TV
Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

Summa
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Anslagstyp

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

124 952
828 691
663 386
69 400
34 195
6 705 299
2 305 242
303 090
27 088
33 618
1 000
14 895
170 200
80 417
6 787
567 119
125 456
13 348
11 660
18 920
12 104 763
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2 Lagförslag

Riksdagsstyrelsen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:1209) om stöd
till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i
riksdagen

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1999:1209) om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

10 §1
Stödet är avsett att bekosta handläggarhjälp åt riksdagens ledamöter. Stödet
beräknas efter normen att det ska motsvara kostnaden för en politisk
sekreterare per riksdagsledamot.
Vid bestämmande av stödets
Vid bestämmande av stödets
storlek ska beloppet 50 300 kronor
storlek ska beloppet 51 800 kronor
per politisk sekreterare och månad
per politisk sekreterare och månad
ligga till grund för beräkningen.
ligga till grund för beräkningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

1 Senaste lydelse 2008:1274.
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PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

3 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3.1

Omfattning

I utgiftsområde 1 Rikets styrelse ingår avsnitten
Statschefen, Riksdagen samt JO m.m.,
Sametinget, Regeringskansliet m.m., Regional
samhällsorganisation, Demokrati, Nationella
minoriteter, Medier och Sieps samt EUinformation.

13
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 1
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

109

117

115

125

122

123

Summa Statschefen

109

117

115

125

122

123

2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.

762

818

785

829

833

837

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

588

646

639

663

668

672

62

70

73

69

72

74

1 412

1 533

1 497

1 561

1 572

1 582

3:1 Sametinget

32

38

38

34

34

35

Summa Sametinget

32

38

38

34

34

35

4:1 Regeringskansliet m.m.

6 069

7 142

7 096

6 705

6 536

6 570

Summa Regeringskansliet m.m.

6 069

7 142

7 096

6 705

6 536

6 570

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 380

2 551

2 544

2 305

2 325

2 325

Summa Regional samhällsorganisation

2 380

2 551

2 544

2 305

2 325

2 325

6:1 Allmänna val och demokrati

24

207

194

303

26

24

6:2 Justitiekanslern

25

26

24

27

27

28

6:3 Datainspektionen

31

33

33

34

34

34

Statschefen

Riksdagen samt JO m.m.

2:3 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen
Summa Riksdagen samt JO m.m.
Sametinget

Regeringskansliet m.m.

Regional samhällsorganisation

Demokratipolitik

1

1

1

1

1

1

14

14

14

15

15

15

6:6 Stöd till politiska partier

172

170

165

170

170

170

Summa Demokratipolitik

268

451

430

550

274

272

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

14

14

14

80

80

80

Summa Nationella minoriteter

14

14

14

80

80

80

6

7

7

7

7

7

8:2 Presstöd

503

567

551

567

567

567

8:3 Stöd till radio- och kassettidningar

132

123

124

125

125

125

8:4 Radio- och TV-verket

14

14

14

13

13

14

8:5 Granskningsnämnden för radio och TV

10

11

11

12

12

12

666

722

707

724

725

725

9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt
EU-information

13

18

18

19

19

19

Summa Sieps samt EU-information

13

18

18

19

19

19

10 966

12 588

12 458

12 105

11 687

11 731

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

Nationella minoriteter

Mediefrågor

8:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

Summa Mediefrågor
Sieps samt EU-information

Totalt för utgiftsområde 1 Rikets styrelse
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

12 373

12 373

12 373

386

474

536

-319

-830

-850

-312

-314

-316

-23

-16

-11

12 105

11 687

11 731

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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4 Statschefen

4.1

Budgetförslag

4.1.1

1:1 Kungliga hov- och slottsstaten

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

109 388

2009

Anslag

117 121

1

2010

Förslag

124 952

2011

Beräknat

122 016

2

2012

Beräknat

122 717

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

911
115 183

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 121 259 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 121 259 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för att täcka kostnaderna för
statschefens officiella funktioner inklusive kostnaderna för den kungliga familjen. Anslaget
används även för att täcka driftskostnader för de
kungliga slotten utom rent fastighetsunderhåll
som finansieras av Statens fastighetsverk.
Stockholms slott är kungens officiella residens
och används för representation. Delar av slottet
visas för allmänheten. En del av Drottningholms
slott används av kungen och hans familj som
bostad och en annan del visas för allmänheten.
Regeringen har beslutat att per den 1 oktober
2009 avstå från sin nyttjanderätt till Haga slott.
Därmed kan slottet under 2010 bli bostad åt
kronprinsessparet. I Ulriksdals slott har lokaler
upplåtits till Världsnaturfonden. Slottet är även
öppet för allmänheten och används bl.a. för
utställningar. I anslutning till slottet finns en
utställningslokal och det s.k. Orangeriet.
Gripsholms slott utnyttjas som museum och för
utställning av en del av svenska statens

porträttsamling. Strömsholms slott, Tullgarns
slott och Rosersbergs slott visas för allmänheten.
Anslaget används också för Husgerådskammarens underhåll och vård av de konstsamlingar och andra inventarier i de kungliga
slotten som tillhör staten, men disponeras av
kungen. Husgerådskammaren förvaltar även de
Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av
möbler, konst och konsthantverk och
administrerar Bernadottebiblioteket.
Resultatinformation

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den
överenskommelse som träffades med regeringen
1996 lämna en berättelse över den samlade
verksamheten. Tyngdpunkten ska läggas på hur
tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren (Slottsstaten). Regeringen och Riksmarskalksämbetet
enades 2005 om att komplettera överenskommelsen från 1996 när det gäller insyn i den
verksamhet som bedrivs inom ramen för
anslaget till Kungliga hovstaten. Den kompletterande överenskommelsen redovisades i
budgetpropositionen för 2006. Överenskommelsen innebär bl.a. att den verksamhet som
bedrivs inom ramen för anslaget till Hovstaten
ska redovisas utförligare i verksamhetsberättelsen. Konstitutionsutskottet hade inga
invändningar mot överenskommelsen (bet.
2005/06:KU1, rskr. 2005/06:60).
Kungliga hov- och slottsstaterna hade under
2008 sammanlagt 212 tillsvidareanställda medarbetare, motsvarande 199 heltidstjänster. Därutöver anlitades, i likhet med vad som sker varje
år, ett stort antal personer för tillfälliga uppdrag,
17
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bl.a. i samband med representations- och
galamiddagar, i visningsverksamheten och för
parkarbeten. Dessa insatser motsvarar ca 60
heltidstjänster på årsbasis och engagerar ca 550
personer varje år. En översyn av den framtida
personalförsörjningen visar att uppemot 30
procent av de anställda kommer att uppnå
pensionsålder t.o.m. 2013.
Betydande satsningar har gjorts på moderna
IT-system och effektiva telekommunikationer.
Åtgärderna har lett till ökad effektivitet och
tillgänglighet samtidigt som t.ex. telefonkostnaderna kunnat reduceras.
Hovstaten
Anslaget, till den del det avser Hovstaten (51
procent),
finansierar
kostnader
för
representation och statsbesök, resor, transporter
och personal m.m. samt levnadsomkostnader
som är direkt kopplade till statschefens funktion.
Avsatta medel till Hovstaten 2008 uppgick till ca
56 miljoner kronor. De största kostnaderna (29
procent) faller inom Riksmarskalksämbetets
ansvarsområde, främst för övergripande ledning,
och inom Hovmarskalksämbetets ansvarsområde (23 procent), främst för officiell
representation och resor. Huvuddelen av Hovstatens kostnader utgörs av löner.
Den kungliga familjens program har varit
omfattande. Kungaparet har deltagit i flera
hundra arrangemang. Kungen har tillsammans
med drottningen mottagit statsbesök från
Rumänien, Luxemburg och Grekland samt
genomfört statsbesök i Portugal och Ukraina.
Kungaparet har vidare anordnat representationsmiddagar och andra bjudningar för ca 3 000
personer under året.
Den höjning av anslaget som tilldelades
Kungl. hov- och slottsstaten för budgetåret 2008
har bl.a. använts för att täcka kostnader
förknippade med kronprinsessans egna officiella
representation.
Slottsstaten
Slottsstaten omfattar Husgerådskammaren,
inklusive Bernadottebiblioteket, och Ståthållarämbetet. Anslaget, till den del det avser Slottsstaten (49 procent), uppgick till drygt 53
miljoner kronor 2008. Cirka 56 procent av
verksamhetens kostnader utgörs av löner.
Verksamhetsberättelsen visar att aktiviteten
även inom Slottsstaten har varit hög. Husgerådskammaren har svarat för förvaltning, underhåll
och vård av de kungliga slottens konstverk,
18

möbler och andra inventarier. För att
effektivisera förvaltningen och underlätta
kunskapsinhämtning pågår sedan flera år ett
långsiktigt arbete med att digitalisera
samlingarnas kataloger. Intresset att ta del av
kulturarvet är stort från såväl forskare som
institutioner och allmänhet. När det gäller
visningsverksamheten noterades över 786 000
besök vid de kungliga slotten 2008, varav nära en
halv miljon vid Stockholms slott. Vidare har ett
stort antal arrangemang med musik och
utställningar med olika teman anordnats.
Ståthållarämbetet ansvarar för säkerhetsfrågor
vid de kungliga slotten i nära samarbete med
garnisonsavdelningar och polismyndigheten.
Investeringar har gjorts i ökat skydd av
besökande, personal och byggnader.
Revisionens iakttagelser

Den verksamhet som Kungliga hovstaten bedriver omfattas inte av Riksrevisionens granskning enligt lagen (2002:1022) om revision av
statlig verksamhet m.m. (jfr. ovan under
Resultatinformation).
Riksrevisionen har granskat Kungliga
slottsstatens årsredovisning för räkenskapsåret
2008. Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Slutsatser

Redovisningen i verksamhetsberättelsen bygger
på den överenskommelse som träffades 1996
mellan regeringen och Riksmarskalksämbetet
och som kompletterats 2005. Verksamhetsberättelsen för 2008 ger en bra överblick över de
aktiviteter och åtgärder som har vidtagits för
anslagsmedlen.
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Regeringens överväganden
Tabell 4.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Kungliga Hov- och slottsstaten
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

112 121

112 121

112 121

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

3 331

4 052

4 718

Beslut

9 500

5 843

5 877

124 952

122 016

122 717

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

För att delvis bekosta den del av kronprinsessan
Victorias bröllop som är en statsangelägenhet
anser regeringen att anslaget tillfälligt bör ökas
med 5 miljoner kronor. Regeringen bedömer
vidare att en ramhöjning med 4,5 miljoner
fr.o.m. 2010, samt 3,5 miljoner kronor fr.o.m.
2011, är nödvändig för att täcka kostnader för
driften av Haga slott.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 124 952 000 kronor. Den tillfälliga
höjningen av anslaget om 2 miljoner kronor som
gjordes från och med 2008 i syfte att förbättra
säkerheten på bl.a. Stockholms slott, upphör
efter 2010. För 2011 och 2012 har anslaget
beräknats till 122 016 000 kronor respektive
122 717 000 kronor.
Av det totala anslaget kommer Hovstaten att
tillföras 51 procent medan Slottsstaten tilldelas
49 procent. Anslagsfördelningen mellan Hovstaten och Slottsstaten grundar sig på relationen
mellan deras faktiska kostnader 1996. Enligt den
tidigare nämnda överenskommelsen mellan
regeringen och Riksmarskalksämbetet ska
kostnadsfördelningsnyckeln gälla långsiktigt och
inte rubbas av smärre förändringar i
organisationen eller det verkliga kostnadsutfallet.
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5 Riksdagen samt JO m.m.

5.1

Utgångspunkter för
riksdagsförvaltningens
verksamhet

Riksdagen har som det främsta demokratiska
statsorganet konstitutionellt fastställda uppgifter
i det svenska statsskicket. Riksdagen med dess
ledamöter har som folkets främsta företrädare
också en central roll i opinionsbildningen och en
skyldighet att verka för att demokratins idéer
blir vägledande inom samhällets alla områden.
Riksdagen har även uppgifter som följer av
internationella åtaganden och av medlemskapet i
Europeiska unionen.
Riksdagens arbete bedrivs i enlighet med
bestämmelserna i regeringsformen, riksdagsordningen och särskilda riksdagsbeslut om
arbetets inriktning.
Riksdagsförvaltningens uppgift

Riksdagsförvaltningen är riksdagens förvaltningsmyndighet. Förvaltningens verksamhet
regleras i riksdagsordningen (RO) och i lagen
(SFS 2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen samt i annan lagstiftning och
föreskrifter på riksdagsområdet.
Riksdagsförvaltningen
har
endast
en
verksamhetsgren, Stöd till den parlamentariska
processen.
Huvuduppgiften för förvaltningen är att
biträda vid behandlingen av riksdagens ärenden
och tillhandahålla de resurser och den service
som behövs för kammarens, utskottens och
övriga riksdagsorgans verksamhet. Riksdagsförvaltningen ska dessutom informera om
riksdagens arbete och frågor som rör EU,

handlägga
ärenden
rörande
riksdagens
internationella kontakter, svara för säkerhet och
för fredstida krishantering i riksdagen samt svara
för de myndighets- och förvaltningsuppgifter
som anges i riksdagsordningen och andra lagar
och föreskrifter.
Riksdagsstyrelsens uppdrag till förvaltningen

Med utgångspunkt i riksdagsordningen samt i
instruktionen formulerade riksdagsstyrelsen i
mars 2008 riksdagsförvaltningens fem huvuduppdrag enligt följande:
Riksdagsförvaltningen ska skapa bästa möjliga
förutsättningar för riksdagens och ledamöternas
arbete genom att
-

svara för väl fungerande stöd till arbetet i
kammare och utskott,

-

svara för väl fungerande stöd och service till
ledamöter och partikanslier,

-

främja kunskapen om riksdagen och dess
arbete,

-

vårda och bevara riksdagens byggnader och
samlingar samt

-

vara en väl fungerande och framsynt
myndighet och arbetsgivare.

5.2

Resultatredovisning

Riksdagsstyrelsen kan konstatera att riksdagsförvaltningen i allt väsentligt har utfört de
uppdrag som ålagts förvaltningen och ser
resultatet som tillfredsställande. Av riksdags21
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förvaltningens disponibla anslag förbrukades 91
procent under 2008.
För en mer utförlig redogörelse över arbetet i
riksdagen hänvisas till Riksdagens årsbok för
riksmötesåret
2007/08
och
riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret
2008 (2008/09:RS2) samt utskottens egna
verksamhetsberättelser.
Stöd till arbetet i kammare och utskott m.m.
Genom god planering i kombination med hög
flexibilitet har förvaltningen tillhandahållit den
service och de resurser som behövts för att
riksdagsarbetet har kunnat bedrivas effektivt
samt för riksdagsorganens verksamhet.
Krisen på finansmarknaden 2008 gjorde
avtryck även i riksdagsarbetet. Förslag från
regeringen med anledning av denna kris som
skyndsamt behövde behandlas av riksdagen är,
tillsammans med hanteringen av ett par andra
uppmärksammade riksdagsärenden, exempel där
kraven på flexibilitet varit mycket högt ställda.
Riksdagens roll i internationella sammanhang
fortsätter också att öka. Riksdagsförvaltningen
bidrar med stöd till talmännen och de svenska
delegationerna. Planerade demokratifrämjande
aktiviteter har utförts enligt plan. Även
utskotten, enskilda ledamöter och förvaltningen
har medverkat i och fått stöd i det internationella
utbytet.
Stöd och service till ledamöter och partikanslier
De serviceenkäter som genomfördes 2008 gav
möjlighet till att jämföra resultatet med andra
organisationer och myndigheter. Undersökningen visade att det fanns en stor uppskattning för det stöd och den service
förvaltningen erbjuder. Det helhetsbetyg (NKI)
på 81 som ledamöterna ger förvaltningen är vid
en jämförelse med andra organisationer och
myndigheter mycket bra. Högt betyg gav
ledamöterna exempelvis för förvaltningens
bemötande, service och kompetens.
Kunskapen om riksdagen och dess arbete
En angelägen uppgift är att sprida kunskap och
information om riksdagens arbete och beslut.
Skolverksamheten och webben är viktiga verktyg
för detta. En uppföljning av riksdagens webbplats visar att de flesta som besöker webbplatsen
hittar vad de söker.
Allmänhetens möjlighet att besöka riksdagen,
träffa ledamöter och få svar på frågor samt att få
tillgång till riksdagens dokument via riksdagens
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webbplats har bidragit till att skapa öppenhet
och tillgänglighet till riksdagens arbete.
Riksdagens beslut att erbjuda resebidrag för
skolbesök i riksdagen hann under 2008 inte ge
några större effekter. Under hösten beviljades
och utbetalades resebidrag till tre skolklasser
som besökte riksdagen. Intresset inför 2009 var
betydligt större, redan under hösten beviljades
19 skolor resebidrag för studiebesök under våren
2009.
Vård och bevarande av byggnader och samlingar
Riksdagsförvaltningen har under året vidtagit
åtgärder för att säkerställa att inredning och
konst samt dokumentsamlingarna vårdas och
bevaras för framtiden. Under året har ett stort
antal arbeten genomförts för att vårda och
bevara riksdagens hus. Ett arbete pågår också
med att ta fram en flerårig underhålls- och
renoveringsplan för riksdagens fastigheter.
Myndighet och arbetsgivare
Arbetet med att införa ett miljöledningssystem
satte också sin prägel på arbetet under 2008.
Exempelvis fattades beslut om en miljöpolicy
och övergripande miljömål under året. Konkret
har miljöarbetet resulterat i bl.a. minskad
elförbrukning respektive minskad energiförbrukning för uppvärmning samt att miljövänligare städhjälpmedel används. Dessutom har
pappersförbrukning minskat bl.a. genom att
tryckningen av snabbprotokollen begränsats.
Arbetet med att införa ett miljöledningssystem
slutfördes då riksdagsförvaltningen miljöcertifierades1 i april 2009.
Det utvecklingsarbete som inleddes 2007 av
en ny modell för verksamhetsstyrning och nya
former för planering och uppföljning fortsatte
2008. Under året har arbetet med att tydliggöra
kopplingen mellan uppdrag, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av
verksamheten inom förvaltningen i relation till
såväl ansvarsförhållanden som anslagsförbrukning fortskridit.

1 ISO 14001
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5.4

Budgetförslag

I tabellen nedan framgår riksdagsförvaltningens
kostnader, intäkter och transfereringar för stöd
till den parlamentariska processen.

5.4.1

2:1 Riksdagens ledamöter och
partier m.m.

Tabell 5.1 Intäkter, kostnader och transfereringar

Tusental kronor

5.2.1

Analys och slutsatser

Tabell 5.2 Anslagsutveckling

Miljoner kronor
2008

Intäkter 1
Kostnader

2

Nettokostnad
Transfereringar
Totalt

2007

2006

Utfall

762 281
1

44

42

56

2009

Anslag

818 128

1 526

1 168

1 197

2010

Förslag

828 691

1 482

1 126

1 141

2011

Beräknat

832 685

2

431

415

420

2012

Beräknat

836 816

3

1 913

1 541

1 561

1

Utom intäkter av anslag.
Ökningen mellan 2007 och 2008 beror i huvudsak på att ledamöternas
ålderspensioner, egenlivränta och kompletterande efterlevandepension för 2008
redovisas i resultaträkningen. Även nyintjänad pension och förändringar på grund
av ändrade ränte- och dödlighetsantaganden bidrar till kostnadsökningen mellan
åren.
2

Utöver de nedlagda kostnaderna, 1 526 miljoner
kronor, har 431 miljoner kronor utbetalats i
form av stöd och bidrag, främst som stöd till
partigrupperna i riksdagen (244 miljoner kronor,
varav ca 204 miljoner kronor avseende politiska
sekreterare) samt som stöd till politiska partier
(172 miljoner kronor).
Intäkterna kan främst hänföras till uthyrning
av lokaler i riksdagsförvaltningens fastigheter,
försäljning
av
riksdagstryck
samt
till
prenumerationsintäkter från tidningen Riksdag
& Departement.
Konstitutionsutskottet kommer under hösten
2009 att behandla riksdagsförvaltningens
årsredovisning för 2008. Vid behandlingen av
årsredovisningen för 2007 (2008/2009:KU1)
hade utskottet inget att erinra.

5.3

2008

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har bedömt att riksdagsförvaltningens årsredovisning för räkenskapsåret
2008 i allt väsentligt är rättvisande.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

40 627
784 813

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 828 691 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 828 691 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för kostnader som till största
delen är lagbundna, bl.a. reseersättningar till
riksdagens ledamöter samt pensioner och
inkomstgarantier åt f.d. riksdagsledamöter och
EU-parlamentariker. Arvoden till riksdagens
ledamöter och till Sveriges EU-parlamentariker2
beslutas av arvodesnämnden. Anslaget används
även för klimatkompensation och stöd till
partigrupperna i riksdagen samt bidrag till
interparlamentariskt samarbete. Bidrag till
Rikskommittén Sveriges Nationaldag och till
föreningen Sällskapet riksdagsmän och forskare
(Rifo) finansieras även från anslaget.
Riksdagsstyrelsens överväganden
Valet 2010
Vid ett valår ökar normalt kostnaderna för
riksdagsförvaltningen. Ökningens storlek är
dock svår att beräkna eftersom det bl.a.
föreligger vissa osäkerheter avseende kostnader
för pensioner och inkomstgarantier. Kostnaderna påverkas av det antal ledamöter som inte
ställer upp eller återväljs i samband med valet.

2 Den 14 juli 2009 träder en ny EU-stadga i kraft. Den innebär att

europaparlamentarikerna fortsättningsvis kommer att arvoderas direkt
från EU. En övergångsbestämmelse finns som reglerar att de ledamöter
som är valda för perioden fram till 13 juli 2009 och som blir återvalda kan
välja att kvarstå i det nationella systemet. De ledamöter som väljer att
kvarstå i det svenska systemet får samma arvode, inkomstgaranti och
pensioner som inhemska ledamöter.

23

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Även kostnader för resor och teknisk utrustning
till nya ledamöter förväntas öka under året.
Politiska sekreterare
Stödet till partigrupperna i riksdagen avseende
politiska sekreterare till riksdagens ledamöter
beräknas med utgångspunkt i ett schablonbelopp
per mandat i enlighet med lag (1999:1209) om
stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen. Stödet är avsett
att täcka kostnaderna för handläggarhjälp åt
riksdagens ledamöter och beräknas efter normen
en politisk sekreterare per riksdagsledamot. En
uppräkning av schablonbeloppet för stödet till
politiska sekreterare föreslås med ca 3 procent
från nuvarande 50 300 kronor till 51 800 kronor
fr.o.m. den 1 januari 2010.
Det internationella arbetet
Den internationella verksamheten intar en viktig
och växande roll i riksdagens arbete.
Många av de internationella åtagandena för
riksdagens ledamöter ryms inom arbetet i de
interparlamentariska församlingarna. Ett hundratal riksdagsledamöter ingår i riksdagens delegationer till de interparlamentariska församlingarna, där arbetet fortsätter att öka i
omfattning och intensitet. Talmännens, utskottens och ledamöternas engagemang i internationella frågor innefattar årligen ett
omfattande bilateralt besöksutbyte. Besök med
fokus på dialogen med den muslimska världen
prioriteras också.
Riksdagsledamöternas närvaro vid valövervakningar har under de senaste åren prioriterats,
med ett ökat och breddat deltagande som följd.
Det svenska EU-ordförandeskapet hösten
2009 kommer också att påverka verksamhetsåret
2010. Riksdagens talman kommer att vara värd
för den årliga EU-talmanskonferensen i maj
2010. Ett EU-generalsekreterarmöte under
riksdagsdirektörens värdskap kommer också att
anordnas i mars 2010.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsförvaltningen har gjort bedömningen
att det preliminärt tilldelade anslaget för 2010 i
huvudsak bör kunna rymma den ordinarie
verksamheten och de extra satsningar som det
redogörs för ovan.
Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på
828 691 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
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och 2012 bör anslaget beräknas till 832 685 000
kronor respektive 836 816 000 kronor.
För 2010 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:1 Riksdagens ledamöter och partier
m.m. finnas en anslagskredit på högst 5 procent
av anvisat anslag.
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m.
Tusental kronor
2010

2011

2012

818 128

818 128

818 128

Pris- och löneomräkning 2

18 643

22 676

26 847

Beslut

-8 080

-8 119

-8 159

828 691

832 685

836 816

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

5.4.2

2:2 Riksdagens förvaltningsanslag

Tabell 5.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

588 330

2009

Anslag

645 609

2010

Förslag

663 386

2011

Beräknat

668 304

2

2012

Beräknat

671 850

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

86 798
639 058

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 663 386 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 663 386 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för riksdagsförvaltningens
förvaltningskostnader samt bidrag till föreningar
i riksdagen.
Avgiftsfinansierad verksamhet vid
riksdagsförvaltningen

Riksdagsförvaltningen får, enligt 9 § lagen
(2000:419) om instruktion för riksdagsförvaltningen, utföra uppdrag och tillhandahålla
varor och tjänster samt inom riksdagens
fastigheter upplåta lägenheter och lokaler.
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Riksdagsförvaltningen bestämmer avgifternas
storlek och disponerar intäkterna.
Tabell 5.5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2008

43 930

Prognos 2009

37 954

Budget 2010

37 835

Riksdagsstyrelsens överväganden
Under verksamhetsåret 2010 planeras för
satsningar inom de prioriterade områden som
Riksdagsstyrelsen tidigare beslutat om3 .
Valet 2010
Riksdagsförvaltningen planerar för och vidtar
nödvändiga åtgärder i samband med riksdagsvalet 2010. I det ingår att ta emot nya ledamöter
och ge service till de ledamöter som lämnar
riksdagen efter valet.
Den parlamentariska processen
(Riksdagskommittén)
Arbetet fortsätter med att genomföra riksdagens
beslut med anledning av Riksdagskommitténs
förslag i betänkandet Riksdagen i en ny tid
(2005/06:RS3, 2005/06:KU21, 2006/07:KU3).
Det handlar bl.a. om utvecklingen av arbetet
med EU-frågor, uppföljning och utvärdering av
riksdagsbeslut samt forsknings- och framtidsfrågor.
Miljöledningsarbete
Riksdagsförvaltningen har på riksdagsstyrelsens
uppdrag utvecklat ett miljöledningssystem enligt
ISO 14001. I april 2009 miljöcertifierades
riksdagsförvaltningen. Inom miljöområdet ska
riksdagsförvaltningen vara ett föredöme genom
att aktivt arbeta för att minimera negativ miljöpåverkan, ställa tydliga miljökrav vid inköp av
varor och tjänster samt kontinuerligt utveckla
miljökompetensen hos personalen. Under
verksamhetsåret 2010 planerar därför riksdagsförvaltningen för åtgärder för att förbättra

3 Övergripande planeringsdirektiv inför beredningen av riksdags-

förvaltningens, Riksdagens ombudsmäns (JO) och Riksrevisionens

riksdagens energieffektivisering samt fortsätta
utreda alternativa energikällor. Vidare planeras
också för åtgärder som syftar till en mer
miljövänlig avfallshantering av gammal teknisk
utrustning. Även ett fortsatt utbyte till miljöbilar
kommer att ske.
Riksdagsförvaltningens samlingar
Under 2010 planeras för en fortsättning av
arbetet med att ta fram ett gemensamt ITbaserat dokumenthanteringssystem. Under året
ska också förutsättningarna för att ta fram ett
nytt konstregister ses över. Vidare fortsätter
arbetet med skanning av äldre riksdagstryck så
att det kan lagras digitalt och publiceras på
riksdagens webbplats.
Riksdagens byggnader och lokaler
Det
arbete
som
påbörjats
avseende
moderniseringen av riksdagens befintliga
sammanträdeslokaler kommer att fortsätta
under 2010, bl.a. kommer möteslokalerna i den
s.k. sammanträdespoolen att renoveras under
året. Flera av riksdagens hissar är också i behov
av renovering och driftunderhåll p.g.a. nya
myndighetskrav. Riksdagsförvaltningen planerar
för att åtgärda åtta hissar under 2010 till en
kostnad av ca 4 miljoner kronor. Detta arbete
kommer att fortsätta fram till 2012. Kostnaden
beräknas totalt uppgå till ca 12 miljoner kronor.
Riksdagsförvaltningen står också inför omfattande underhålls- och renoveringsarbeten av
fastighetsbeståndet. Arbetet utgår från den långsiktiga underhållsplan som utarbetats för
fastigheterna. Arbetet beräknas kunna påbörjas
under verksamhetsåret 2011, men redan under
2010 kommer projekteringsarbetet att intensifieras. Riksdagsförvaltningen avser att återkomma till riksdagen under 2010 med ett
fullgott beslutsunderlag.
Säkerhet och sårbarhet
En fortsatt satsning inom säkerhetsområdet
planeras för 2010. Det avser en vidareutveckling
av rutiner samt en ökad proaktivitet. Här bedrivs
arbetet med inriktningen att riksdagen ska vara
en öppen arbetsplats där det är lätt för ledamöter
att under säkra former möta väljare och olika
intressenter. Under 2010 planeras bl.a. för
övergången till det nationella radiokommunikationssystemet RAKEL. Vidare planeras också
för fortsatta satsningar inom IT-säkerhetsområdet.

förslag till 2010 års budgetproposition, (dnr 250-1991-07/08 ).
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Kris och beredskap
Inom kris- och beredskapsområdet fortsätter
arbetet med att säkra riksdagens verksamhet i
händelse av svår kris eller annan typ av prövning
för verksamheten.
Kommunikation
Riksdagsförvaltningen ska under åren 2010 och
2011 vidareutveckla både den externa och
interna kommunikationen. En öppen och tillgänglig riksdag som ger möjlighet till insyn och
information ska bidra till ett ökat förtroende för
och kunskaper om riksdagens arbete och beslut
samt den demokratiska processen. Under 2010
planeras bl.a. för en introduktionsfilm om riksdagen och demokratin. En anpassad version av
filmen ska även finnas på riksdagens webbplats
så att lärare och elever som inte kan komma till
riksdagen kan se filmen och använda den i
undervisningen. Även satsningar relaterade till
demokrativerkstaden planeras för åren 2010 och
2011. De syftar till att ta fram ett nytt interaktivt
verktyg på webben som lärare kan använda i
undervisningen om vägen från förslag till beslut i
riksdagen, den så kallade ärendegången.
Mångfaldsarbetet
Riksdagsförvaltningen avser att under 2010
fortsätta ett målinriktat arbete för mångfald.
Åtgärder kommer att vidtas för att öka tillgängligheten till riksdagens lokaler, arbete och
dokument bl.a. genom att tolkning av debatter i
kammaren för döva och hörselskadade förbättras. Inom förvaltningen kommer det praktikprogram för unga akademiker med svårigheter
att etablera sig på arbetsmarknaden att fortsätta
liksom arbetet med att öka kunskapen inom
förvaltningen om de mervärden som kan uppnås
genom en diversifierad personalgrupp.

Riksgälden för investeringar som används i
verksamheten samt investeringar i fastigheter
och tekniska anläggningar inom en ram av högst
300 000 000 kronor.
För 2010 bör det enligt riksdagsstyrelsen för
anslaget 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag finnas
en anslagskredit på högst 5 procent av anvisat
anslag.
För 2010 bör det enligt riksdagsstyrelsen
beviljas en räntekontokredit på högst 10 procent
av myndighetens totala anslagsutrymme.
Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag
Tusental kronor
2010

2011

2012

645 609

645 609

645 609

Pris- och löneomräkning 2

20 874

25 815

29 378

Beslut

-3 097

-3 120

-3 137

663 386

668 304

671 850

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Investeringsplan
Nivån på de investeringar som föreslås
genomföras under perioden 2010–2012 är lägre
än under föregående period. För verksamhetsåret 2010 planeras exempelvis inga större
investeringar avseende riksdagens fastigheter.
Övriga investeringar som planeras avser i
huvudsak riksdagsförvaltningens verksamhet.

Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsförvaltningen har gjort bedömningen
att det preliminärt tilldelade anslaget för 2010 i
huvudsak bör kunna rymma den ordinarie
verksamheten och de extra satsningar som det
redogörs för ovan.
Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på
663 386 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 bör anslaget beräknas till 668 304 000
respektive 671 850 000 kronor.
Riksdagsstyrelsen föreslår att riksdagsförvaltningen bemyndigas att ta upp lån i

Riksdagsstyrelsen föreslår
att
riksdagen
godkänner den investeringsplan som finns i
tabell 5.7.
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Tabell 5.7 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Anläggningstillgångar, fastigheter

52,8

24,2

5,0

5,0

5,0

Anläggningstillgångar, övrigt

17,1

40,9

32,2

32,2

32,2

Summa investeringar

69,9

65,1

37,2

37,2

37,2

Lån i Riksgälden

69,9

64,9

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

37,2

Anslag
Summa finansiering

0,2
69,9

65,1

Låneram

Mål för verksamhetsgrenar

Riksdagsförvaltningen har för 2009 låneramar
avseende investeringar i fastigheter (150 000 000
kronor) och andra anläggningstillgångar
(150 000 000 kronor). Riksdagsstyrelsen föreslår
att riksdagen bemyndigar riksdagsförvaltningen
att för 2010 besluta om lån i Riksgälden för
investeringar som används i verksamheten intill
ett belopp på 130 000 000 kronor, och att besluta
om lån i Riksgälden för investeringar i
fastigheter och tekniska anläggningar intill ett
belopp på 170 000 000 kronor.

Mål har satts upp för klagomålsprövningen,
rättslig tillsyn på eget initiativ, besvarande av
lagstiftningsremisser samt den internationella
verksamheten.
-

Rättslig tillsyn baserad på klagomål: Att med
bibehållen kvalitet i ärendehanteringen
fullgöra uppgifterna enligt instruktionen.
Härvid ska särskild vikt läggas på att
minska ärendebalansens totala omfattning
och andelen ärenden i balans som är äldre
än ett år.

-

Rättslig tillsyn på eget initiativ: Att bedriva
inspektionsverksamhet, som har en
betydelsefull
rättssäkerhetsfrämjande
effekt, i samma omfattning som under
närmast föregående år.

-

Besvarande av lagstiftningsremisser: Att
genom yttranden över förslag till
lagstiftning
framföra
synpunkter
i
rättssäkerhetsfrågor och andra rättsliga
frågor som det ankommer på JO att
uppmärksamma.

-

Internationellt samarbete: Att i omvärlden
främja kunskapen om och förståelsen för
konstitutionell
kontroll
genom
parlamentariska ombudsmän.

Mål för Riksdagens ombudsmän 2010
Uppgifter och övergripande mål

JO:s uppgift är att, enligt 12 kap. 6 §
regeringsformen samt lagen (1986:765) med
instruktion för Riksdagens ombudsmän (JOinstruktionen), utöva tillsyn över tillämpningen i
offentlig verksamhet av lagar och andra
författningar. JO:s övergripande mål för
verksamheten är i enlighet därmed följande.
Att genom tillsyn över efterlevnaden av lagar
och andra författningar hos dem som utövar
offentlig verksamhet främja rättssäkerheten och
höja den rättsliga kvalitetsnivån i myndighetsutövningen. Tillsynen bedrivs genom prövning
av klagomål från allmänheten samt genom
inspektioner och andra undersökningar, som
ombudsmännen finner påkallade.
Att främja den internationella spridningen av
idén om rättslig kontroll genom oberoende
ombudsmannainstitutioner samt att medverka i
internationellt
samarbete
mellan
sådana
institutioner.

Resultatredovisning
Resultat

Målen för 2008 har väsentligen varit desamma
som föreslås för 2010 (se föregående avsnitt).
Vad gäller inspektionsverksamheten har emellertid målet reviderats. Det är med nuvarande stora
tillströmning av klagomål inte realistiskt att öka
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omfattningen av denna verksamhet. Målet såvitt
avser klagomålsprövningen har reviderats eftersom JO för närvarande saknar möjlighet att följa
utvecklingen av genomsnittliga handläggningstider.
Antalet inkomna ärenden har ökat med 14,4
procent jämfört med 2007. Totalt har 6 783 nya
ärenden registrerats under 2008. Antalet oavgjorda ärenden i balans var vid årets slut 1 315,
vilket är 189 fler än vid föregående årsskifte.
Antalet ärenden äldre än ett år ökade i jämförelse med läget vid föregående årsskifte med
45 till 107. Andelen ärenden av den utgående
balansen som var äldre än ett år utgjorde 8,1
procent 2008 jämfört med 5,5 procent 2007.
Under 2008 genomfördes 41 inspektionsdagar
att jämföras med 55 under 2007.
JO är förebild för de liknande institutioner
som numera finns i cirka 130 länder över hela
världen och betraktas därmed som en viktig
kunskaps- och inspirationskälla för främst mera
nyetablerade ombudsmannainstitutioner liksom
för stater som överväger att inrätta en sådan.
JO:s anslagsutfall för 2008 uppgick till
61 815 000 kronor.
Under första kvartalet 2009 har inströmningen av ärenden ökat med 0,9 procent i
förhållande till motsvarande period 2008.
Sammanlagt har 1 851 nya ärenden registrerats
under perioden. Under första kvartalet 2008
registrerades 1 835 nya ärenden och under
motsvarande period 2007 var siffran 1 425
ärenden. Under hela året 2008 nyregistrerades 6
783 ärenden. En försiktig bedömning för 2009 är
att de nyregistrerade ärendena kan komma att
uppgå till mellan 6 800 och 7 000.
Analys och slutsatser

Målet att minska ärendebalansen har inte
uppnåtts under 2008. Värt att notera är att JO
ändå förmått möta den ökade tillströmningen av
klagomål genom att avgöra 901 fler klagomålsärenden än under 2007, d.v.s. sammanlagt 6 594.
JO saknar med nuvarande ärendehanteringssystem möjlighet att beräkna genomsnittliga
handläggningstider, men att andelen ärenden
äldre än ett år ökat kan möjligen tyda på att den
genomsnittliga handläggningstiden inte har
förkortats 2008 jämfört med 2007.
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Kvaliteten i ärendehandläggningen har, såvitt
JO kan bedöma, kunnat bibehållas på en hög
nivå.
Målet att öka omfattningen av antalet
inspektionsdagar har inte kunnat uppnås.
Konstitutionsutskottet har uttalat att klagomålsprövningen utgör den viktigaste delen av JO:s
verksamhet. I avsikt att bemästra det stora
antalet klagomål har JO därför tvingats begränsa
sin inspektionsverksamhet.
JO:s bedömning är att besvarandet av lagstiftningsremisser under året bl.a. bidragit till att
belysa viktiga rättssäkerhetsaspekter i pågående
lagstiftningsärenden.
Även den internationella verksamheten har,
enligt JO:s bedömning, bedrivits enligt målsättningen.
Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har för 2008 bedömt årsredovisningen som i allt väsentligt rättvisande.
5.4.3

2:3 Riksdagens ombudsmän (JO)

Tabell 5.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

61 815

2009

Anslag

69 700

2010

Förslag

69 400

2011

Beräknat

71 506

2

2012

Beräknat

73 615

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 232
72 700

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 70 807 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 72 492 tkr i 2010 års prisnivå.

Från
anslaget
finansieras
Riksdagens
ombudsmäns förvaltningskostnader och anläggningstillgångar. Under 2010 beräknas ett
investeringsbehov om 1 000 000 kronor, vilket
kommer att finansieras genom att en del av
anslagssparandet tas i anspråk.
Kommentar till 2009 års utgiftsprognos

Prognosen för 2009 visar på en negativ avvikelse
om 3 000 000 kronor i förhållande till ramanslaget. Av dessa prognostiserade högre
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kostnader utgör merparten investeringar i
anläggningstillgångar samt högre kostnader för
JO:s 200-årsjubileum i tillägg till de medel som
tidigare anslagits för detta ändamål. Resterande
del av avvikelsen beror på att JO tillfälligt utökat
verksamheten med ytterligare en föredragandetjänst utöver de tre som äskandet för 2009 utgick
från. Prognosen är osäker främst beroende på att
upphandlingen av anläggningstillgångarna inte är
slutförd.
JO:s överväganden när det gäller förslag till
anslag för 2010–2012
JO:s 200-årsjubileum
I jämförelse med 2009 års anslag har anslaget för
2010 reducerats med 3 445 000 kronor som
motsvarar kostnaden för JO:s 200-årsjubileum.
Åtgärder för att säkra måluppfyllelsen
Den nuvarande utvecklingen av klagomålsmängden (ökning i en takt av c:a 15 procent det
senaste året) riskerar att leda till en ohållbar
situation, om inte åtgärder vidtas för att anpassa
JO:s organisation och verksamhetsformer till
den nya situationens krav. För närvarande
övervägs olika tänkbara förändringar. Utan att
ännu ha tagit ställning till vilka organisatoriska
och personalmässiga förändringar som kommer
att krävas, bedömer JO att resurstillskott
kommer att vara nödvändiga under budgetåren
2010, 2011 och 2012 för att bemästra de svårigheter som följer av den snabbt ökande klagomålsmängden.
Enligt löne- och förmånsavtalet för sakkunniga hos Riksdagens ombudsmän ges de
föredragande tidsbegränsade förordnanden,
vilket leder till en förhållandevis stor personalomsättning. Rekryteringsläget medför risk för
löneglidning. Ingångslönerna och löneutvecklingen måste anpassas till vad som i övrigt gäller
inom rättsväsendet, eftersom JO huvudsakligen
anlitar domarkompetenta föredragande.
Sammanfattningsvis leder de ovanstående
insatserna till ett behov av att justera anslaget
med 206 000 kronor för 2010, 1 195 000 kronor
för 2011 och 2 911 000 kronor för 2012.

Investeringar
JO har hittills fått använda anslagsmedel för att
finansiera sina anläggningstillgångar, bl.a. med
hänsyn till att dessa investeringar normalt är av
ringa omfattning. Enligt 11 § lagen (2006:999)
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m.
för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen ska anläggningstillgångar finansieras med lån i Riksgäldskontoret,
om inte riksdagen beslutar att finansiering ska
ske på annat sätt.
Under 2010 är investeringsbehovet 1 000 000
kronor och beräknas därefter minska till 500 000
kronor per år 2011 och 2012.
JO föreslår att anläggningstillgångarna även
under 2010 får finansieras med anslagsmedel
men att detta belopp, sammanlagt 1 000 000
kronor tas från anslagssparandet.
Riksdagsstyrelsens förslag

Riksdagsstyrelsen föreslår att ett anslag på
69 400 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 bör anslaget beräknas till 71 506 000
respektive 73 615 000 kronor.
Riksdagsstyrelsen föreslår att Riksdagens
ombudsmän för 2010 får anslagsfinansiera
anläggningstillgångar som används i myndighetens verksamhet.
Tabell 5.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Riksdagens ombudsmän (JO)
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

69 700

69 700

69 700

2 539

3 252

3 658

- 2 839

- 1 446

257

69 400

71 506

73 615

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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6 Sametinget

6.1

Budgetförslag

6.1.1

3:1 Sametinget

Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

32 472

2009

Anslag

38 214

2010

Förslag

34 195

2011

Beräknat

34 372

2

2012

Beräknat

34 549

3

1

Anslagssparande

466

Utgiftsprognos

37 553

om det samiska samhället, kulturen och
historien.
Sametinget handlägger dessutom uppgifter
som rör rennäringsadministration, bl.a. renmärkeshantering, underhåll av riksgränsstängsel,
cesiumverksamhet som en följd av Tjernobylolyckan, prisstöd, företagsregister och markanvändningsredovisning. Sametinget ansvarar
även för utbetalningar avseende ersättning för
rovdjursrivna renar.
Anslaget används även för utgifter för bidrag
enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag
vid vissa studier i samiska.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 34 195 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 34 195 tkr i 2010 års prisnivå.

Sametinget är en förvaltningsmyndighet inom
rennäringsområdet samtidigt som det är ett
samiskt folkvalt organ med val vart fjärde år.
Sametinget inledde sin verksamhet 1993. De
övergripande målen är enligt sametingslagen
(1192:1433) att Sametinget ska verka för en
levande samisk kultur och därvid ta initiativ till
verksamhet och föreslå åtgärder som främjar
denna kultur. Sametinget ska bl.a. medverka i
samhällsplaneringen och bevaka att samiska
behov beaktas.
Sametinget beslutar om fördelning av statens
bidrag till samisk kultur och samiska
organisationer samt andra medel som ställs till
samernas förfogande. Sametinget leder det
samiska språkarbetet och arbetar med vissa EUstöd riktade mot samiska intressen under
programperioden 2007–2013. Därtill har Sametinget ett informationsuppdrag gentemot
allmänheten i fråga om att sprida information

Regeringens överväganden
Den tidigare regeringen uppdrog i september
2004 åt Statens fastighetsverk att utreda uppförandet av en sametingsbyggnad i Kiruna. En
utredning om en byggnad för Sametinget slutfördes under våren 2005. Arbetet med att hitta
en lämplig tomt fortsätter. Under budgetåret
2009 fick Sametinget en engångsvis förstärkning
av anslaget med 10 000 000 kronor för arbetet
med denna process.
Regeringen föreslår att 34 195 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Sametinget för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 34 372 000
kronor och för 2012 beräknas anslaget till
34 549 000 kronor.
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Tabell 6.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:1 Sametinget
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

43 214

43 214

43 214

1 276

1 507

1 736

-10 295

-10 349

-10 401

34 195

34 372

34 549

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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7 Regeringskansliet m.m.

7.1

Budgetförslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

7.1.1

4:1 Regeringskansliet m.m.

Tabell 7.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

Tabell 7.1 Anslagsutveckling

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

2008

Utfall

6 069 408

2009

Anslag

7 142 285

1

2010

Förslag

6 705 299

2011

Beräknat

6 535 800

2

2012

Beräknat

6 570 279

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

292 439
7 096 423

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 489 891 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 490 287 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Regeringskansliets
förvaltningskostnader. I anslaget ingår Statsrådsberedningen, samtliga departement, Förvaltningsavdelningen,
utrikesrepresentationen,
kommittéväsendet och andra utredningar samt
gemensamma ändamål (hyror, kapitalkostnader
m.m.).

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

116 904

31 000

31 000

0

Prognos 2009

124 000

31 000

31 000

0

Budget 2010

163 000

0

0

0

Utfall 2008

Inkomsterna från expeditionsavgifter, och
ansökningsavgifter för viseringar m.m. beräknas
2010 till 163 000 000 kronor. Verksamheten
utförs vid utlandsmyndigheterna. För att skapa
en större tydlighet kommer samtliga avgiftsintäkter framöver föras till inkomsttitel.
Tabell 7.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

3 350

3 350

0

0

0

0

4 500

4 500

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009

0

0

0

4 500

4 500

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Mål

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Regeringskansliet ska vara ett effektivt och
kompetent instrument för regeringen i dess
uppgift att styra riket och förverkliga sitt
politiska program.

Resultat
(intäkt kostnad)

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen anger att Regeringskansliets årsredovisning har upprättats i enlighet med förordningen om myndigheters årsredovisning,
budgetunderlag, regleringsbrev och övriga beslut
i myndigheten. Riksrevisionen har bedömt att
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Regeringskansliets årsredovisning för räkenskapsåret 2008 i allt väsentligt är rättvisande.
Regeringens överväganden
Regeringskansliets verksamhet

Regeringskansliet, kommittéerna och utlandsmyndigheterna, hade vid utgången av 2008
tillsammans 4 771 tjänstgörande (exklusive
lokalanställda vid utlandsmyndigheterna). Av
dessa var cirka 4 procent anställda på politikeravtalet.
I nedanstående tabell redovisas viss resultatinformation för Regeringskansliet.
Tabell 7.4 Viss resultatinformation i Regeringskansliet

Antal tjänstgörande (inkl. politikeravtal)
andel kvinnor/män
Anställda på politikeravtalet
andel kvinnor/män
Andel kvinnor/män av anställda på
chefsavtalet
Sjukfrånvaro andel av arbetstid

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4 333

4 446

4 548

4 621

4 541

4 514

4 639

4 771

57/43

57/43

57/43

58/42

58/42

58/42

58/42

58/42

166

163

184

182

203

156

195

193

51/49

51/49

52/48

53/47

54/46

46/54

43/57

43/57

30/70

31/69

33/67

34/66

36/64

38/62

39/61

40/60

i.u.

3,0

3,0

2,8

2,8

2,9

2,5

2,4

i.u.

3,9/1,9

4,0/1,6

3,7/1,6

3,7/1,5

3,8/1,5

3,2/1,5

2,9/1,5

Antal diarieförda ärenden

76 715

77 480

75 099

76 939

83 421

85 335

94 031

99 433

Regeringsärenden

10 521

9 548

7 934

7 615

7 529

7 899

6 952

6 972

Propositioner

130

148

171

188

183

187

142

212

Författningsärenden

i.u.

i.u.

1 217

1 387

1 249

1 581

1 463

1 433

Kommitté- och tilläggsdirektiv

119

160

171

183

150

141

185

158

bland kvinnor/män

Regleringsbrev och ändringsbeslut

i.u

i.u

702

739

836

658

652

671

SOU-serien

110

124

130

135

120

118

113

131

Ds-serien

78

67

66

57

58

24

53

87

Interpellationssvar
Frågesvar till riksdagen
Brevsvar till enskilda

284

447

486

542

531

442

778

702

1 260

1 518

1 442

1 749

2 212

1 906

1 774

1 603

i.u.

i.u.

27 422

27 343

29 889

34 007

36 698

30 115

Resdagar i Sverige (med övernattning)

i.u.

i.u.

10 013

8 887

9 083

8 434

13 088

13 371

Resdagar utomlands (med övernattning)

i.u.

i.u.

35 378

41 106

38 734

34 722

45 632

43 722

Arbetsdagar i EU:s rådsarbetsgrupper

i.u.

i.u.

2 787

2 443

2 372

2 232

2 395

2 912

Arbetsdagar i kommissionens kommittéer
och expertgrupper

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

1 434

1 537

1 478

1 488

Arbetsdagar i internationella organisationer
utanför EU

i.u.

i.u.

i.u.

i.u.

4 458

4 825

5 046

4 927

Faktapromemorior till EU-nämnden

i.u.

i.u.

124

112

75

114

137

150

Reg. internationella handlingar

130 892

116 667

110 759

104 838

103 831

91 083

74 437

65 035

Utlandsstationerade

607

599

596

629

634

678

661

656

andel kvinnor/män

48/52

50/50

50/50

54/46

54/46

55/45

54/46

52/48
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Antalet tjänstgörande ökade under 2008, bl.a. till
följd av uppbyggnad av kommunikations- och
mötessekretariat inför Sveriges ordförandeskap i
EU samt fortsatta satsningar på beredskap och
krishantering. Andelen kvinnor som är anställda
på chefsavtalet har ökat. Under de senaste åren
har ungefär hälften av de nyanställda cheferna
varit kvinnor. Sjukfrånvaron bland Regeringskansliets medarbetare är låg i förhållande till
andra myndigheter. Det gäller både bland
kvinnor och bland män.
Antalet regeringsärenden under 2008 är ungefär detsamma som 2007. Mängden diarieförda
ärenden ökade, bl.a. till följd av att Utrikesdepartementets och utlandsmyndigheternas
handlingar numera diarieförs som ärenden och
inte som skrivelser. Detta är även ett skäl till att
antalet internationella handlingar minskar.
Antalet interpellationssvar ligger 2008 kvar på
samma höga nivå som 2007 och antalet
propositioner är 2008 det högsta på många år.
Även antalet betänkanden i Statens offentliga
utredningar
(SOU)
och
rapporter
i
Departementsserien (Ds) ökade. Ytterligare
redovisning av Regeringskansliets arbete
återfinns i Regeringskansliets årsbok 2008 och
på www.regeringen.se.
Förberedelser och genomförande av Sveriges
ordförandeskap i EU

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd
inleddes den 1 juli. Förberedelsearbetet startade
hösten 2006. Det sammanlagda behovet av
förstärkning för att förbereda och genomföra
ordförandeskapet har beräknats till 971 miljoner
kronor, varav 50 miljoner kronor avser 2010.
Utgifterna för ordförandeskapet avser mötesverksamheten i Sverige, möten med Europeiska
rådet i Bryssel, press-, informations- och
kultursatsningar, kompetensutveckling samt
förstärkning av departement och några
utlandsmyndigheter.
Under hösten 2008 och våren 2009 har
omfattande utbildningsinsatser genomförts för
politiker och tjänstemän inom Regeringskansliet.
Sekretariatet för EU-möten i Sverige 2009
(SES-09) har inrättats inom Regeringskansliet
för att planera och genomföra mötesverksamheten. Planeringen omfattar 113 möten

runt om i Sverige. SES-09:s uppdrag är bl.a. att
säkerställa lokaler för alla möten och tillhandahålla teknik, måltider, hotell, transporter,
säkerhetsarrangemang, tolkar m.m.
För att planera och genomföra kommunikationsinsatser under ordförandeskapet har ett
särskilt sekretariat inrättats i Statsrådsberedningen – Sekretariatet för kommunikation
EU 2009 (KOM-09). Insatserna omfattar en
webb för ordförandeskapet (www.se2009.eu), en
grafisk profil, service till media, informationsinsatser såväl internt som externt, kulturaktiviteter och insatser riktade till allmänheten i
form av dialogaktiviteter.
Regeringen kommer under våren 2010 redovisa ordförandeskapet i en särskild skrivelse till
riksdagen.
Utrikesrepresentationen

Utrikesrepresentationen bestod i december 2008
av 100 utlandsmyndigheter, varav 83 ambassader,
10 konsulat samt 7 representationer och
delegationer. Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla självständiga stater
i världen. I nära hälften av de 192 länder som är
medlemmar i FN finns en svensk ambassad.
Sverige har också ungefär 420 honorärkonsulat.
Förändringar i omvärlden och i politikens
inriktning, liksom kraven på en effektiv
användning av resurser föranleder anpassningar i
den svenska utrikesrepresentationen. Den
landfokusering av det bilaterala biståndet som
inletts ställer också krav på förändringar i
utrikesrepresentationen. Mellan 1990 och 2008
har 20 ambassader och 8 karriärkonsulat öppnat.
Under samma period har 22 ambassader och 21
karriärkonsulat
stängt.
Avveckling
av
ambassaden i Colombo samt av generalkonsulaten i Kaliningrad, Kanton, Los Angeles
och New York har beslutats sommaren 2009.
Regeringen har även beslutat att göra en
översyn av utrikesförvaltningen med utgångspunkt från förändrade förutsättningar i
omvärlden och inom Regeringskansliet. Översynen ska bl.a. belysa förutsättningarna för att
skapa en mer flexibel samt mer kostnads- och
verksamhetseffektiv utrikesförvaltning. Utrikesrepresentationens
samarbete
med
hela
Regeringskansliet och med andra aktörer samt
utrikesförvaltningens långsiktiga kompetens35
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försörjning utgör andra centrala frågeställningar
som ska belysas. Vidare ska översynen särskilt
beakta den planerade etableringen av en
europeisk utrikestjänst (EAS). Utrikestjänsten
ska inrättas så snart som möjligt efter att
Lissabonfördraget träder ikraft. Om etableringen
leder till ökade utgifter på EU-budgeten är
huvudregeln att ökningar på den svenska EUavgiften ska finansieras.
Renovering och utveckling av Regeringskansliets
lokaler

Renovering och utveckling av Regeringskansliets
lokaler i södra Klara har inletts. Statens
fastighetsverk och Regeringskansliet har en
gemensam planering för Regeringskansliets
långsiktiga lokalförsörjning i Klarakvarteren.
Planeringen innebär att Regeringskansliet får
lokaler i större sammanhängande enheter och
ökad
tillgänglighet
via
kulvertsystemet.
Lokalerna ska ge möjlighet till flexibelt
utnyttjande för ökad effektivitet och god
arbetsmiljö samt uppfylla såväl tekniska som
säkerhetsmässiga krav. Detta kommer att
omfatta en utbyggnad av kulvertsystemet,
påbyggnad av befintliga lokaler, avveckling av
mindre lämpliga lokaler och eventuellt förvärv av
enstaka fastigheter. De två första kvarteren som
renoveras är Loen och Björnen. Under 2008
utrymdes kvarteret Loen och projektering pågår.
Efter Loen och Björnen följer fler kvarter,
däribland Rosenbad.
För 2010 föreslår regeringen att anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. ökas med 49 500 000
kronor. För 2011 och 2012 beräknar regeringen
att anslaget ökar med 54 500 000 kronor
respektive 53 400 000 kronor.

Kansliet för krishantering har under 2009
fortsatt att utveckla verksamheten.
Effektivare myndighetsstyrning

Mot bakgrund av förslagen om effektivare
myndighetsstyrning
i
Styrutredningens
betänkande Att styra staten – regeringens
styrning av sin förvaltning (SOU 2007:75) och
Ansvarskommitténs betänkande Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU
2007:10) har en intern rapport tagits fram och
dess förslag bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Avveckling av Regeringskansliets metodstöd för
kommittéerna

Som en åtgärd för att effektivisera
kommittéväsendet och för att säkerställa en hög
kvalitet i kommittéernas betänkanden knöts
under 2006 experter till kommittéservice inom
Regeringskansliets förvaltningsavdelning för en
försöksverksamhet under tre år. Uppgiften har
varit att initiera, utveckla och stödja åtgärder i
kommittéernas verksamhet. Försöksverksamheten har gett ett positivt resultat.
Sedan den 1 januari 2009 har Statskontoret till
uppgift att bistå Regeringskansliet och de statliga
kommittéerna med såväl metodstöd som
utredningsstöd. Metodstödet kommer att
koncentreras till Statskontoret. Det metodstöd
som är knutet till kommittéservice inom
Regeringskansliets förvaltningsavdelning kommer därmed att upphöra.
Övrig administration

Beredskap och krishantering

Under 2008 och 2009 har åtgärder genomförts
för att bl.a. stärka förmågan att hantera
eventuella kriser under det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Hösten 2008 deltog
regeringen och Regeringskansliet i den svenskfinska krisövningen Gabriella. Regeringskansliet
deltog även i övningen Sydvind som genomfördes tillsammans med andra svenska
myndigheter.
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Inom Regeringskansliet pågår ett fortlöpande
utvecklingsarbete för att effektivisera verksamhetsstödet och stärka personalarbetet. Ett flertal
insatser har genomförts för att säkerställa ökad
säkerhet och tillgänglighet av information bl.a.
med stöd av IT. Insatserna ger också nya
förutsättningar för verksamhetsutveckling.
Regeringen har avsagt sig rätten att använda
sig av Haga slott. Slottet kan därmed bli bostad
åt kronprinsessparet. Regeringskansliet överlämnar slottet till Statens fastighetsverk den
1 oktober 2009.
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Övriga anslagsförändringar

I enlighet med 2009 års ekonomiska vårproposition (2008/09:100) tar Kammarkollegiet
över verksamheter som avser bl.a. anslags- och
bolagsredovisning. För detta ändamål föreslås att
4 000 000 kronor förs från anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. till det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2 Kammarkollegiet.
I 2009 års ekonomiska vårproposition anges
vidare att Regeringskansliet tar över ansvaret för
Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning
(RIF-rådet) från Rikspolisstyrelsen. För
ändamålet föreslår regeringen att 6 000 000
kronor tillförs anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m. från det under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda anslaget 1:1 Polisorganisationen.
Som en följd av 2009 års ekonomiska vårproposition ska även de ändamål och verksamheter som avser E-delegationen och normeringsarbete inom e-förvaltningsområdet föras över till
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. För 2010
föreslår regeringen att 16 953 000 kronor tillförs
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. från det
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning uppförda anslaget 1:1 Statskontoret. För 2011 och framåt beräknas överföringen öka med 2 000 000 kronor.
I syfte att öka skyddet av Regeringskansliets
egendom föreslår regeringen att 8 000 000
kronor tillförs anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m.
Regeringen har sett över hur stor del av
utrikesförvaltningen som administrerar utvecklingssamarbetet och konstaterat att en högre
andel än vad som tidigare beräknats bör
finansieras med biståndsmedel. Regeringen
föreslår att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
tillförs 58 000 000 kronor samtidigt som det
under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
minskas med motsvarande belopp.
Regeringen anser att särskilt belastade
myndigheter vad avser ansökningar om
viseringar och uppehållstillstånd tillfälligt bör
förstärkas för att upprätthålla verksamheten på
en tillfredsställande nivå. Regeringen föreslår
därför att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
ökas med 30 000 000 kronor för 2010.

För att finansiera utrikesförvaltningens ökade
kostnader för lokaler i utlandet föreslår
regeringen att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
ökas med 11 000 000 kronor för 2010.
För att öka den diplomatiska närvaron i
framför allt länder där Sverige har ett långsiktigt
utvecklingssamarbete men saknar ambassad,
föreslås att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
ökas med 20 000 000 kronor.
Under andra delen av 2009 har Sverige åter
öppnat ambassaden i Bagdad. För 2010 kommer
kostnaderna på årsbasis att öka i förhållande till
2009. Regeringen föreslår därför att anslaget 4:1
Regeringskansliet m.m. ökas med 7 000 000
kronor, varav 5 000 000 kronor finansieras
genom att medel förs från det under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.
I samband med kronprinsessan Victorias
bröllop under 2010 kommer Utrikesdepartementet att bistå hovet med visst tillfälligt stöd.
Regeringen föreslår därför att 4 000 000 kronor
förs till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. för
2010.
För att finansiera stöd till Moscow School of
Political Studies föreslår regeringen att 3 000 000
kronor förs från anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m. till det under utgiftsområde 5 Internationell samverkan uppförda anslaget 1:11
Samarbete inom Östersjöregionen.
Hyreskostnader för Östersjöstaternas råd ska
belasta det under utgiftsområde 5 Internationell
samverkan uppförda anslaget 1:1 Bidrag till vissa
internationella organisationer. För att finansiera
kostnaderna minskas anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. med 2 100 000 kronor.
För att finansiera resekostnader i samband
med internationellt miljösamarbete föreslår
regeringen att 5 200 000 kronor förs från det
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård uppförda anslaget 1:7 Internationellt
miljösamarbete till anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m.
För att bidra till ökad samverkan mellan
finanssektorn och staten finns behov av ökade
insatser. Mot denna bakgrund har regeringen
bl.a. inrättat den s.k. Finansmarknadskommittén
(dir. 2009:22) med uppdrag att främja stabilitet,
förtroende, effektivitet och utvecklingsmöjligheter för svensk finanssektor. Kommitténs
arbete ska pågå från 2009 t.o.m. 2012. För att
finansiera sådana samverkansinsatser bör
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anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med
10 000 000 kronor fram t.o.m. 2012.
För att finansiera kostnader för Rådet för
försäljning av aktier i bolag med statligt ägande
föreslår regeringen att 1 900 000 kronor förs från
det under utgiftsområde 24 Näringsliv uppförda
anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag m.m. till
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. för 2010.
För 2010 föreslår regeringen att anslaget ska
uppgå till 6 705 299 000 kronor. För 2011 och
2012 beräknas anslaget uppgå till 6 535 800 000
kronor respektive 6 570 279 000 kronor.
Tabell 7.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
4:1 Regeringskansliet m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

6 927 585

6 927 585

6 927 585

242 852

293 575

331 227

-468 036

-692 987

-697 726

17 682

19 136

19 236

-14 784

-11 510

-10 043

6 705 299

6 535 800

6 570 279

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

4

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Uppräkning till följd av förändringar av valutakurser samt teknisk justering för
övergång från avgiftsfinansiering till anslagsfinansiering för viseringar m.m.
redovisas under Beslut.
4
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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8 Regional samhällsorganisation

8.1

Omfattning

Området Regional samhällsorganisation avser
den samordnade länsförvaltningen med de 21
länsstyrelserna
och
de
former
för
ansvarsfördelning mellan stat och kommun i
form av kommunala samverkansorgan eller
försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning mellan stat och landsting som
återfinns i vissa län. Området omfattar anslaget
5:1 Länsstyrelserna m.m. Anslaget beräknas
finansiera drygt hälften av länsstyrelsernas
verksamhet (se vidare avsnitt 8.4.2 och 8.7.1).
8.1.1

Länsstyrelserna

Den samordnade länsförvaltningen med de 21
länsstyrelserna verkar utifrån uppgiften att vara
statens regionala företrädare. Länsstyrelsen ska
verka för att nationella mål får genomslag i länen
samtidigt som hänsyn ska tas till regionala
förhållanden och förutsättningar. Länsstyrelsen
ska utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta
sektorsövergripande och inom myndighetens
ansvarsområde samordna olika samhällsintressen
och statliga myndigheters insatser.
För många av de offentliga åtaganden som
utförs av kommuner eller andra aktörer har länsstyrelserna även uppgifter avseende samordning,
tillsyn, uppföljning och utvärdering.
I Gotlands län pågår fram till den 31 december
2010 en försöksverksamhet som innebär att
länsstyrelsen, i den omfattning regeringen
bestämmer, fullgör de uppgifter som ankommer
på Skogsstyrelsen. En utvärdering av hur denna
försöksverksamhet påverkar genomförandet av
skogspolitiken (SOU 2008:103) har remitterats

under våren 2009. Regeringen avser att återföra
de skogspolitiska uppgifterna på Gotland till
Skogsstyrelsen när försöket löper ut den 31
december 2010. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över hur de skogspolitiska uppgifterna på Gotland kan genomföras så kostnadseffektivt som möjligt och hur
fördelar kan vinnas genom samordning med
länsstyrelsen samtidigt som Skogsstyrelsens
lokala förankring behålls (dnr Jo2009/2573).
Statskontoret ska också lämna förslag om vilka
delar av den lösning som föreslås för Gotland
som skulle vara möjliga att tillämpa i andra delar
av landet (se även under utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel,
avsnitt 2.4.4).
8.1.2

Ändrad regional ansvarsfördelning
mellan staten och den kommunala
nivån

I Skåne respektive Västra Götalands län pågår
sedan 1997 respektive 1999 försök med ändrad
regional ansvarsfördelning mellan staten och
landsting. Försöksverksamheten syftar till att
utveckla former för en fördjupad demokratisk
förankring av det regionala tillväxtarbetet.
Verksamheten regleras i lagen (1996:1414) om
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning som gäller t.o.m. den 31 december
2010.
Sedan 2003 har kommuner och landsting
möjligheten att i ett län bilda kommunala
samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om
samverkansorgan i länen. Ett kommunalt samverkansorgan ska driva och samordna det
regionala tillväxtarbetet i länet. I dag finns det
39
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samverkansorgan i 14 av landets 21 län. Dessa
finns i Blekinge, Dalarnas, Gotlands, Gävleborgs, Hallands, Jönköpings, Kalmar, Kronobergs, Södermanlands, Uppsala, Värmlands,
Västerbottens, Örebro och Östergötlands län.
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. finansierar
ersättningar till kommunala samverkansorgan
och till landstingen i Skåne och Västra Götalands
län som övertagit uppgifter från länsstyrelserna.
Statliga medel till samverkansorgan och
landsting i försöksverksamheterna finansieras
även inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Ingen ansökan har inkommit om bildande av
kommunalt samverkansorgan under 2010. Däremot lämnade landstingen i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Jämtlands, Dalarnas,

8.2

Uppsala och Gävleborgs län under våren 2008 in
till regeringen ansökningar om att få ändra
befintliga
landstingsindelningar
(dnr
Fi2008/3755,
Fi2008/3176,
Fi2008/3048,
Fi2008/4182, Fi2008/4204, Fi2008/4757 och
Fi2008/4773). Landstingen ansökte även om att
få överta vissa statliga uppgifter, bl.a. inom
områdena regional tillväxt och infrastrukturplanering. De delar av ansökningarna som gällde
en ändrad landstingsindelning har enligt
regeringsbeslut den 29 januari 2009 (dnr
Fi2008/829 m.fl.) överlämnats till Kammarkollegiet för utredning.

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom område Regional samhällsorganisation
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

5:1 Länsstyrelserna m.m.

2 380

2 551

2 544

2 305

2 325

2 325

Totalt för området Regional samhällsorganisation

2 380

2 551

2 544

2 305

2 325

2 325

Anslag inom område Regional samhällsorganisation

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

40

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

8.3

Mål

Målet för området Regional samhällsorganisation är att länen ska utvecklas genom att
de nationella målen får genomslag, samtidigt
som hänsyn tas till olika regionala förhållanden
och förutsättningar. Målet gäller för samtliga län
oavsett ansvars- och uppgiftsfördelning mellan
stat och kommun.

8.4

Resultatredovisning

Länsstyrelserna har uppgifter inom ett stort
antal områden. Detta innebär att beslut och
insatser inom olika sakområden ofta får
konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet.
De utgiftsområden, utöver utgiftsområde 1
Rikets styrelse, inom vilka länsstyrelserna
bedriver verksamhet är:
-

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

-

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
beredskap

-

Utgiftsområde 8 Migration

-

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

-

Utgiftsområde
jämställdhet

-

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

-

Utgiftsområde
17
trossamfund och fritid

-

Utgiftsområde
18
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik

13

Integration

Kultur,

och

målsarbete, social tillsyn, miljötillsyn, djur- och
livsmedelskontroll, tillsyn över plan- och byggnadsväsendet samt övrig tillsyn, omställning av
energisystemet, EU-stöd, trafikärenden samt
övrig ärendehandläggning.
Utöver dessa uppgifter fastställs i länsstyrelsens instruktion att vissa länsstyrelser har
särskilda uppgifter inom bl.a. förvaltning av
vattendistrikt, fjällfrågor, rennäringsfrågor och
frågor om tillstånd att anordna kampsportsmatcher. Samtliga länsstyrelser har även ett antal
uppgifter som följer av deras roll som
geografiskt områdesansvariga avseende krisberedskapsfrågor.
I de fem län där det varken finns kommunala
samverkansorgan eller pågår försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning, driver
och samordnar länsstyrelsen det regionala
tillväxtarbetet i länet.
Den närmare redovisningen, och i förekommande fall bedömningen, av länsstyrelsernas
resultat inom olika verksamhetsområden,
behandlas inom respektive utgifts- och sakområde i denna proposition. Det gäller även
redovisningar och eventuella bedömningar av
resultat av de verksamheter som bedrivs av
kommunala samverkansorgan och av landsting
som ingår i försöksverksamheterna.
8.4.1

Indikatorer

Resultatindikatorer saknas för området Regional
samhällsorganisation.

medier,
8.4.2

Resultat

-

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Verksamheten inom området Regional samhällsorganisation var under 2008 indelat i följande
verksamhetsområden:

-

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård

-

kunskapsuppbyggnad, samordnings- och
sektorsövergripande arbete,

-

Utgiftsområde 21 Energi

-

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

-

tillsyn och vägledning, samt

-

Utgiftsområde 23 Areella
landsbygd och livsmedel

-

ärendehandläggning.

-

Utgiftsområde 24 Näringsliv

näringar,

Redovisningen av resultatet för området under
2008 följer indelningen i verksamhetsområden.

Länsstyrelsernas verksamhet enligt regleringsbrevet för 2008 omfattar bl. a. utåtriktat sektorsövergripande arbete, regional tillväxt, miljö41
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Kunskapsuppbyggnad, samordnings- och
sektorsövergripande arbete

tillsynsverksamhet har åtgärdats och, om inga
åtgärder vidtagits, orsakerna till detta.

Mål
Regeringens mål för länsstyrelserna var enligt
regleringsbrevet för 2008 att länsstyrelserna
skulle stärka det sektorsövergripande arbetet och
samordningen av de olika sakområdena för att
uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar
utveckling i länen.

Resultat
Av redovisningarna framgår bl.a. att 16 länsstyrelser har tillsynsplaner för samtliga tillsynsområden.
Som skäl till brister i den egna tillsynsverksamheten och, i förekommande fall, avsaknad av tillsynsplaner framhålls i första hand
bristande resurser. Det är framför allt den egeninitierade tillsynen som får stå tillbaka på grund
av resursbrist. Vakanser och även viss brist på
kompetens bland personalen är ett problem för
vissa länsstyrelser.
Andra skäl som lyfts fram är att tillsynen ofta
är händelsestyrd samt att tillståndsärenden och
inkommande anmälningsärenden prioriteras.
Åtgärder som redovisas för att hantera brister
inom den egna tillsynen och för att utveckla
tillsynen är bl.a. upprättande och revidering av
tillsynsplaner, kompetensutveckling, utveckling
av metoder och arbetssätt (t.ex. rutinbeskrivningar, tvärsektoriellt arbete och behovsanalyser som grund för prioriteringar) samt
förbättrad uppföljning. Vidare framhålls
samarbete med andra län (t.ex. NORDSAM)
och olika nätverk och arbetsgrupper för tillsyn.
Med anledning av ovanstående redovisade brister
gav regeringen Länsstyrelsen i Östergötlands län
i uppdrag att följa upp och inom ramen för
befintlig lagstiftning föreslå förbättringar av
länsstyrelsernas
tillsynsverksamhet
(dnr
Fi2008/3093), se närmare avsnitt 8.6.

Resultat
Med anledning av länsstyrelsernas breda
uppdrag, med uppgifter inom flera områden,
utgör det sektorsövergripande arbetet en
prioriterad verksamhet vid länsstyrelserna. Det
sektorsövergripande arbetets måluppfyllelse är
god, men flera utmaningar återstår. Bland annat
anser flertalet av länsstyrelserna att ett utökat
utrymme behöver skapas vad gäller tid och
resurser. Nio länsstyrelser för även fram att de
statliga verkens regionala organisering utgör ett
hinder. Sex länsstyrelser lyfter också upp frågan
om brist på kunskap och kompetens.
Resurser
För detta verksamhetsområde har länsstyrelserna
under 2008 använt ca 2 200 miljoner kronor,
motsvarande 53 procent av de totala verksamhetskostnaderna. Föregående år användes 55
procent, motsvarande ca 2 300 miljoner kronor.
Under 2008 hade verksamhetsområdet 1 810
årsarbetskrafter för sin verksamhet, varav 933 var
kvinnor och 877 män. Totalt har antalet årsarbetskrafter inom verksamhetsområdet minskat
med 89 jämfört med 2007.
Av minskningen var 57 årsarbetskrafter en
följd av att uppgifterna avseende matchning på
arbetsmarknaden togs bort från Länsstyrelsen i
Gotlands län.
Tillsyn och vägledning

Mål
Målet för 2008 var att länsstyrelserna genom
tillsyn skulle säkerställa efterlevnaden av de
föreskrifter som riksdagen och regeringen
beslutat inom respektive verksamhet som är
föremål för tillsyn. I enlighet med
återrapporteringskrav skulle länsstyrelserna
redovisa inom vilka områden de saknar
tillsynsplaner och skälen till detta samt hur de
mest omfattande bristerna i länsstyrelsernas egen
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Resurser
För verksamhetsområdet som helhet har länsstyrelserna under 2008 använt ca 815 miljoner
kronor, motsvarande 19,5 procent av de totala
verksamhetskostnaderna. Jämfört med föregående år har kostnaderna ökat med ca 49
miljoner kronor. Under 2008 hade verksamhetsområdet 814 årsarbetskrafter, varav 488 var
kvinnor och 326 män.
Ärendehandläggning

Mål
Målet för 2008 var att länsstyrelsernas
ärendehandläggning skulle kännetecknas av en
enhetlig rättstillämpning, god service och
information samt av en snabb och korrekt
handläggning.
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Resultat
Under 2008 inkom ca 1 104 300 ärenden till
länsstyrelserna. Detta är marginellt fler ärenden
än föregående år. De största ärendegrupperna är
körkort och trafikföreskrifter m.m. samt lantbruksärenden.
Den totala andelen ärenden som överklagades
uppgick till ca 1,2 procent, vilket är i nivå med
föregående år. Av de ärenden som avgjorts i
högre instans har länsstyrelsens beslut ändrats i
13 procent av fallen. Föregående år var motsvarande andel 12,6 procent.
Antalet öppna ärenden vid årets slut uppgick
till ca 203 000, varav ca 9 700 var äldre än två år.
Både andelen öppna ärenden och andelen
ärenden som var äldre än två år har ökat något
under 2008. Det är framför allt inom körkortsområdet som ökningen återfinns.
Vid länsstyrelserna pågår ett fortlöpande
arbete med att utveckla servicen och ärendehandläggningen. Som ett viktigt led i detta arbete
framhåller länsstyrelserna det gemensamma
utvecklingsarbetet av elektroniska tjänster inom
främst ärendeslagen körkort, väktare, stiftelser
och yrkestrafik.
Länsstyrelsen i Hallands län har på
regeringens uppdrag kartlagt hur länsstyrelserna
arbetar med mål för handläggningstider för olika
ärenden och ärendegrupper. Av kartläggningen
framgår att 20 av 21 länsstyrelser har arbetat med
någon form av mål för handläggningstider under
2007. Ofta har mål endast fastställts för vissa
ärendegrupper. Nästan alla länsstyrelser som har
målsatta handläggningstider anger att målstyrningen medfört en positiv utveckling av
ärendeprocesserna.
Länsstyrelsen i Hallands län har föreslagit att
krav på målstyrning av handläggningstider införs
och ett 25-tal ärendegrupper har identifierats
som lämpliga för målsättning av handläggningstider. Vidare har Länsstyrelsen i Hallands län
gjort en sammanställning över länsstyrelsernas
mål för handläggningstider. Flera länsstyrelser
har dock inte haft möjlighet att under våren 2009
ange mål för verksamheten 2010 utan redovisat
förslag och underlag som ska användas för
höstens verksamhetsplanering.
I regleringsbrevet för 2009 gavs därtill Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att
efter samråd med övriga länsstyrelser fastställa
identiska mål för handläggningstider för ärenden
som handläggs via s.k. e-tjänster.

Resurser
För verksamhetsområdet ärendehandläggning
har länsstyrelserna under 2008 använt ca 1 115
miljoner kronor, vilket motsvarar 27,4 procent
av de totala verksamhetskostnaderna. Under
2007 var kostnaderna likvärdiga, och motsvarade
då 26,8 procent av de totala verksamhetskostnaderna.
Under 2008 hade verksamhetsområdet
ärendehandläggning 1 249 årsarbetskrafter, varav
804 kvinnor och 445 män. Totalt har årsarbetskrafterna minskat med 10 jämfört med
2007.
Kompetensförsörjning

Antalet årsarbetskrafter har ökat under 2000-talet
År 2008 uppgick antalet årsarbetskrafter vid
länsstyrelserna till 4 845, vilket är en minskning
med 106 årsarbetskrafter jämfört med föregående år. Detta kan förklaras med att antalet
årsarbetskrafter under 2007 påverkades av en
tillfällig arbetsmarknadspolitisk satsning åren
2006 och 2007.
År 2008 var 60 procent av de anställa kvinnor,
föregående år var andelen 59 procent. Detta är
en högre andel än staten totalt där andelen
kvinnor var 50 procent.
Antalet årsarbetskrafter har ökat sedan 2000
med 712, vilket är en ökning med ungefär 18
procent. Det finns dock stora skillnader mellan
olika verksamheter. Av tabell 8.2 framgår att
Naturvård och miljöskydd är den klart största
verksamheten men också är den verksamhet, tillsammans med social omvårdnad och integration,
som procentuellt sett ökat mest sedan 2000.
Cirka 28 procent av länsstyrelsernas totala årsarbetskraft arbetade 2008 inom naturvård och
miljöskydd. Motsvarande siffra 2000 var ca 18
procent.
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Tabell 8.2 Antal årsarbetskrafter per verksamhet

Tabell 8.3 Antal årsarbetskrafter per länsstyrelse

2008

2000

Förändring %

Länsstyrelsen i

2008

2000

1373

746

84

Stockholms län

406

338

Administration.

803

Lantbruk

721

849

-5

Uppsala län

162

126

29

721

0

Södermanlands län

188

145

30

Kommunikationer

359

381

-6

Östergötlands län

221

186

19

Regional utv. politik

311

328

-5

Jönköpings län

218

194

13

Hållbar samhällsplanering

214

217

-1

Kronobergs län

136

132

4

Social omvårdnad

276

147

88

Kalmar län

203

154

32

Övrig förvaltning

179

170

5

Gotlands län

129

186

-31

Kulturmiljö

174

151

15

Blekinge län

133

101

32

Krishantering, skydd mot
olyckor och civilt försvar

125

128

-2

Skåne län

394

327

20

Hallands län

156

130

20

Livsmedelskontroll

83

65

28

Västra Götalands län

625

548

14

Fiske

56

56

0

Värmlands län

186

157

19

-

72

-

Örebro län

182

144

27

Jämställdhet

39

35

11

Integration

44

16

175

Resurssamverkan

26

0

-

Rennäring

22

29

-24

Skogsbruk

23

23

0

Omställning av energisystemet

17

0

-

4 845

4 133

Naturvård och miljöskydd

Arbetsmarknad

Summa

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2000 och 2008

Om man i stället ser till utvecklingen per
länsstyrelse kan det konstateras att samtliga
länsstyrelser förutom Länsstyrelsen i Gotlands
län har ökat sin personalstyrka sedan 2000.
Minskningen på Länsstyrelsen i Gotlands län
beror på att den pågående försöksverksamheten
med vidgad samordnad länsförvaltning fr.o.m.
2008 avvecklades i den del som avsåg arbetsmarknadsfrågor.

Förändring i %

20

Västmanlands län

169

141

20

Dalarnas län

206

193

7

Gävleborgs län

199

162

23

Västernorrlands län

225

182

24

Jämtlands län

230

190

21

Västerbottens län

229

178

29

Norrbottens län

247

220

12

4 845

4 133

Summa

Källa: Länsstyrelsernas årsredovisningar 2000 och 2008

En hög andel anställda över 55 år ger ett ökat antal
pensionsavgångar kommande år
Personalen vid länsstyrelserna hade 2008 samma
medelålder som staten som helhet (46 år).
Kvinnor anställda vid länsstyrelserna hade en
medelålder på 45 år och män 48 år.
Ett ökat antal pensionsavgångar och stora
uppgiftsförändringar under kommande år innebär att länsstyrelserna måste säkerställa att viktig
kompetens inte försvinner från verksamheten.
Allt fler länsstyrelser arbetar därför strategiskt
med frågor som rör kompetensförsörjning.
Problem finns dock när det gäller att rekrytera
och behålla erfaren personal då konkurrensen
om erfarna medarbetare är hård. Detta gäller
framför allt yrkesgrupper med hög specialistkompetens.
Hög andel kvinnor i ledande position
Vid länsstyrelserna var 45 procent av de anställda
i ledningsfunktioner kvinnor 2008. Detta är
högre än staten totalt, där andelen kvinnor var 35
procent. Föregående år var andelen hos länsstyrelserna 42 procent.
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Sjukfrånvaron har minskat
Sjukfrånvaron minskade 2008 jämfört med 2007
vid 19 av 21 länsstyrelser. Detta är en positiv
utveckling jämfört med förändringen mellan
2006 och 2007 då endast 12 av 21 länsstyrelser
redovisade minskad sjukfrånvaro. Under 2008
varierade den totala sjukfrånvaron i länsstyrelserna mellan 4,6 (Länsstyrelsen i Södermanlands län) och 1,4 (Länsstyrelsen i Hallands
län) procent av tillgänglig arbetstid. Kvinnors
sjukfrånvaro varierade mellan 6,1 (Länsstyrelsen
i Södermanlands län) och 1,4 (Länsstyrelsen i
Blekinge län) procent och männens mellan 4,4
(Länsstyrelsen i Jämtlands län) och 0,5 (Länsstyrelsen i Kronobergs län ) procent.
Ekonomiadministrativa (EA)-värderingar och
ekonomisk situation

EA-värderingar
Ekonomistyrningsverket genomför årligen en
ekonomiadministrativ
värdering
av
hur
myndigheterna följer regelverket, främst inom
områdena
redovisning,
finansiering
och
betalningsflöden.
För 2008 fick 13 länsstyrelser omdömet fullt
tillfredsställande och resterande åtta länsstyrelser
fick omdömet tillfredsställande.
För 2007 fick 11 av 21 länsstyrelser omdömet
fullt tillfredsställande, 9 länsstyrelser tillfredsställande och en länsstyrelse, Länsstyrelsen i
Gotlands län, omdömet ej tillfredsställande.
Länsstyrelserna i Hallands, Jönköpings och
Östergötlands län har sedan 1997 varje år fått
bästa möjliga omdöme.
Kostnadsutvecklingen
Kostnaderna för verksamheten vid landets 21
länsstyrelser uppgick till 4 259 miljoner kronor
2008. Detta innebär en kostnadsökning med 101
miljoner kronor, eller 2,4 procent, jämfört med
föregående år.
Personalkostnaderna uppgick till 2 689
miljoner kronor, eller 63,1 procent av de totala
kostnaderna. Lokalkostnaderna uppgick till 284
miljoner kronor (6,7 procent), medan övriga
driftskostnader inklusive finansiella kostnader
och avskrivningar uppgick till 1 286 miljoner
kronor (30,2 procent). I jämförelse med 2007 är
det små skillnader i den procentuella fördelningen för de olika kostnadsslagen.

Länsstyrelserna är i huvudsak anslagsfinansierade
Anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. utgjorde 2008
den dominerande inkomstkällan för länsstyrelserna med 2 331 miljoner kronor, vilket
motsvarade ungefär 54 procent av länsstyrelsernas totala intäkter. Anslagets andel av
den totala finansieringen varierar dock kraftigt
mellan länsstyrelserna.
Intäkter av bidrag, sammanlagt 1 414 miljoner
kronor, utgjorde den näst största finansieringskällan med 33 procent. De största bidragsgivarna
var Naturvårdsverket, Jordbruksverket, dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, dåvarande
Statens Räddningsverk, Riksantikvarieämbetet
och EU, däribland EU:s strukturfonder. Härutöver har ett tiotal sakanslag under 2008
finansierat verksamhet vid länsstyrelserna med
sammanlagt 98 miljoner kronor. Avgifter och
övriga ersättningar har finansierat länsstyrelsernas verksamhet med sammanlagt 376
miljoner kronor. Detta är en ökning med 108
miljoner kronor.
Anslagssparandet
Det ackumulerade anslagssparandet har legat
stabilt under en följd av år och var även under
2008 positivt, även om det minskade något
jämfört med tidigare år. Vid utgången av 2008
uppgick det ackumulerade sparandet till knappt
25 miljoner kronor, vilket motsvarade 1,1
procent av det tilldelade anslaget.
Sparandet varierade emellertid mellan länsstyrelserna. Vid utgången av 2008 utnyttjade
drygt var tredje länsstyrelse sin anslagskredit.
8.4.3

Analys och slutsatser

Länsstyrelserna har under de senaste åren
tillförts nya arbetsuppgifter, bl.a. inom miljöområdet, men också exempelvis överföringen av
djurskyddskontrollen samt kontrollen av foder
och livsmedel i primärproduktionen. Resurstillskott tillsammans med effektiviseringar och
omprioriteringar har möjliggjort att länsstyrelserna kunnat fullfölja sina åtaganden.
Regeringen bedömer att länsstyrelserna har
bedrivit sin verksamhet på ett i huvudsak
tillfredsställande sätt och med gott resultat. Det
finns dock, liksom tidigare år, skillnader mellan
de olika länsstyrelserna och mellan de olika
sakområdena. Detta framgår bl.a. av länsstyrelsernas årsredovisningar för 2008 (dnr
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Fi2009/1643), miljöledningsredovisningar (dnr
Fi2009/1176), risk- och sårbarhetsanalyser (dnr
Fi2008/6643), budgetunderlag för 2010 (dnr
Fi2009/1659), Boverkets granskningar (dnr
Fi2008/2336) och av länsstyrelsernas delårsrapporter för perioden januari 2009 till juni 2009
(dnr Fi2009/5411).
Länsstyrelsernas gemensamma utvecklingsprojekt
Länsstyrelserna genomför flera större uppdrag i
syfte att utveckla gemensamma lösningar för
stödfunktioner, administrativa rutiner och
externa tjänster inom e-förvaltning. Regeringen
uppdrog i regleringsbrevet för 2008 åt samtliga
länsstyrelser att påbörja genomförandet av en
gemensam organisatorisk lösning vad gäller IT
och löneadministration. Även vissa andra delar
inom det ekonomiadministrativa området skulle
samordnas i en gemensam struktur. En ny
gemensam IT-enhet är fr.o.m. 2009 driftsatt med
placering vid Länsstyrelsen i Västra Götalands
län. Länsstyrelsen i Kronobergs län hanterar
fr.o.m. 2009 löneadministrationen för samtliga
länsstyrelser. Uppdraget slutförs i denna del
under första halvåret 2010. Länsstyrelsen i
Örebro län samordnar fr.o.m. 2009 vissa
ekonomiadministrativa rutiner såsom exempelvis
den gemensamma redovisningsplanen.
Regeringen ser denna utveckling som
strategisk, inte bara för den enskilda länsstyrelsen utan även för länsstyrelserna ur ett
nationellt perspektiv. Det är av största vikt att
samtliga länsstyrelser tar aktiv del i utvecklingen.
Finansiering av utvecklingsinsatser
De medel för utvecklingsinsatser som särskilt
avdelats i de senaste årens regleringsbrev ger stöd
för länsstyrelsernas gemensamma förändringsarbete. Inom ramen för länsstyrelsernas tilldelade anslag i regleringsbrevet för 2009 är
sammanlagt 30 miljoner kronor särskilt avsatta
för gemensamma utvecklingsinsatser. Dessa
medel administreras av Länsstyrelsen i Jönköpings län för att underlätta administrationen
och tydliggöra styrningen av utvecklingsprojekten.
Regeringen förutsätter att länsstyrelserna
också i framtiden gemensamt finansierar
utvecklingsarbete som bygger på gemensamma
lösningar och kommer i regleringsbrevet för
2010 på motsvarande sätt som i innevarande års
regleringsbrev avsätta medel för gemensamma
utvecklingsinsatser.
46

Den ekonomiska situationen
De omställningskostnader länsstyrelserna för
närvarande har som en följd av strukturella
förändringar som uppstår genom att social tillsyn samt körkorts- och yrkestrafikfrågor förs till
andra myndigheter ska hanteras inom befintliga
ekonomiska ramar. Det är därför av största vikt
att länsstyrelserna vidtar de åtgärder som krävs
för att minimera negativa effekter och anpassa
verksamheten till givna ekonomiska ramar. För
att underlätta omställningen avser regeringen att
under 2010 vidta särskilda åtgärder (se närmare
avsnitt 8.7).

8.5

Revisionens iakttagelser

Den årliga revisionen
Riksrevisionen har i den årliga revisionen inte
haft någon invändning mot länsstyrelsernas
årsredovisningar utan i allt väsentligt funnit att
årsredovisningarna
är
rättvisande
(dnr
Fi2009/2854).
Effektivitetsrevisionen
Den statliga tillsyn som bedrivs av bl.a.
länsstyrelserna fyller en viktig funktion för att
säkerställa och följa upp att de av regeringen
fastställda mål och uppdrag nås och genomförs
på ett rättssäkert och effektivt sätt. Med hänsyn
till länsstyrelsernas centrala roll när det gäller
tillsynsuppgifter har Riksrevisionen i ett antal
tidigare granskningar särskilt fokuserat på hur
länsstyrelserna hanterar denna verksamhet.
Dessa granskningar har behandlats i tidigare års
budgetpropositioner.
Riksrevisionen redovisade under 2008 inte
några granskningar som inriktades specifikt på
länsstyrelsernas verksamhet. Däremot berörs
länsstyrelsernas verksamhet indirekt i samband
med effektivitetsgranskningar av tvärvillkorskontroller inom jordbruksstödet samt tillsynen
av kemiska produkter. När det gäller tvärvillkorskontroller i EU:s jordbruksstöd (RiR
2008:11) anger Riksrevisionen att kommunerna,
trots
att
regeringen
2008
förändrade
organisationen så att länsstyrelserna ska göra
dessa kontroller, fortfarande enligt bestämmelser
i miljöbalken har ansvar för tillsynen inom
samma områden. Riksrevisionen menar att detta
medför komplicerade ansvarsförhållanden och
många inblandade aktörer. I sin granskning av
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tillsynen av kemiska produkter (RiR 2006:4)
menade Riksrevisionen att ett problem är att
både kommuner och länsstyrelser har andra mer
tydligt utpekade ansvarsområden som prioriteras
högre. Beträffande Riksrevisionens granskning
av tvärvillkorskontroller har regeringen och
Jordbruksverket vidtagit åtgärder för att rätta till
bristerna i tillämpningen av EG:s bestämmelser
om tvärvillkorskontroller, bl.a. har kontrollansvaret för samtliga tvärvillkor överförts till
länsstyrelserna. Kvarstående frågor bereds för
närvarande inom Regeringskansliet (se även
under utgiftsområde 23).

8.6

Politikens inriktning

Länsstyrelsernas verksamhet påverkas i stor
utsträckning, utöver vad som redovisas i detta
avsnitt, också av den politiska inriktningen inom
andra utgiftsområden. Regeringens politiska
inriktning inom andra områden redovisas inom
ramen för respektive utgiftsområde i denna
proposition.
En bättre samordnad länsförvaltning
Området inom vilket länsstyrelserna verkar
grundar sig på en förvaltningspolitisk idé om
samordning av olika sektorsintressen, principen
om den samordnade länsförvaltningen (prop.
2001/02:7, bet. 2001/02:KU7, rskr 2001/02:138).
Denna princip ligger fast och innebär när det
gäller den regionala nivån bl.a. att regional statlig
verksamhet ska inordnas i länsstyrelserna i de fall
då det är lämpligt. I länsstyrelsernas roll ingår att
agera utifrån ett statligt helhetsperspektiv och
därigenom bidra till att regeringens politik får
genomslag på regional nivå. Länsstyrelsernas roll
är att vara statens regionala företrädare och
samordna de statliga intressena i de frågor som
statsmakterna lagt på länsstyrelserna, bl.a.
genom att tillämpa ett tvärsektoriellt arbetssätt i
verksamheten. Länsstyrelserna ska också vara
statens
primära
kontaktlänk
gentemot
kommunerna och där företräda statens samlade
intressen.
Även för många av de offentliga åtaganden
som utförs av kommuner eller andra aktörer har
länsstyrelserna uppgifter avseende samordning,
tillsyn, uppföljning och utvärdering. Länsstyrelserna har också flera andra uppgifter t.ex.
att främja länets utveckling.

Det är regeringens uppfattning att länsstyrelserna erbjuder en unik möjlighet till statlig
samverkan och samordning på regional nivå,
men att den bör utnyttjas bättre än vad som görs
i dag.
Översyn av den statliga regionala förvaltningen
Regeringen beslutade den 16 juni 2009 om en
översyn av den statliga regionala förvaltningen
(dir. 2009:62). Utredaren ska ge förslag på hur
den statliga regionala förvaltningens utformning
kan bli tydligare, mer samordnad och
ändamålsenlig. Förslaget ska innebära förbättrade förutsättningar för dels statlig samordning, dels samordningen mellan staten och
den kommunala nivån.
Översynen omfattar såväl länsstyrelseorganisationen som hur länsstyrelsens uppgift
att, inom myndighetens ansvarsområde, samordna olika samhällsintressen och hur statliga
myndigheters insatser i länet ska vidareutvecklas
och stärkas. Utredaren ska även se över på vilket
sätt länsstyrelsens roll som regional samordnare
av statlig tillsyn kan vidareutvecklas. Utredarens
förslag ska beakta pågående förändringar inom
den statliga förvaltningen. För länsstyrelsens del
skulle en sådan förändring kunna utgöras av en
koncentration av viss verksamhet till ett fåtal
länsstyrelser. Uppdraget ska redovisas senast den
15 december 2012.
Förbättrad styrning och uppföljning
Ett fortsatt intensifierat arbete krävs i syfte att
förbättra styrningen och uppföljningen av
länsstyrelsernas verksamhet. En viktig del i detta
arbete är att öka möjligheterna till jämförelser
mellan länsstyrelserna.
Regeringen gav i oktober 2007 Statskontoret i
uppdrag att, i samråd med dåvarande Verket för
förvaltningsutveckling och Ekonomistyrningsverket, utveckla förslag till externa myndighetsanalyser (dnr Fi2007/8016). Bland annat var
Länsstyrelsen i Gävleborgs län föremål för analys
inom ramen för uppdragets genomförande.
Statskontoret redovisade sitt uppdrag i december
2008 (se även under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt
3 Statlig förvaltningspolitik). Regeringen anser
att metoden för myndighetsanalyser ökar
möjligheten att göra fördjupade jämförelser
mellan länsstyrelserna och vill betona vikten av
att arbetet med genomförande av myndighetsanalyser fortsätter.
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Under våren 2009 genomförde Statskontoret
en myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Gotlands
län.
Under hösten 2009 kommer Regeringskansliet i dialog med Statskontoret följa upp
metoden med utgångspunkt i hittills genomförda analyser. Regeringen avser att ge Statskontoret i uppdrag att genomföra ytterligare
myndighetsanalyser, bl.a. på någon eller några
länsstyrelser.
Mot bakgrund av bl.a. Länsstyrelsen i
Blekinge läns rapport angående hur styrningen
av länsstyrelserna kan utvecklas (dnr 2008/1856)
beslutade regeringen i december 2008 om
ändringar i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion, och fr.o.m. 2009 upphörde
indelningen i verksamhetsområden i myndigheternas regleringsbrev. Ändringarna medför en
bättre överensstämmelse än tidigare mellan
instruktion och regleringsbrev, och en tydligare
beskrivning av länsstyrelsernas samlade verksamhet. Ändringarna innebär vidare att förutsättningarna för styrning och uppföljning av
länsstyrelsernas verksamheter förbättras.
En gemensam organisatorisk lösning av vissa
stödfunktioner och fortsatt utveckling inom eförvaltning
Regeringen vill betona vikten av att det gemensamma utvecklingsarbetet vad gäller gemensamma organisatoriska lösningar för stödfunktioner (se avsnitt 8.4.3) fortskrider
samtidigt som genomförda organisatoriska
förändringar konsolideras. Därigenom ska
säkerställas att de effektiviseringspotentialer som
redovisats till regeringen i gemensamma
rapporteringar hösten 2008 (dnr Fi 2008/6835)
och våren 2009 (Fi2009/4942) kan realiseras
under 2009 och framöver. Länsstyrelserna ska i
sin rapport till regeringen i november 2009 bl.a.
redovisa relevanta nyckeltal och andra
indikatorer för uppföljning av effektiviseringen.
Vad gäller det fortsatta utvecklingsarbetet
inom e-förvaltningen anser regeringen det vara
av största vikt att länsstyrelserna fortsätter att
uppträda samlat och gemensamt utvecklar och
tillhandahåller tjänster som förenklar för medborgare, företag och andra aktörer inom den
offentliga sektorn. Regeringen förutsätter att
utvecklingen följer den nationella handlingsplanen för e-förvaltning (dnr Fi2008/491).
Regeringen anser att andra myndigheters
erfarenheter inom utveckling av såväl stöd48

funktioner som inom e-förvaltningsområdet i
möjlig utsträckning ska tas tillvara. Vidare anser
regeringen att den tekniska utvecklingen ska
samordnas med andra myndigheter där så är
tillämpligt.
Regeringen avser också initiera ett arbete för
att fördjupat analysera vilken ytterligare
potential som finns för ökad samordning inom
länsstyrelserna.
Administration av jordbruksstöd
Hanteringen av jordbruksstöd ska karakteriseras
av effektivitet, snabbhet och noggrannhet. I
betänkandet Den svenska administrationen av
jordbruksstöd (SOU 2009:7) presenteras olika
förslag om effektiviseringar av verksamheten.
Regeringen är positiv till att effektivisera
verksamheten och minska risken för sanktioner.
Utredningens förslag bereds inom Regeringskansliet. Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne
län har till regeringen lämnat ett förslag som
innebär att jordbruksverksamhet flyttas från
Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsstyrelsen i
Skåne län för att på så sätt åstadkomma ökad
samordning
och
förbättrad
effektivitet.
Regeringen ser positivt på detta förslag.
Länsstyrelserna i Blekinge och Skåne län har
även föreslagit att viss annan verksamhet flyttas
från Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsstyrelsen i Skåne län. Förslagen bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Uppdrag om ärendehandläggning
Länsstyrelserna redovisar, som beskrivits i
avsnitt 8.4.2, positiva erfarenheter av målstyrning
av handläggningstider, även såvitt avser kvalitet
och utveckling av processer. Regeringen delar
bedömningen att det ur effektivitetssynpunkt
och mot bakgrund av den konstanta, och under
2008 något ökande andelen öppna ärenden, är
viktigt att målstyrning av handläggningstider
införs generellt. Länsstyrelserna kommer för
2010 ange mål för handläggningstider för ett 25tal ärendegrupper och för ärenden som
handläggs via s.k. e-tjänster. Målen för handläggningstiderna för ärenden som handläggs vi etjänster ska vara identiska för samtliga
länsstyrelser. Det är positivt att länsstyrelserna i
sina verksamhetsplaner för 2010 kommer att ha
mål för handläggningstider för ett antal
gemensamma
ärendegrupper.
Regeringen
kommer att följa upp länsstyrelsernas arbete
med målstyrning av handläggningstider.
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Uppföljning av länsstyrelsernas tillsynsverksamhet
De regler som riksdagen och regeringen har
beslutat ska få genomslag i samhället. På många
områden spelar tillsynen en viktig roll för att
garantera detta. Regeringen vill få till stånd en
effektivare och tydligare tillsyn inom olika
verksamhetsområden. Länsstyrelserna har här en
viktig roll. Regeringen gav därför i april 2008
Länsstyrelsen i Östergötlands län i uppdrag att
följa upp och inom ramen för befintlig
lagstiftning
föreslå
förbättringar
av
länsstyrelsernas
tillsynsverksamhet
(dnr
Fi2008/3093). Uppdraget gavs mot bakgrund av
kritiken bl.a. från Riksrevisionen och de signaler
som kommit om bristande resurser och att den
egeninitierade tillsynen blivit nedprioriterad.
Syftet med uppdraget är att åstadkomma en
effektivare och tydligare tillsyn inom olika
verksamhetsområden.
Uppdraget
har
rapporterats i februari 2009. I rapporten föreslås
bl.a. att länsstyrelsens roll som tillsynsorgan
stärks, att fler tillsynsuppgifter förs till
länsstyrelserna och att delar av länsstyrelsernas
tillsynsverksamhet koncentreras till ett färre
antal länsstyrelser än i dag. Regeringen avser att
överlämna rapporten till den särskilda utredare
som ska genomföra en översyn av den statliga
regionala förvaltningen (dir. 2009:62).
Kompetensförsörjning
När det gäller kompetensförsörjning är det
angeläget att länsstyrelserna fortsätter att arbeta
för en jämn könsfördelning bland personalen i
ledande ställning och en ökad andel anställda
med utländsk bakgrund. I samband med det
ökande antalet pensionsavgångar och att
verksamheter inom körkort och yrkestrafik samt
social tillsyn flyttas till Transportstyrelsen
respektive Socialstyrelsen fr.o.m. 2010, är det
viktigt att länsstyrelserna fortsätter arbeta för att
säkerställa en hög kompetensnivå bland de
anställda. Ett möjligt sätt att säkerställa hög
kompetens och minskad sårbarhet är att
koncentrera viss verksamhet till färre länsstyrelser.
Sjukfrånvaro
Regeringen anser det vara av största vikt att den
positiva utvecklingen vad gäller minskad sjukfrånvaro fortsätter och att kvinnors sjukfrånvaro
som redovisas vara något högre än för män
särskilt beaktas.

Permanentning av försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning
Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning upphör
verksamheten den sista december 2010 (se
avsnitt 8.1.2). Våren 2008 ansökte Gotlands
kommun och Hallands läns landsting om att få
överta vissa statliga uppgifter (dnr Fi2008/2986
och Fi2008/4055). Regeringen avser att senast i
början av 2010 lämna förslag till riksdagen med
innebörden att Skåne, Västra Götalands och
Hallands läns landsting samt Gotlands kommun
från den 1 januari 2011 övertar vissa statliga uppgifter. Ansvarsfördelningen mellan staten och
dessa landsting samt Gotlands kommun ska i
princip följa den som för närvarande gäller för
försöksverksamheten i Skåne och Västra
Götalands län.

8.7

Budgetförslag

8.7.1

5:1 Länsstyrelserna m.m.

Tabell 8.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 380 313
1

2009

Anslag

2 550 900

2010

Förslag

2 305 242

2011

Beräknat

2 324 635

2

2012

Beräknat

2 325 000

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 895
2 543 652

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 302 404 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 290 322 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för de 21 länsstyrelsernas
förvaltningskostnader samt ersättningar till 14
kommunala samverkansorgan och landstingen i
Skåne och Västra Götalands län för de uppgifter
som dessa övertagit från länsstyrelserna.
Vidare används anslaget för regeringens behov
av vissa mindre utvecklingsinsatser, till exempel
inom IT-området, samt visst europeiskt
samarbete.
Anslaget beräknas finansiera drygt hälften av
länsstyrelsernas förvaltningskostnader. Resterande del finansieras av avgifter och bidrag.
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Tabell 8.7 Uppdragsverksamhet

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 8.5 Offentligrättslig verksamhet

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

409 624

-13 300

Prognos 2009

582 100

119 800

119 900

-100

Budget 2010

273 300

11 600

12 100

-500

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2010-2012

Minskningarna i budgeten för 2010 beror på att
endast ett fåtal länsstyrelser i den nya
organisationen för strukturfondsperioden 2007–
2013 har kvar uppgiften att vara förvaltande och
attesterande myndigheter för program under den
Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessutom kommer körkortfrågorna fr.o.m. 2010
överföras till Transportstyrelsen.
De avgifter som får disponeras utgörs bl.a. av
avgifter för körkortsadministration och prövning om ansökan om handledarskap enligt 4 kap.
8 § körkortsförordningen (t.o.m. 2009), avgifter
inom djur- och lantbruksområdet, samt avgifter
för alkolås.
Tabell 8.6 Inkomsttitlar 2008
Tusental kronor

Inkomsttitel

Rubricering

6312

Bidrag från EG:s regionalfond
perioden 2000-06

2537

Miljöskyddsavgift

79 428

6412

Bidrag från EG:s socialfond perioden
2000-06

70 180

6122

EG-finansierade struktur- och
regionalstöd, 2000-2006

28 570

2511

Expeditions- och ansökningsavgifter

27 251

2539

Täktavgift

17 375

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

12 796

2714

Belopp
140 648

Sanktionsavgifter m.m.

12 025

Övriga inkomster mot inkomsttitel

21 351

Summa

409 624

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2010-2012

Sammanlagt redovisades under 2008 inkomster
på 18 inkomsttitlar. I tabell 8.6 redovisas de
volymmässigt största inkomsttitlarna.
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Utfall 2008

Resultat
(intäkt kostnad)

8 000

Prognos 2009

293 100

295 700

-2 600

Budget 2010

288 700

289 600

-900

Källa: Länsstyrelsernas budgetunderlag 2010-2012

Uppdragsverksamheten avser till största delen
resurssamverkan med anledning av den länsstyrelsegemensamma IT-enheten som är
placerad på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Utöver resurssamverkan svarar Länsstyrelsen i
Gotlands län för drygt halva volymen. Länsstyrelsen i Gotlands höga andel beror på att man
i pågående försöksverksamhet fullgör uppgifter
åt Skogsstyrelsen (se tabell 8.7).
Regeringens överväganden
Tillsyn av socialtjänsten samordnas med hälso- och
sjukvården
Riksdagen har beslutat att bl.a. tillsynen av
verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453,
SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) ska föras över
till Socialstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2010
(prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr.
2008/09:259). Förändringen innebär även att
andra uppgifter som länsstyrelserna har inom
ramen för nämnda lagar förs över till Socialstyrelsen. Finansiering av reformen sker bl.a.
genom att 195 miljoner kronor förs från
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 5:1
Länsstyrelserna m.m. till utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget
9:1 Socialstyrelsen.
Transportstyrelsen
Regeringen avser att fr.o.m. den 1 januari 2010
överföra länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till Transportstyrelsen. Frågan har tidigare anmälts till
riksdagen i budgetpropositionen för 2009 och i
2009 års ekonomiska vårproposition. För att
finansiera Transportstyrelsens utökade verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet
förs fr.o.m. 2010 från utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. 135,7
miljoner kronor till utgiftsområde 22
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Kommunikationer, anslaget 1:18 Transportstyrelsen.
Förändringen kommer att medföra kostnader
för omställning och avveckling av den
verksamhet som fram till och med den 31
december 2009 bedrivs av länsstyrelserna. Mot
denna bakgrund avser regeringen att 2010 låta
Transportstyrelsen bidra till sådana kostnader
med 40 miljoner kronor. Regeringen avser att
återkomma i respektive myndigheters regleringsbrev med närmare instruktion om hur överföringen av medel ska effektueras.
Kampsportsdelegation
Kampsportsdelegationen vid Länsstyrelsen i
Örebros län inledde sin verksamhet att pröva
tillstånd för olika kampsporter den 1 september
2006. Verksamheten har finansierats med bidrag
från anslaget 13:1 Stöd till idrotten inom
utgiftsområde 17. Från och med 2010 förs
700 000 kronor till utgiftsområde 1 Rikets
styrelse, anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för
finansiering av delegationens verksamhet.
Ändrad instansordning för vissa mål och ärenden
Regeringen avser under våren 2010 lägga förslag
om en ändrad instansordning för vissa mål och
ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10)
och miljöbalken. Propositionen avses bl.a.
innehålla förslag om flytt av verksamheter
mellan utgiftsområden. Kostnaderna för nedflyttning av s.k. A- och vattenverksamhet från
miljödomstolar
till
prövningsmyndigheter
beräknas uppgå till 14 miljoner kronor 2011 och
20 miljoner kronor 2012. För finansiering av
dessa kostnader avser regeringen att överföra
motsvarande belopp från utgiftsområde 4
Rättsväsendet anslaget 1:5 Sveriges Domstolar till
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, anslaget 5:1
Länsstyrelserna m.m. Regeringen avser att i 2010
års ekonomiska vårproposition återkomma med
förslagen om verksamhetsflytt mellan berörda
utgiftsområden. Se även under utgiftsområde 4
Rättsväsendet, utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och
konsumentpolitik samt utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård.

Tabell 8.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
5:1 Länsstyrelserna m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

2 550 900

2 550 900

2 550 900

92 285

117 805

132 303

-6 924

-21 999

-330 000

-333 186

-334 996

-7 943

-3 961

-1 210

2 305 242

2 324 635

2 325 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 8.9 Detaljerad härledningstabell
Tusental kronor

2010
Anvisat 2009
Pris- och löneomräkning

2 550 900
92 285

Överföring av Social tillsyn till Socialstyrelsen

-195 000

Överföring av Körkort- och Yrkestrafikfrågor till
Trasportstyrelsen

-135 700

Överföring Kampsportdelegation till länsstyrelserna
Effekter kostnadsmässig avräkning
Förslag/beräknat anslag

700
-7 943
2 305 242

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 2 305 242 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget till 2 324 635 000 kronor och för 2012
till 2 325 000 000 kronor.
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9 Demokratipolitik

9.1

Omfattning

Demokratipolitiken omfattar Valmyndighetens,
Justitiekanslerns
och
Datainspektionens
verksamheter. Inom detta område görs även en
satsning på dialog för en förstärkt gemensam
värdegrund,
mångvetenskaplig
demokratiforskning samt tilldelningen av Svensk
författningssamling (SFS) till kommuner,
landsting och kommunbibliotek. Området
omfattar även anslagsmedel för stöd till politiska
partier.

9.2

Utgiftsutveckling

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom område Demokratipolitik
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

6:1 Allmänna val och demokrati

24

207

194

303

26

24

6:2 Justitiekanslern

25

26

24

27

27

28

6:3 Datainspektionen

31

33

33

34

34

34

1

1

1

1

1

1

14

14

14

15

15

15

6:6 Stöd till politiska partier

172

170

165

170

170

170

Totalt för området Demokratipolitik

268

451

430

550

274

272

Anslag inom område Demokratipolitik

6:4 Svensk författningssamling
6:5 Valmyndigheten

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

53

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Med anledning av de allmänna valen 2010
kommer anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati
att öka. I anslaget ingår ersättning till
kommunerna för förtidsröstning samt medel för
att täcka kostnaderna för valmaterial och
information i samband med val. Även ersättning
till andra aktörer i samband med val, såsom
länsstyrelser och Posten, ingår i detta anslag. Val
till Europaparlamentet var anledningen till att
anslaget ökade även 2009.

9.3

Mål

Målet för demokratipolitiken är:
-

en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks och de
mänskliga rättigheterna respekteras.

Detta mål är beslutat av riksdagen (prop.
2008/09:1 bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).
Resultatbeskrivningen i det följande görs i
förhållande till detta mål.
En levande demokrati där möjligheterna till
inflytande, delaktighet och deltagande förstärks
innebär att makten ska utgå från folket och att
varje individ ska ha makt över de beslut som rör
den egna vardagen och känna förtroende för
fattade beslut som rör den enskilde individen. En
förutsättning för att det ska finnas ett förtroende
för de demokratiska institutionerna är att
makten utövas på ett demokratiskt sätt.
Dessutom krävs att beslut som fattas gemensamt
respekterar den enskildes mänskliga rättigheter.
Förutsättningar för en levande demokrati är
ett starkt civilt samhälle där den enskilde
individen deltar och ges möjligheter att delta
aktivt i samhällets beslut. Detta stärker den
representativa demokratin som styrelseform. En
levande demokrati förutsätter också en god
sammanhållning där medborgarna kan enas om
och acceptera fattade beslut. Det förutsätter
också ansvar för det gemensamma samhällets
utveckling liksom jämställdhet mellan kvinnor
och män. För att enskilda individer ska kunna
delta aktivt och utöva inflytande krävs att den
enskilde kan bestämma och fatta egna beslut. En
förutsättning för att den enskilde ska kunna
bevaka sina rättigheter är att han eller hon
känner till dessa.
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9.4

Resultatredovisning för
demokratipolitiken

9.4.1

Resultat

Under detta avsnitt redovisas de insatser som
bedrivits av Valmyndigheten samt av
Vetenskapsrådet för demokratiforskning. Även
resultat av insatser inom EU och Europarådet
redovisas här. Vad gäller val till Europaparlamentet och val till Sametinget redovisas
resultat för de delar som hittills genomförts.
Regeringen avser att återkomma med en
fullständig redovisning i budgetpropositionen
för 2011.
Mål och resultat för den politik som bedrivs
inom området demokrati och deltagande redovisas under avsnitt 9.5 och mål och resultat för
integritet, yttrandefrihet och rättssäker förvaltning redovisas under avsnitt 9.7 Arbetet med
mänskliga rättigheter följs upp under avsnitt 9.6.
Val till Europaparlamentet

Den 7 juni 2009 genomfördes val till Europaparlamentet.
Valmyndigheten har genomfört omfattande
insatser i samband med detta. Vad avser
myndighetens förberedelsearbete inför valet kan
särskilt nämnas en rad informationsinsatser. En
s.k. startkonferens har hållits med länsstyrelsernas valhandläggare. Två handböcker har
utarbetats för kommunernas och länsstyrelsernas arbete. Valmyndigheten har
presenterat handböckerna och de viktigaste
nyheterna inför valet vid ett flertal konferenser
runt om i landet för representanter för
kommuner och länsstyrelser. Vidare har en
grundutbildningsfilm lanserats som illustrerar
vad som allmänt gäller för val i Sverige samt två
instruktionsfilmer för röstmottagande i vallokaler och röstningslokaler. Myndigheten har
också genomfört ett informationsmöte med
företrädare för de partier som vid Europaparlamentsvalet har rätt till gratis valsedlar.
Därtill har en informationskampanj genomförts i TV och radio. Kampanjen har dels omfattat allmän information, dels information
riktad till olika grupper som t.ex. syn- och
hörselskadade och personer med lässvårigheter.
Information om hur man röstar har också
funnits tillgängligt på ett antal olika språk. En
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film för väljare som spelades in inför 2006 års val
kompletterades med uppgifter om Europaparlamentsvalet och framställdes på olika språk
för publicering på Valmyndighetens webbplats.
Medel till riksdagspartierna för information inför
2009 års val till Europaparlamentet

Inför Europaparlamentsvalet den 7 juni 2009 har
19,5 miljoner kronor tilldelats de partier som är
invalda i Europaparlamentet för informationsinsatser. Uppdrag har givits till Göteborgs
universitets statsvetenskapliga institution att
följa upp och utvärdera satsningen. Uppdraget
ska redovisas senast den 30 april 2010.
Val till Sametinget

Den 17 maj 2009 genomfördes val till
Sametinget. Sametinget består av 31 folkvalda
ordinarie ledamöter. År 2005 uppgick valdeltagandet totalt sett till 63 procent. År 2009
uppgick valdeltagandet till 59 procent. Andelen
röstande var jämt fördelat mellan kvinnor och
män.
Ansvaret för genomförandet av valet delas
mellan Sametinget, Valmyndigheten och
Länsstyrelsen i Norrbottens län. Valmyndigheten ansvarar för röstkort, registrering av
partier och kandidater samt tryckning av valsedlar. Myndighetens förberedelsearbete har
bestått av bland annat möten med företrädare för
Sametinget och Länsstyrelsen i Norrbottens län,
utvecklingsarbete avseende valdatasystemet och
upphandling av valsedlar och röstkort.
Valmyndighetens verksamhet

Under 2008 har en betydande del av Valmyndighetens arbete koncentrerats på att
fullfölja uppföljningen av de allmänna valen
2006. Syftet med uppföljningen har varit att
förbättra förutsättningarna för kommande val. I
övrigt har myndighetens huvudsakliga arbete
under året varit inriktat på att förbereda valet till
Europaparlamentet och till Sametinget (se ovan).
Genom
förberedelserna
för
Europaparlamentsvalet har också grunden för genomförandet av de allmänna valen år 2010 lagts.

Vidare har Valmyndigheten i sitt löpande
arbete bland annat fortsatt utvecklingen av
valdatasystemet. Systemet fungerar som stöd vid
de s.k. efterträdarval som görs när någon
ledamot eller ersättare i riksdagen eller
fullmäktige frånträtt sitt uppdrag. Dessutom
förser valdatasystemet fortlöpande myndighetens webbplats med aktuella uppgifter om
bland annat nuvarande ledamöter.
Därutöver har Valmyndigheten under 2008
inlett ett försök med att maskinellt läsa valsedlar.
Försöket är ett resultat av att länsstyrelserna
efter valet 2006 påtalat behovet av sådan optisk
läsning. Syftet med Valmyndighetens försök har
framförallt varit att undersöka om metoden kan
åstadkomma en säker bedömning av personröster. För att säkerställa att tekniken fungerar
på ett tillfredsställande sätt har tester med gott
resultat genomförts under 2009.
Demokratiforskning

Vetenskapsrådet stödjer på regeringens uppdrag
forskning om demokrati. I maj 2007 utlyste
Vetenskapsrådet forskningsmedel för mångvetenskaplig demokratiforskning för perioden
2007–2010. Vetenskapsrådet ska inom ramen för
detta forskningsprogram använda medel för att
stödja uppbyggnaden av ett nätverk och en
nationell plattform för doktorander och
forskare. Vetenskapsrådet har också givit i
uppdrag till en forskare att göra en sammanställning och analys av existerande demokratiforskningsnätverk. Slutrapporten av sammanställningen ska redovisas till Vetenskapsrådet i
september 2009.
På Vetenskapsrådets webbplats presenteras de
projekt som ingår i Vetenskapsrådets demokratisatsningar. Webbplatsen tillhandahåller information om demokratinätverk och dokumentation
från konferenser.
EU:s arbete kring deltagande och inflytande för
medborgarna

EU:s program Ett Europa för medborgarna
(2007–2013) syftar till att överbrygga klyftan
mellan medborgarna och EU-institutionerna
samt att stärka sammanhållningen mellan
européer. Programmet ska bidra till att ge
medborgarna möjlighet att samarbeta kring
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initiativ och projekt med europeisk prägel i syfte
att understödja medborgerligt deltagande,
utveckla en känsla av europeisk tillhörighet,
främja delaktighet i Europeiska unionen samt
öka toleransen och den ömsesidiga förståelsen
mellan Europas medborgare. Sverige medverkar
aktivt i det gemensamma arbetet kring
deltagande och inflytande för medborgarna.
Sveriges Kommuner och Landsting har fått i
uppgift att under 2009 marknadsföra och lansera
programmet i Sverige. Genom deras arbete med
att medvetandegöra programmet bör antalet
svenska ansökningar öka.
Sverige har tillsammans med Finland, som är
projektägare, och Estland som liksom Sverige är
partner i projektet, beviljats medel från
kommissionen för ett projekt om gemensamt
kunskapsutbyte för att främja medborgerligt
deltagande i Europeiska unionen. Deltagande i
projektet tillför värdefulla erfarenheter i
regeringens arbete med medborgerligt deltagande. Projektet påbörjades i januari 2009 och
pågår till juni 2010. Sverige deltar i styrgruppen
och planerar projektet. Sverige deltar även i de
seminarier och workshops som anordnas under
2009.
EU:s arbete för grundläggande rättigheter

EU:s byrå för grundläggande rättigheter har höjt
sin ambitionsnivå inom alla sina ansvarsområden
sedan den nya organisationen inrättades. Sverige
har deltagit aktivt i EU:s arbete för grundläggande rättigheter. Såväl det fleråriga ramprogrammet (2007–2012) för byrån som EU:s
program Grundläggande rättigheter och
medborgarskap omfattar frågor som Sverige
prioriterar, bland annat homofobi, romer och
barnets rättigheter.
På regeringens webbplats om mänskliga
rättigheter publiceras regelbundet information
om byråns arbete.
Europarådet

Sverige deltar kontinuerligt i ett flertal forum
inom Europarådet för att stärka arbetet med
demokrati och mänskliga rättigheter, bland
annat kommittén för lokal och regional
demokrati (CDLR) och Ad Hoc kommittén för
e-demokrati (CAHDE). CDLR fungerar som
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styrkommitté för frågor rörande demokratiutveckling huvudsakligen på de lokala och
regionala samhällsnivåerna. CAHDE ansvarar
för framförallt e-frågor, som mynnar ut i bland
annat rekommendationer och goda exempel.
CAHDE har under 2008 avslutat sitt arbete med
att lägga fram en rekommendation om edemokrati till Europarådets ministerkommitté.
Rekommendationen antogs i februari 2009.
Under Sveriges ordförandeskap i Europarådets ministerkommitté lyftes insatser fram för
att främja Europarådets kärnområden; mänskliga
rättigheter, demokrati och rättstatens principer.
Som en av huvudaktiviteterna under Sveriges
ordförandeskap anordnade Sverige den 6 och 7
november 2008 konferensen Rights Work! om
systematiskt arbete för mänskliga rättigheter på
nationell nivå. Konferensen hade över 200
deltagare från sammanlagt ca 60 länder.
Konferensen är också en av åtgärderna i den
svenska nationella handlingsplanen för de
mänskliga rättigheterna. Konferensen har
bidragit till de rekommendationer om
systematiskt
arbete
som
Europarådets
kommissionär för mänskliga rättigheter har
antagit och diskussioner om uppföljning pågår
såväl multilateralt med Europarådet, EU och FN
som bilateralt med enskilda länder.
Som uppföljning av 2007 års Forum för den
framtida demokratin i Stockholm och Sigtuna
deltog Sverige med en workshop om Edemokrati i 2008 års Forum för den framtida
demokratin som ägde rum i Madrid i oktober
2008.
9.4.2

Analys och slutsatser

Valmyndigheten

Målet för Valmyndigheten 2008 var att valet till
Europaparlamentet år 2009 skulle genomföras
med största möjliga tillförlitlighet och
effektivitet, samt att anpassa och utveckla
valdatasystemet så att det skulle kunna användas
med största möjliga tillförlitlighet och
effektivitet.
Regeringen bedömer att Valmyndigheten har
uppnått de mål för verksamheten som ställdes
upp för 2008. De åtgärder som myndigheten
vidtagit under 2008 bedöms vara strategiskt
riktiga. Det är dock för tidigt att göra en
helhetsbedömning innan regeringen fått en mer
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utförlig redovisning
redovisning för 2009.

i

myndighetens

års-

9.5.2

Resultat

Goda möjligheter till insyn och inflytande
Demokratiforskning

När det gäller Vetenskapsrådets arbete med att
stimulera mångvetenskaplig demokratiforskning
är det för tidigt att dra några slutsatser.
Vetenskapsrådet bedömer dock satsningen som
lyckad med avseende på förnyelse och
forskningsinriktning. De sex projekt som fått
medel ska avslutas 2010, vilket innebär att det
ännu inte går att säga något om slutliga, tänkbara
effekter av medlen. Slutrapportering av
forskningsresultaten beräknas ske senast 2011.

9.5

Resultatredovisning för
demokrati och deltagande

9.5.1

Indikatorer och tidigare mål

Målet för demokrati och deltagande är:
-

att stärka individens närhet till de politiska
besluten genom förbättrade möjligheter till
aktivt deltagande och ansvarsutkrävande
samt
att
skapa
en
god
social
sammanhållning där individens rätt till
självbestämmande inte inskränks av andra
individer.

Målet följs upp och redovisas i enlighet med de
strategier och mål som angavs i budgetpropositionen för 2008:
-

goda möjligheter till insyn och inflytande,

-

förstärkta
möjligheter
utkrävande,

-

dialog för en förstärkt gemensam värdegrund,

-

motverka och
demokratin.

till

förebygga

ansvars-

hot

mot

I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av
insatser för demokrati och deltagande på lokal
och nationell nivå. Resultatredovisningen sker
utifrån dessa strategier. Åtgärder genomförda
inom ramen för arbetet med de mänskliga
rättigheterna redovisas under avsnitt 9.6.2.

I december 2007 beviljades Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) 1,4 miljoner kronor för att
under 2008 genomföra och sprida resultatet av
ett IT-utvecklingsprojekt med fokus på dialogen
med medborgarna. Projektet avser att ta fram
metoder och goda förebilder för medborgardialog med stöd av IT och sker i samverkan med
Regeringskansliet. Syftet är att stödja kommuner
och landsting i deras arbete med att stärka den
medborgerliga förankringen. Medborgarna ska
ges bättre möjligheter att vara informerade,
delaktiga och kunna påverka den politiska
processen. Syftet med projektet är också att
skapa förutsättningar för att öka medborgarnas
förtroende för de förtroendevalda och den
offentliga servicen genom att öka tillgängligheten och enkelheten i möjligheten att
påverka.
Under året beviljades SKL ytterligare 1,2
miljoner kronor för 2009. Dessa medel ska
användas för det fortsatta arbetet med att testa
och implementera verktyg för medborgardialog
och för att sprida dess resultat.
I projektet samarbetar SKL med enskilda
kommuner och landsting för att utveckla och
pröva nya metoder för medborgardialoger. Till
projektet knyts även en styrgrupp med
representation från bland annat SKL och
Regeringskansliet. Styrgruppen beslutar om
inriktning och genomförande av projektet och
får
kontinuerlig
återrapportering
från
projektgruppen. Projektet slutförs i december
2009. SKL genomförde i april 2009 en
medborgardialogkonferens på temat ”Medborgardialog från projekt till process”.
I april 2008 gav regeringen en utredare i
uppdrag att utreda möjligheterna att fatta beslut
på distans och huruvida detta föranleder behov
av särskilda rättsliga åtgärder. Beslutsfattande på
distans skulle kunna underlätta rekryteringen av
förtroendevalda inom vissa grupper av medborgare. Uppdraget redovisades i maj 2008. I
uppdraget redovisas det att möjligheten att delta
i sammanträden på distans kan lösas genom att
det införs uttryckliga regler om det i
kommunallagen (1991:900). Enligt förslaget bör
det vara frivilligt för kommunerna att införa
möjligheten att delta i sammanträden på distans.
Förslaget bereds inom Regeringskansliet.
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En analys av omfattningen av digitala klyftor
har under året genomförts, för att komplettera
tidigare mätningar från år 2000 och 2003. Med
digitala klyftor avses vanligen skillnader mellan
invånarna i tillgång till nät och databaser samt till
kunskap att använda dem.
Den genomförda analysen pekar på behov av
fördjupning. Digitala klyftor förekommer i ett
flertal olika sociala grupper i samhället. Det finns
indikationer som pekar på att klyftorna har
minskat i endast mycket liten utsträckning för
äldre personer (definierade som 40+) med låg
utbildning och låg inkomst. Analysen kommer
att vara ett av flera underlag för det fortsatta
arbetet med att hitta åtgärder för att motverka
digitala klyftor.
Regeringen genomförde i april 2009 ett
rådslag där ett flertal experter samlades för att
rådgöra om inriktningar för den framtida
politiken
på
e-demokratiområdet.
De
rekommendationer som togs fram bereds under
2009 i syfte att bidra till att formulera en
framtida e-demokrati.
På konferensen Offentliga rummet som hölls
den 26–27 maj 2009 ansvarade Regeringskansliet
för en workshop där delar av resultatet från
rådslaget presenterades och diskuterades.
Ungdomar står, i jämförelse med bland annat
äldre, delvis utanför den demokratiska processen
och är underrepresenterade i bland annat
beslutande församlingar. En stor del av de beslut
som rör ungas livssituation fattas på lokal nivå.
Ungdomsstyrelsen redovisade i april 2009 ett
uppdrag från regeringen att främja lokalt
ungdomsinflytande genom att kartlägga och
sprida goda exempel på detta (IJ2009/898/UF).
I uppdraget ingick att myndigheten skulle uppmärksamma hur den nya informations- och
kommunikationstekniken används för att främja
ungas inflytande lokalt.
Förstärkta möjligheter till ansvarsutkrävande

SKL har under vintern 2007–2008 inom ramen
för det s.k. Brytpunktsprojektet bjudit in sina
medlemmar till diskussioner om hur den lokala
och regionala demokratin kan förnyas.
Diskussionen handlar bland annat om
möjligheten till ansvarsutkrävande. Bland
kommuner och landsting finns ett intresse av
större frihet att utforma de egna demokratiska
institutionerna för att kunna välja lösningar som
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gör det tydligare för väljarna vilka de på valdagen
lämnar över makten till och vilka de utkräver
ansvar av.
Som ett resultat av Brytpunktsprojektet har
SKL inlett ett vidare utvecklingsarbete. Inom
ramen för det arbetet uppmärksammas bland
annat möjligheterna till ansvarsutkrävande från
medborgarnas sida gentemot de förtroendevalda.
Regeringen fortsätter att följa detta arbete.
Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund

Statens ansvar för de mänskliga rättigheterna och
demokratin innebär att problem och konflikter
mellan individer i många fall blir statens ansvar.
En förutsättning för att staten effektivt ska
kunna ta detta ansvar är att invånarna delar en
värdegrund som utgår från demokrati och
mänskliga rättigheter.
En metod för att stärka människors relation
till frågor om demokrati och mänskliga rättigheter är dialog, i betydelsen att tillsammans med
andra reflektera över grundläggande värdefrågor.
Regeringen inledde därför 2008 en satsning på
dialog för en förstärkt gemensam värdegrund.
En särskilt viktig målgrupp för dessa dialoger är
unga människor.
I syfte att synliggöra och stärka pågående
dialogarbete, stimulera erfarenhetsutbyte samt
bana väg för nya samarbeten arrangerades en
dialogmässa i november 2008 för ett hundratal
organisationer i Sverige. Dessa organisationer
fyller en särskild funktion i fråga om att nå ut
brett i samhället, även till grupper som vanligtvis
inte omfattas eller nås av det offentliga samtalet.
På Dialogmässan lanserades också webbplattformen
www.dialogvärdegrund.nu,
en
digital samlingsplats för, i ett första steg,
organisationer som arbetar med dialog om
demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige.
Plattformen förvaltas och utvecklas av Ungdomsstyrelsen. Webbsidan har en sammanhållande funktion i dialogen då den synliggör
och samlar organisationer, deras kunskap och
erfarenheter samt har ett gemensamt
kalendarium där dialogaktiviteter synliggörs och
kan samplaneras.
I juni 2009 arrangerades ett urbanmöte med
fokus på värdegrundsdialog för att stärka
sammanhållningen och integrationen. Mötet är
en del i arbetet med de kommuner som slutit
urbana utvecklingsavtal. Syftet med konferensen
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var att förankra dialogen för förstärkt gemensam
värdegrund i det urbana utvecklingsarbetet.

-

Fortlöpande samråd med företrädare för
bland annat riksdagspartierna och berörda
myndigheter om hur arbetet med att
förebygga hot mot förtroendevalda
fungerar.

-

Uppdrag till Brå att under 2009 ge förslag
om ett fortlöpande system för statistik- och
uppföljning angående brott som riktar sig
specifikt mot förtroendevalda. Uppdraget
redovisades den 15 maj 2009.

-

Stalkningutredningen (SOU 2008:81) har
haft i uppdrag att utreda vilka
skyddsåtgärder som är lämpligast för att
förstärka skyddet för personer som utsätts
för hot eller förföljelse. I slutbetänkandet
föreslås ett antal åtgärder som också kan
innebära ett förstärkt skydd för
förtroendevalda som utsätts för hot eller
våld.

-

Utredningen om säkerhet vid offentliga
sammanträden i kommuner och landsting
(Fi 2008:03). Utredaren redovisade sitt
uppdrag den 31 januari 2009. Förslaget har
utformats efter mönster av de lagar som
gäller för säkerhetskontroller i riksdagen
och i domstolarna.

-

En nationell mobilisering mot den grova
organiserade brottsligheten där Säpo har ett
nationellt huvudansvar för att förebygga,
kartlägga och motverka den del av den
grova organiserade brottsligheten som
syftar till att påverka det politiska
beslutsfattandet (politiker), verkställandet
av politiska beslut (myndighetsföreträdare)
och den fria debatten (journalister).

Motverka och förebygga hot mot demokratin

Framväxten av grupper med extrema åsikter,
bland annat rasistiska och fundamentalistiska
rörelser som använder sig av våld eller hot om
våld, utgör ett hot mot det demokratiska
samhällets grundläggande värderingar. För att
kunna motverka denna typ av hot mot
demokratin krävs åtgärder som kompletterar de
brottsbekämpande och rättsvårdande myndigheternas insatser och som inriktas på förebyggande arbete mot våldsinriktad extremism
och radikalisering. Det gäller även åtgärder som
ger möjlighet till avhopp från sådana grupper.
Regeringen gav 2007 Försvarshögskolan
(FHS) i uppdrag att göra en kunskapsöversikt
om förebyggande insatser mot våldsam
extremism och radikalisering. Uppdraget
redovisades den 28 januari 2009. I rapporten
framkom att det i Sverige finns företeelser som
utgör hot mot det demokratiska samhällets
grundvalar. Översikten är ett led i arbetet med
att analysera utvecklingen när det gäller antidemokratiska krafter i samhället. Regeringen gav
den 18 december 2008 Brottsförebyggande rådet
(Brå) och Säkerhetspolisen (Säpo) i uppdrag att
sammanställa en rapport om våldsam extremism
inom miljöer såsom vit makt-miljöer och den
extrema autonoma miljön i Sverige. Uppdraget
redovisades den 6 juli 2009.
I rapporten beskrivs hur den våldsamma
extremismen i Sverige ser ut, vad som kännetecknar denna samt vilka våldsmetoder som
används och mot vilka våldet riktas. Rapporten
beskriver även det preventiva arbetet på lokal
nivå samt vilka verktyg som kan utvecklas i
arbetet med att motverka och förebygga våldsam
extremism.
Kommittén om hot och våld mot
förtroendevalda kom 2006 med sitt slutbetänkande ”Jakten på Makten!” (SOU
2006:46). Utredningens arbete har bidragit till
att höja kunskapen och beredskapen inom både
de politiska partierna samt i kommuner och
landsting. Regeringen arbetar med flera av
kommitténs förslag och fortsätter att arbeta
vidare med frågan om skyddet för förtroendevalda på flera fronter. Bland annat genom
följande åtgärder:

När det gäller förslaget att införa en särskild
straffskärpningsgrund för alla brott som begås
mot en politiker i dennes egenskap av förtroendevald kommer regeringen inte gå vidare
med detta. Utredningen menar att våld som
riktas mot en förtroendevald också ska ses som
ett hot mot demokratin och därför betinga ett
högre straffvärde än andra liknande våldsbrott.
Våld och hot om våld är allvarligt och ska stävjas
och beivras var och på vilken nivå det än
förekommer i samhället. Det straffvärde som
gäller generellt bör dock vara tillräckligt
avskräckande och gälla även för den här typen av
brott. Det är också svårt att försvara just
gränsdragningen till förtroendevalda. Risken att
utsättas för hot eller våld omfattar fler grupper,
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till exempel politiker som inte är förtroendevalda, journalister och andra opinionsbildare.
Regeringen anser för närvarande att det med ett
samlat program och effektivare rättstillämpning
går att åstadkomma en större allmänpreventiv
effekt än vad en generell straffskärpningsbestämmelse skulle ge.
9.5.3

Analys och slutsatser

Demokrati och deltagande

En levande demokrati där möjligheterna till
inflytande, delaktighet och deltagande förstärks
innebär att makten ska utgå från människorna.
Varje individ ska ha makt över de beslut som rör
den egna vardagen och känna förtroende för
fattade beslut som rör den enskilde individen.
I en levande demokrati finns utrymme för
många typer av delaktighetsformer. Det är när
formerna för att visa sitt misstycke övergår i
handlingar som strider mot de demokratiska
grundvalarna som detta utgör ett hot mot
demokratin.
Arbetet inom området demokrati och
deltagande har initialt fokuserats på kunskapsinhämtning. Dels genom uppdrag på externa
aktörer och dels genom rådslag och deltagande i
mässor. Det underlag som inkommit genom
kunskapsinhämtningen har givit goda resultat
och gett upphov till att aktiviteter kommer att
initieras. Bland interna och externa samarbetspartners märks ett intresse för de frågor som
prioriteras.

9.6

Resultatredovisning för
mänskliga rättigheter

9.6.1

Indikatorer och tidigare mål

Målet för demokratipolitiken är:
-

en levande demokrati där individens
möjligheter till inflytande förstärks och de
mänskliga rättigheterna respekteras.

Detta mål är beslutat av riksdagen (prop.
2008/09:1 bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83).
Resultatbeskrivningen i det följande görs i
förhållande till detta mål.
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9.6.2

Resultat

Systematiskt arbete

Den svenska politiken för de mänskliga
rättigheterna vilar på en fast grund av respekt för
internationellt överenskomna konventioner och
normer, såsom den europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter, FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna samt de centrala
FN-konventioner om mänskliga rättigheter som
Sverige anslutit sig till. Sverige ratificerade FN:s
konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning och dess fakultativa
protokoll i december 2008. Det långsiktiga målet
för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige är
att säkerställa full respekt för de mänskliga
rättigheterna nationellt. Målet redovisades i
regeringens skrivelse En nationell handlingsplan
för de mänskliga rättigheterna 2006–2009 (skr.
2005/06:95). Detta innebär att de mänskliga
rättigheterna, såsom de uttrycks genom Sveriges
internationella åtaganden, inte får kränkas. Som
viktiga framgångsfaktorer i arbetet för detta mål
har regeringen lyft fram ökad kunskap och
medvetenhet om de mänskliga rättigheterna
samt förbättrad samordning av arbetet för de
mänskliga rättigheterna.
Frågan om kunskap och medvetenhet om de
mänskliga rättigheterna är central. Under 2006
inrättade regeringen Delegationen för mänskliga
rättigheter i Sverige med uppdrag bland annat
att, under 2006–2010 med utgångspunkt i den
nationella handlingsplanen, stödja statliga
myndigheter, kommuner och landsting i deras
arbete med att säkerställa full respekt för de
mänskliga rättigheterna i verksamheten (dir.
2006:27).
En annan delegation med uppdrag som har
kopplingar till säkerställandet av respekten för
mänskliga rättigheter i Sverige är Delegationen
för romska frågor som inrättades av regeringen i
februari 2007 (dir. 2006:101). Delegationen har i
uppdrag att vara nationellt pådrivande i arbetet
med att förbättra romernas situation i Sverige.
Syftet är att främja romernas rättigheter och
bidra till att bryta romernas politiska och sociala
utanförskap. Delegationens uppdrag upphör den
31 december 2009.
Den nationella handlingsplanen för de
mänskliga rättigheterna innehåller 135 åtgärder
som syftar till att stärka de mänskliga rättigheterna i Sverige. I enlighet med en av åtgärderna

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

i handlingsplanen tillsatte regeringen en ny
interdepartemental arbetsgrupp för mänskliga
rättigheter där samtliga departement är
representerade. Arbetsgruppens huvudsakliga
uppdrag är att följa upp genomförandet av de
olika åtgärder som anges i handlingsplanen. På
det internationella planet har bland annat
Europarådet och FN på olika sätt granskat hur
Sverige lever upp till de internationella
åtagandena på området mänskliga rättigheter
under perioden. Sverige fortsätter att fästa stor
vikt vid denna granskning. Under 2008 och
början av 2009 har fem av FN:s konventionskommittéer lämnat synpunkter på hur Sverige
lever upp till sina åtaganden enligt centrala FNkonventioner om mänskliga rättigheter.
Generellt har Sverige fått beröm för genomförandet av konventionerna. Den kritik som
lämnats gäller bland annat avvisningen av två
terrormisstänkta egyptier 2003, att Sverige inte
har förbjudit rasistiska organisationer, om
kommunala olikheter när det gäller åtnjutandet
av vissa mänskliga rättigheter samt att Sverige
inte har inkorporerat FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter. Slutsatserna
från dessa granskningar offentliggörs på
regeringens webbplats om mänskliga rättigheter.
Delegationen för mänskliga rättigheter

En av åtgärderna i handlingsplanen var att inrätta
Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.
I sitt uppdrag med att stödja statliga
myndigheter, kommuner och landsting med att
säkerställa full respekt för de mänskliga
rättigheterna har delegationen besökt ca 80
myndigheter runt om landet.
Som ett led i delegationens uppdrag att
stimulera det offentliga samtalet om mänskliga
rättigheter, har delegationen genomfört ett
projekt om dilemman kring mänskliga
rättigheter. Under 2008 och början av 2009 har
nära 3 000 ungdomar genomfört det värderingstest som utgjorde en viktig del av projektet.
Delegationen fick den 3 juli 2008 i tilläggsuppdrag att lämna förslag på en nationell
mekanism för att främja, skydda och övervaka
FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Delegationen har
redovisat
sitt
tilläggsuppdrag
genom
betänkandet Främja, Skydda, Övervaka – FN:s
konvention om rättigheter för personer med

funktionsnedsättning (SOU 2009:56). Förslagen
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Delegationen samarbetar även sedan början av
2009 med Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam) med att ta fram uppföljningsbara indikatorer för ett urval av de
mänskliga rättigheterna.
Myndigheter, kommuner och landsting

Samtliga
länsstyrelser
och
nio
andra
myndigheter som i regleringsbreven för 2008
hade i uppdrag att på olika sätt arbeta med frågor
om mänskliga rättigheter har återrapporterat
dessa i samband med årsredovisningen för 2008.
Tyngdpunkten i redovisningarna ligger på
kompetensutveckling kring mänskliga rättigheter. För 2009 har samtliga länsstyrelser och sex
andra myndigheter fått uppdrag relaterade till de
mänskliga rättigheterna.
Kompetensrådet för utveckling i staten
(KRUS) fick den 16 april 2009 i uppdrag av
regeringen att redovisa hur ett uppdrag om ett
offentligt etos kan utformas under 2010 och
2011. Syftet är bland annat att offentligt
anställdas kunskaper om och förståelse för
statsförvaltningens gemensamma värdegrund
utgående från demokrati och mänskliga rättigheter ska öka.
Statskontoret redovisade i december 2008 en
utvärdering av uppdraget från 2004 och 2005 till
vissa länsstyrelser att ta fram handlingsplaner för
mänskliga rättigheter. Statskontoret konstaterade bland annat att det är oklart om arbetet
med handlingsplaner påverkat länsstyrelsernas
arbete för mänskliga rättigheter. Statskontoret
rekommenderade att regeringens styrning bör
vara långsiktig och företrädesvis ske formellt
genom instruktion och informellt genom dialog
med myndighetscheferna. Länsstyrelseinstruktionen innehåller sedan 2008 krav relaterade till
de mänskliga rättigheterna. Myndighetsstyrningen inom området mänskliga rättigheter
sker under 2009 till större del än tidigare genom
myndighetsdialogen.
Generellt har myndighetsstyrningen på området lett till en ökad medvetenhet om myndighetens eget ansvar för de mänskliga rättigheterna
och i vissa fall även till att myndigheter tagit egna
initiativ till nätverkande eller kunskapsinhämtning inom området.
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Kommunerna och landstingen har en viktig
roll och ett stort ansvar för att Sverige fullföljer
sina åtaganden om mänskliga rättigheter.
Sveriges kommuner och landsting har som
inriktningsmål för mandatperioden 2007 till
2011 att verka för att medlemmarna får det stöd
de behöver för att leva upp till det långsiktiga
målet full respekt för de mänskliga rättigheterna.
Sveriges kommuner och landsting anordnade
den 6 oktober 2008 ett internationellt
seminarium om systematiskt arbete för
mänskliga rättigheter på lokal nivå i samarbete
med Europarådet. Som uppföljning till
seminariet har Europarådets kongress för lokal
och regional demokrati utsett en rapportör om
lokala och regionala myndigheters ansvar för de
mänskliga rättigheterna. Den handbok i
mänskliga rättigheter på kommunal nivå, som
Göteborgs universitet, på regeringens uppdrag
tog fram under 2008, har haft stor efterfrågan.
Delegationen för mänskliga rättigheter har
genom ett uppdrag till Malmö högskola tagit
fram en fördjupad studie i vilken man sett
närmare på 16 kommuners arbete med de
mänskliga rättigheterna. Studien ger bland annat
flera exempel på kommuner som kommit långt i
sitt människorättsorienterade arbete. Den pekar
också på att rättighetsperspektivet vanligtvis är
underförstått snarare än uttryckligt uttalat och
att människorättsarbetet i de undersökta
kommunerna överlag är inriktat på specifika
perspektiv och grupper som exempelvis barnets
rättigheter.
Ett antal kommuner har även bildat ett
nätverk för mångfald och mänskliga rättigheter,
som bland annat genomför utbildning kring
mänskliga rättigheter.
Utbildning

God kunskap om de mänskliga rättigheterna
bland beslutsfattare främst inom den offentliga
sektorn är en förutsättning för att regeringens
långsiktiga mål, full respekt för de mänskliga
rättigheterna, ska kunna uppfyllas.
Högskoleverket utredde under 2008 hur de
mänskliga rättigheterna beaktas i högskoleutbildningen. I sin rapport som överlämnades i
december 2008, har Högskoleverket identifierat
29 examensbeskrivningar där undervisning om
mänskliga rättigheter är ett krav och konstaterar
att denna är integrerad och förhållandevis väl
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tillgodosedd. Verket noterar även att det finns
områden som bör utvecklas, bland annat att
undervisningen om mänskliga rättigheter ofta
inte är kopplad till svenska förhållanden, att
rätten till hälsa och kulturella rättigheter sällan
behandlas samt att det finns utrymme för större
samverkan mellan olika ämnen.
Delegationen för mänskliga rättigheter har
inlett ett arbete om verksamhetsanpassade
utbildningsmodeller för ett urval av kommuner,
landsting och statliga myndigheter. Bland annat
har representanter från rättväsendet i Blekinge
län, Socialstyrelsen och Eskilstuna kommun
genomgått en utbildning i tre steg som bygger
på att ha kunskap om mänskliga rättigheter, att
arbeta med mänskliga rättigheter samt att agera
utifrån mänskliga rättigheter.
För första gången ingick under 2008 ett
avsnitt om mänskliga rättigheter i Regeringskansliets interna chefsutbildning. Dessutom har
över 200 nyanställda inom Regeringskansliet
under hösten 2008 och våren 2009 genomgått
introduktionskursen för nyanställda i vilken
nästan en halvdag ägnas åt de mänskliga
rättigheterna. Utbildning om mänskliga rättigheter inom Regeringskansliet är en av åtgärderna
i den nationella handlingsplanen för mänskliga
rättigheter.
Regeringens webbplats

Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
www.manskligarattigheter.se fortsätter att vara
regeringens viktigaste verktyg för att informera
om mänskliga rättigheter. Under de första fyra
månaderna 2009 motsvarade antalet besökare
samma period 2008. Webbplatsen har anpassats
för att vara tillgänglig för personer med
funktionsnedsättning och har sedan 2008 en
uppdaterad grafisk design för att öka användbarheten.
9.6.3

Analys och slutsatser

Mänskliga rättigheter

För att regeringens långsiktiga mål, full respekt
för de mänskliga rättigheterna i Sverige, ska
kunna uppnås krävs ett fortsatt systematiskt
angreppssätt.
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Genomförandet
av
den
nationella
handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna
följs internt inom Regeringskansliet av den interdepartementala arbetsgruppen för mänskliga
rättigheter. Halvtidsutvärderingen i februari
2008 visade att det stora flertalet åtgärder
genomförs enligt tidsplanen. De mänskliga
rättigheterna har fått ökad synlighet i
propositioner och andra regeringsbeslut. Att
regeringen på detta sätt arbetar med att lyfta upp
de mänskliga rättigheterna har bidragit till att
öka kännedomen om dem. Delegationen för
mänskliga rättigheter i Sverige har bidragit till
ökad kunskap och medvetenhet om de
mänskliga
rättigheterna
i
myndigheter,
kommuner och landsting. En indikation på ökad
kunskap om och intresse för frågor om de
mänskliga rättigheterna ute i samhället är även
att SKL och vissa myndigheter tagit egna initiativ
angående respekten för de mänskliga
rättigheterna. SKL har bland annat genomfört
ett internationellt seminarium om systematiskt
arbete för mänskliga rättigheter på lokal och
regional nivå. Ett annat tecken på att intresset
för de mänskliga rättigheterna växer är den
stadigt ökande besöksfrekvensen på regeringens
webbplats om mänskliga rättigheter.

9.7

Resultatredovisning för
integritet, yttrandefrihet och en
rättssäker förvaltning

9.7.1

Indikatorer och tidigare mål

Målet för integritet, yttrandefrihet och rättssäker
förvaltning var för 2008 att värna integriteten,
yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den
offentliga verksamheten.
De
myndigheter
som
bidrar
till
måluppfyllelsen för verksamhetsområdet är
Justitiekanslern och Datainspektionen. Justitiekanslerns del av målet är att värna integriteten,
yttrandefriheten samt rättssäkerheten i den
offentliga verksamheten. Datainspektionen ska
bidra till målet genom att värna integriteten vid
behandling av personuppgifter. Regeringens
övergripande bedömning är att målet för 2008 i
huvudsak har uppfyllts. Justitiekanslern och
Datainspektionen har i allt väsentligt bedrivit
sina respektive verksamheter på ett effektivt sätt
och med god kvalitet.

9.7.2

Resultat

Justitiekanslerns verksamhet

Antalet inkomna ärenden hos Justitiekanslern
minskade från ca 8 700 år 2007 till ca 8 500
ärenden 2008. Minskningen hänför sig främst till
tillsynsärenden. Antalet avgjorda ärenden ökade
från drygt 8 400 ärenden 2007 till drygt 8 600
ärenden 2008. Antal ärenden i balans minskade
från drygt 1 700 till ca 1 600.
Justitiekanslern har under 2008 bedrivit tillsyn
över den offentliga verksamheten genom
klagomålshantering, egeninitierad granskning,
genomgång av myndigheternas ärendeförteckningar och viss inspektionsverksamhet.
Justitiekanslerns allmänna intryck av den länsrätt
och de myndigheter som inspekterades var att
verksamheterna i allt väsentligt fungerade väl.
Arbetet med att värna tryck- och yttrandefriheten har fortgått under året. Liksom tidigare
år har en stor del av anmälningarna även under
2008 avsett publiceringar som har fallit utanför
det grundlagsskyddade området. Många ärenden
rör exempelvis publiceringar på Internet där
webbplatsen inte omfattats av den s.k. databasregeln i 1 kap. 9 § yttrandefrihetsgrundlagen.
Detta innebär att ärendena ska hanteras av
allmän åklagare och inte av Justitiekanslern. I de
fall där Justitiekanslern har vidtagit någon form
av åtgärd har det oftast rört sig om anmälningar
om ifrågasatt hets mot folkgrupp.
Under 2008 kom 2 654 skadeståndsärenden in
till myndigheten jämfört med 2 491 ärenden
2007. Mer än hälften av ärendena avsåg frihetsinskränkningar. Under 2008 betalades ca 45
miljoner kronor ut i ersättning enligt reglerna
om ersättning vid frihetsinskränkning. Jämfört
med 2007 har dessa kostnader ökat med 13
miljoner kronor. Det beror på att det blivit fler
ärenden men också på att betydligt fler ärenden
har föranlett utbetalningar överstigande 100 000
kronor jämfört med tidigare år.
Inkomna ärenden rörande integritetsfrågor
minskade något under 2008. Minskningen
hänför sig till ärenden om allmän kameraövervakning och beror på att antalet ansökningar
till länsstyrelser om tillstånd till allmän kameraövervakning har minskat.
Under 2008 inkom drygt 2 000 ärenden om
rättshjälp till myndigheten vilket är något färre
än under 2007. Överklagande av beslut har skett
i 58 ärenden och av de ärenden som avgjorts av
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domstolar under året har Justitiekanslern helt
eller delvis vunnit bifall i ca 75 procent av fallen.
Datainspektionens verksamhet

Datainspektionen har under året arbetat för att
säkra individens rätt till integritet genom sin
tillsyn över behandlingen av personuppgifter
samt tillsyn och tillståndsgivning inom
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
Tillsyn över behandlingen av personuppgifter
Under 2008 lade Datainspektionen ca 90 procent
av sina resurser på verksamhetsgrenen tillsyn
över
behandlingen
av
personuppgifter.
Myndigheten har riktat in verksamheten mot
känsliga områden, nya företeelser samt områden
där risken för integritetskränkning är särskilt
stor. Exempel på frågor som stått i fokus för
tillsynen är hanteringen av kunddata,
elektroniska spår i kollektivtrafiken, eförvaltning, nya system för hanteringen av
personuppgifter i skolan, kameraövervakning i
skolan, GPS-övervakning av tjänstefordon, samt
genetisk självtestning på Internet.
Tillsynen har omfattat kommuner, statliga
myndigheter samt privata företag och har
utformats som fältinspektioner, skrivbordsinspektioner och enkätinspektioner. Det totala
antalet
inledda
tillsynsärenden
inom
verksamhetsområdet uppgick 2008 till 113.
Antalet avslutade ärenden uppgick till 94.
Myndighetens arbetssätt har under året
effektiviserats så att många frågor har kunnat
lösas på ett tidigt stadium utan att ett
tillsynsärende har behövt initieras.
Datainspektionen har under 2008 arbetat
aktivt med sin informationsverksamhet.
Myndigheten har bland annat fokuserat på att
utveckla sina mediekontakter och sin hemsida,
besvara frågor samt arrangera särskilda
utbildningstillfällen för de drygt 3 500 personuppgiftsombud som finns vid olika myndigheter
och andra organisationer.
Vidare har Datainspektionen under året
deltagit i internationellt samarbete i frågor som
rör skydd för personuppgifter och personlig
integritet samt i EU:s gemensamma tillsyn på
dataskyddsområdet.
Datainspektionens arbete med att bidra till
utvecklingen av en effektiv och rättssäker
elektronisk förvaltning fortsatte under 2008.
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Bland annat genomfördes tillsyn vid kommuner
och statliga myndigheter. Informationsmaterial
om hur arbetet med att utveckla en effektiv och
rättssäker elektronisk förvaltning bör bedrivas
togs även fram.
Tillsyn och tillståndsgivning inom
kreditupplysnings- och inkassoverksamhet
Under 2008 gick ca 10 procent av Datainspektionens resurser till verksamhetsgrenen
Tillsyn och tillståndsgivning inom kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
Datainspektionen påbörjade under 2008 13
tillsynsärenden enligt kreditupplysningslagen. 19
ärenden avgjordes. Tillsynen präglades 2008
liksom föregående år av de tjänster som erbjuder
kreditupplysningar via Internet och SMS. Dessa
tjänster tillhandahålls under åberopande av
grundlagsskydd vilket innebär att kreditupplysningslagens bestämmelser om legitimt
behov och kreditupplysningskopia inte behöver
tillämpas när företagen lämnar ut kreditupplysningar. En översyn av förhållandet mellan
kreditupplysningslagen och yttrandefrihetsgrundlagen i fråga om den beskrivna
problematiken bedrivs för närvarande i Justitiedepartementet.
Vad gäller Datainspektionens arbete med
tillstånd och tillsyn enligt inkassolagen bedömer
myndigheten att inkassobolagen i allt väsentligt
följer god inkassosed. Under året har 143
tillsynsärenden påbörjats och lika många har
avslutats.
Insatser av myndigheter inom andra
utgiftsområden

Åklagarmyndigheten har låtit översätta grundläggande informationsmaterial om åklagarverksamheten till de territoriellt bundna
minoritetsspråken
samiska
(nordsamiska),
finska, och meänkieli. Bland annat har
information till målgrupper som är direkt
berörda av åklagarverksamheten – brottsoffer,
misstänkta, vittnen och ungdomar – översatts.
Informationen har publicerats på Åklagarmyndighetens webbplats www.aklagare.se.
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9.7.3

Analys och slutsatser

Justitiekanslern

Under 2008 har Justitiekanslern uppfyllt de mål
som regeringen har satt upp för verksamheten.
Det är positivt att målet att minska antalet
ärenden i balans uppfyllts under 2008 då
ärendebalansen ökat under flera år dessförinnan.
Minskningen av ärendebalansen beror bland
annat på att antalet avgjorda ärenden ökade. I
genomsnitt avverkade varje handläggare 480
ärenden under 2008. För 2007 var motsvarande
siffra 470 ärenden per handläggare. Sammantaget
gör regeringen bedömningen att Justitiekanslern
uppvisat ett gott verksamhetsresultat 2008.
Datainspektionen

Under 2008 har Datainspektionen i allt
väsentligt uppfyllt de mål som regeringen har
satt upp för verksamheten. När det gäller
tillsynen över behandlingen av personuppgifter
bedöms målet för 2008 ha uppnåtts.
Målet för kreditupplysningsverksamheten har
inte kunnat uppfyllas. Som framgått av det
föregående är detta dock hänförligt till
förhållanden som myndigheten inte råder över.
Beträffande inkassoverksamheten har verksamhetsmålet uppfyllts. Sammantaget bedömer
regeringen att Datainspektionen under 2008
uppnått ett i stort sett gott verksamhetsresultat.

integritet, yttrandefrihet och en rättssäker
förvaltning.
För att uppnå en levande demokrati, där
individens möjligheter till inflytande förstärks
och de mänskliga rättigheterna respekteras, krävs
att det finns starka och väl fungerande
demokratiska institutioner. Det krävs även att
den offentliga makten ska utövas med respekt
för de mänskliga rättigheterna samt att alla
människor har goda möjligheter till insyn,
inflytande och ansvarsutkrävande.
Regeringen kommer att verka för en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig
respekt för olikheter inom de gränser som följer
av samhällets grundläggande demokratiska
värderingar och som alla oavsett bakgrund ska
vara delaktiga i och medansvariga för.
Valmyndigheten och Vetenskapsrådet bidrar
med sin verksamhet till de mål som är uppsatta
för demokratipolitiken.
9.9.2

Demokrati och deltagande

Målet för området demokrati och deltagande är
att stärka individens närhet till de politiska
besluten genom förbättrade möjligheter till
aktivt deltagande och ansvarsutkrävande samt att
skapa en god social sammanhållning där
individens rätt till självbestämmande inte
inskränks av andra individer.
Arbetet med demokrati och deltagande
genomförs framförallt genom följande strategier:
-

goda möjligheter till insyn och inflytande,

Revisionens iakttagelser

-

förstärkta
möjligheter
ansvarsutkrävande,

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
2008 års revisionsberättelse avseende Valmyndigheten, Justitiekanslern och Datainspektionen.

-

dialog för
värdegrund,

-

motverka och
demokratin.

9.8

9.9

Politikens inriktning

9.9.1

Demokratipolitik

Det övergripande målet för demokratipolitiken
uppfylls framförallt genom insatser och
strategier inom ramen för områdena demokrati
och deltagande, mänskliga rättigheter samt

en

förstärkt
förebygga

till
gemensam
hot

mot

Nedan följer en utförligare beskrivning av vilken
inriktning som gäller för varje strategi. Efter det
följer en presentation av arbetet med mänskliga
rättigheter.
Goda möjligheter till insyn och inflytande

Vårt representativa politiska system rymmer
möjlighet till medborgardialog där invånarna kan
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uppleva närhet till de politiska besluten. Detta
innebär en representativ deltagardemokrati där
invånarna har möjligheter till inflytande.
Regeringen vill ge stöd åt demokratiskt
medborgarengagemang och förtroende för
politiken genom att främja vidgade möjligheter
till engagemang för så stora medborgargrupper
som möjligt. Detta görs genom att stödja
utvecklingen inom kommuner och landsting,
samt genom att på olika sätt främja tillgänglighet
och deltagande. En lokal och medborgarnära
utveckling av demokratin minskar avståndet
mellan medborgare och beslutsfattare.
Att vidga möjligheten till inflytande är en
kontinuerlig process. Som en konsekvens av
detta ser regeringen över en rad åtgärder för
vidgat medborgarinflytande, både nu och för
framtiden. Tillgången till Internet är så stor att
ett stort antal personer på ett naturligt sätt
använder sig av det, vilket även innebär att
många tjänster som stat och kommun tillhandahåller når allt fler. Tekniken bidrar till att hitta
nya, enklare och snabbare vägar att
kommunicera och kan därmed underlätta
deltagande och möjligheten för invånarna att
komma närmare och påverka beslutsfattandet.
Informationsflödet underlättas liksom den
politiska debatten. Tillgång till Internet kan även
vidga demokratiskt deltagande och ge en större
transparens och tillförlitlighet till demokratiska
institutioner och processer.
Detta kan ske genom t.ex. dialog, ITplattformar, e-petitioner och medborgarförslag.
Lokala folkomröstningar är en annan intressant
form. Olika förutsättningar att praktiskt ta del
av möjligheterna med den nya tekniken skapar
dock behov av stöd för vissa grupper.
E-demokrati inklusive vidgade möjligheter för
medborgaren att delta kan leda till att förebygga
och minska utanförskap. Om alla ges möjlighet
att delta kan det leda till en känsla av tillhörighet
och delaktighet i den demokratiska processen.
Respekten för det demokratiska samhället kan
därmed stärkas.
Ett vitalt civilt samhälle är av största vikt för
en levande demokrati. Regeringen avser därför
att främja ökad kunskap om nya metoder för
politiskt deltagande. Intresseområdet omfattar
effektivisering av förvaltningen med ny metodik
och teknik och även ökat användar- och
invånarinflytande i anslutning till begreppet edemokrati. Regeringen vill främja möjligheterna
till medborgardeltagande via kommunala
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paneler, samråd, dialoger, e-petitioner och
konsultationer. I ett fortsatt nära samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting kan dessa
metoder vidareutvecklas, synliggöras och tillgängliggöras.
Regeringen främjar vidgade medborgardialoger där invånarna i ökande grad har
möjlighet att uppleva närhet till de politiska
besluten och själva utöva inflytande. Detta är ett
centralt
moment
inom
e-demokratin.
Regeringen främjar också forskning om edemokratiska processer, utförd med stöd av de
statliga forskningsråden.
Sveriges Kommuner och Landstings medborgardialogprojekt med utvecklingen av en ITplattform ska redovisas senast den 31 mars 2010.
Projektet beräknas dock pågå i en utvecklad
form under 2010, då verktygen kommer att
implementeras och testas ur ett funktionalitetsperspektiv.
Förstärkta möjligheter till ansvarsutkrävande

I en väl fungerande demokrati är det centralt att
väljarna kan utkräva ansvar för den förda
politiken. Den ökade användningen av
informationsteknik kan både underlätta och
försvåra för medborgarna att inhämta kunskap
om var ansvaret för de politiska besluten ligger
Grundlagsutredningen, som lämnade sitt
slutbetänkande i december 2008 (SOU
2008:125), har föreslagit vissa åtgärder som kan
påverka möjligheterna till ansvarsutkrävande från
medborgarnas sida gentemot de förtroendevalda.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds nu
vidare i Regeringskansliet.
Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund

Dialogen för en förstärkt gemensam värdegrund
initierades 2008. Syftet med dialogen är att fler
människor ska få möjlighet att reflektera över
och diskutera värdegrundsfrågor som utgår från
demokrati och mänskliga rättigheter. På så sätt
kan även kunskapen om och intresset för frågor
om demokrati, mänskliga rättigheter och
jämställdhet stärkas. Dialog är ett verktyg som
kan omfatta alla som vill delta. Dialog kan även
öka förståelsen för varför den egna åsikten inte
får leda till handlingar som inkräktar på andras
rätt att välja själva.
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Webbplattformen www.dialogvärdegrund.nu
fungerar som mötesplats och informationskälla
för många aktörer som är verksamma inom
dialogarbetet, t ex. föreningsliv och kommuner.
Webben förvaltas och vidareutvecklas av Ungdomsstyrelsen. I juli 2010 kommer en uppföljning av effekterna avseende webbplattformen
att presenteras av Ungdomsstyrelsen.
Under hösten 2009 planerar regeringen
överlämna en skrivelse till riksdagen som
innehåller en strategi för det fortsatta arbetet
med Dialog värdegrund.
Avsikten med Dialog värdegrund är inte att
lansera ett antal punkter som utgör vår
gemensamma värdegrund. Målet är att alla som
bor i Sverige ska ges möjlighet att stärka sin
relation till frågor om demokrati och mänskliga
rättigheter. Det betyder dock inte att dialogen är
värdeneutral. Utgångspunkten är och måste vara
den
svenska
lagstiftningen
med
dess
grundlagsskydd för allas lika värde, som i sin tur
har sin utgångspunkt i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna. De mänskliga
rättigheterna är universella och odelbara. Däremot kan det uppstå konflikter mellan olika
rättigheter och olika tolkningar av de mänskliga
rättigheterna som kan behöva diskuteras.

EU att arbeta aktivt mot terrorism såväl
nationellt som internationellt. Regeringen
presenterade under hösten 2007 en handlingsplan mot terrorism (skr. 2007/08:64). Inom
ramen för denna genomför regeringen bland
annat insatser inom demokratipolitiken för att
förebygga fundamentalism och extremism.
Initiativ har tagits till två kunskapsöversikter
inom området extremism. Dessa genomförs
genom uppdrag till Försvarshögskolan samt till
Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen (Säpo). Vissa delar av underlaget är redan
redovisat. Försvarshögskolan överlämnade den
28 januari 2009 rapporten ”Hot mot demokrati
och värdegrund – En lägesbild från Malmö” med
syfte att skapa en lägesbild av bakomliggande
faktorer och förhållanden som kan fungera som
drivkrafter för radikalisering i Malmö.
Regeringen gav den 18 december 2008 Brå
och Säpo i uppdrag att sammanställa en rapport
om våldsam extremism inom miljöer såsom vit
makt-miljöer och den extrema autonoma miljön
i Sverige. Regeringen har mottagit rapporten
”Våldsam politisk extremism” och kommer
under hösten 2009 redovisa det fortsatta arbetet
med att förebygga våldsam extremism.
9.9.3

Mänskliga rättigheter

Motverka och förebygga hot mot demokratin

Inom ramen för strategin hot mot demokratin
ingår förebyggande arbete mot våldsam
extremism inom vit makt-miljön, vänsterautonoma grupper eller grupper som förespråkar
våldsam radikalisering som kan ha t.ex. religiös
inriktning. Detta innefattar även den
organiserade brottsligheten samt kriminella gäng
eftersom dessa inte sällan utövar hot och våld
mot samhällsbärande funktioner.
Åtgärder för att motverka hot och våld mot
förtroendevalda är en del av detta arbete.
Regeringen anser att det i ett demokratiskt
samhälle är oacceptabelt att människor som
väljer att engagera sig politiskt därigenom
utsätter sig själva och sina närstående för en reell
risk att bli utsatta för hot eller våld. Det
långsiktigt förebyggande arbetet med att
bekämpa hot och våld mot förtroendevalda är en
fortsatt prioriterad fråga för regeringen.
Den yttersta formen av hot mot demokratin
är terrorism. Sverige har numera internationella
åtaganden inom ramen för FN, Europarådet och

Regeringens arbete för att uppnå det långsiktiga
målet att säkerställa full respekt för de mänskliga
rättigheterna fortsätter. En rad nära förestående
händelser kommer att påverka arbetets fortsatta
inriktning. Den nationella handlingsplanen för
de mänskliga rättigheterna (2006–2009) upphör
att gälla den 31 december 2009 och Delegationen
för mänskliga rättigheter i Sveriges mandat löper
ut den 31 mars 2010. Värdefull kunskap om
andra länders erfarenheter av systematiskt arbete
för de mänskliga rättigheterna har erhållits
genom den internationella konferensen om
systematiskt arbete för de mänskliga rättigheterna som Sverige arrangerade i november
2008. Under hösten 2009 kommer arbetet med
en utvärdering av handlingsplanen att påbörjas.
Utvärderingen, slutrapporten från Delegationen
för mänskliga rättigheter i Sverige och resultatet
från den internationella konferensen kommer att
ligga till grund för det fortsatt systematiska
arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.
Regeringen avser att även fortsättningsvis ha en
hög ambitionsnivå när det gäller detta.
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Regeringen avser att återkomma med en
skrivelse till riksdagen och redogöra för sin syn
på det fortsatta arbetet för att säkerställa full
respekt för de mänskliga rättigheterna i Sverige.
En viktig del i det systematiska arbetet är att
kunna följa hur olika frågor om mänskliga
rättigheter genomförs. Delegationen för
mänskliga rättigheter i Sverige och Handisam
arbetar här med att ta fram uppföljningsbara
indikatorer.
En annan viktig beståndsdel i arbetet är fortsatt stöd till statliga myndigheter, kommuner
och landsting. Frågan om en nationell institution
för mänskliga rättigheter har aktualiserats ett
flertal gånger, t.ex. i samband med Sveriges
rapportering till olika övervakningskommittéer
inom FN. Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige kommer i sin slutredovisning att
lämna förslag på hur fortsatt stöd i arbetet med
att uppnå full respekt för de mänskliga
rättigheterna i Sverige kan erbjudas den
offentliga sektorn. I det ingår att se över hur
tillsyn i enlighet med de så kallade Parisprinciperna om nationella institutioner med
uppgift att bevaka frågor om mänskliga rättigheter ska lösas. De olika underlagen kommer att
ligga till grund för regeringens fortsatta
behandling av frågan.
En tredje beståndsdel i det systematiska
arbetet är kopplingen till det internationella
samarbetet kring dessa frågor. Sveriges EUordförandeskap visar att arbetet för de grundläggande rättigheterna inom EU är en oskiljaktig
del av det nationella arbetet för de mänskliga
rättigheterna i Sverige. Det framtida arbetet för
de mänskliga rättigheterna måste därför på ett
tydligare sätt än i dag inkludera arbetet inom den
Europeiska unionen. Det arbete som EU:s byrå
för grundläggande rättigheter genomför bör
därför även i fortsättningen följas. Under det
svenska
ordförandeskapet
anordnas
en
konferens om diskriminering av minoriteter tillsammans med EU:s byrå för grundläggande
rättigheter. Konferensen behandlar bland annat
romers utsatta situation.
En rad andra faktorer förväntas också påverka
inriktningen för det fortsatta arbetet med de
mänskliga rättigheterna i Sverige. Dessa är bland
annat det ökade intresse för frågorna som
dialogen för en förstärkt gemensam värdegrund
väntas föra med sig, Diskrimineringsombudsmannens arbete samt arbetet för så kallade
gömda personers mänskliga rättigheter. Under
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2010 kommer Sverige även att rapportera inom
ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter.
Rådet granskar situationen för mänskliga
rättigheter i alla FN:s 192 medlemsstater vart
fjärde år genom den s.k. universella periodiska
granskningen (Universal Periodic Review,
UPR). UPR ger en möjlighet för alla stater att
påvisa vilka åtgärder man vidtagit för att
förbättra situationen för mänskliga rättigheter
och ger en möjlighet för stater att dela med sig
av goda erfarenheter från arbetet med mänskliga
rättigheter. Rapporteringen kommer att vara
viktig då den ger en bild av de utmaningar
regeringen står inför när det gäller mänskliga
rättigheter på nationell nivå.

9.10

Budgetförslag

9.10.1 6:1 Allmänna val och demokrati
Tabell 9.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

24 382

2009

Anslag

207 090

2010

Förslag

303 090

2011

Beräknat

26 090

2012

Beräknat

24 090

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 858
193 806

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statens kostnader för
valsedlar och annat valmaterial samt ersättningar
till myndigheter och kommunerna för biträde i
samband med val. Anslaget används också för
uppföljning och utveckling av demokratipolitiken, arbete med dialog för en förstärkt
gemensam värdegrund och Vetenskapsrådets
satsning på mångvetenskaplig demokratiforskning. Vidare får anslaget användas för vissa
administrationskostnader som är en förutsättning för genomförandet av insatser inom
området.
Anslagets storlek beror till största delen på
vilka val som hålls under året.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 6:1
Allmänna val och demokrati besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 5 000 000
kronor under 2011, högst 5 000 000 kronor
under 2012 och högst 5 000 000 kronor under
2013.
Regeringens

förslag:

Tabell 9.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000

-5 000

Utestående åtaganden

15 000

15 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

15 000

15 000

-5 000

Beräknat
2012–

-10 000
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Regeringens överväganden

9.10.2 6:2 Justitiekanslern

Anslaget föreslås öka med 241 000 000 kronor
2010 för kostnader i samband med de allmänna
valen. Ökningen avser Valmyndighetens
kostnader i samband med genomförandet av
allmänna
valet
samt
ersättningen
till
kommunerna för genomförandet av förtidsröstningen.
Vidare föreslås anslaget ökas med 30 000 000
kronor 2010 för riksdagspartiernas informationsinsatser i samband med det allmänna valet.
Inom ramen för denna satsning kommer även en
uppföljning och utvärdering genomföras.
Regeringen föreslår att 2 000 000 kronor tillförs
detta anslag 2010 för att genomföra Skolval,
samt 2 000 000 kronor för insatser för att förebygga och motverka hot mot demokratin.
Sammantaget innebär regeringens förslag en
nettoökning med 96 000 000 kronor 2010
jämfört med anvisade anslagsmedel för 2009.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 303 090 000 kronor anvisas under
anslaget 6:1 Allmänna val och demokrati för
2010. För åren 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 26 090 000 kronor respektive 24 090 000
kronor.

Tabell 9.5 Anslagsutveckling

Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:1 Allmänna val och demokrati
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

207 090

207 090

207 090

96 000

-181 000

-183 000

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

303 090

26 090

24 090

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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2008

Utfall

25 328
26 163

1

2009

Anslag

2010

Förslag

27 088

2011

Beräknat

27 354

2

2012

Beräknat

27 502

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-867
23 528

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 088 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 088 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Justitiekanslerns
förvaltningskostnader. Justitiekanslerns främsta
uppgifter är att utöva tillsyn över den offentliga
förvaltningen, att bevaka statens rätt i
rättegångar, att svara för statens skadereglering,
att vara regeringens juridiske rådgivare samt att
vara åklagare i mål rörande tryck- och
yttrandefrihetsbrott. Justitiekanslern utövar
också tillsyn över advokatväsendet och har vissa
uppgifter enligt lagen (1998:150) om allmän
kameraövervakning. Justitiekanslern bedriver
även arbetet med att, för statens räkning,
överklaga beslut om rättshjälp och ersättning till
rättsliga
biträden.
Dessutom
företräder
Justitiekanslern
svenska
staten
i
de
internationella oljeskadefonderna.
Regeringens överväganden

Förändring till följd av:
Beslut

Tusental kronor

För att Justitiekanslern ska kunna upprätthålla
hög kvalitet och effektivitet i verksamheten
tillförs myndigheten 2 000 000 kronor år 2010.
Regeringen föreslår att 27 088 000 kronor
anvisas under anslaget 6:2 Justitiekanslern för
2010. Åren 2011 och 2012 beräknas anslaget
uppgå till 27 354 000 kronor respektive
27 502 000 kronor.
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Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:2 Justitiekanslern

Tabell 9.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:3 Datainspektionen

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

24 163

24 163

24 163

925

1 171

1 308

2 000

2 020

2 031

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

2010

2011

2012

32 733

32 733

32 733

931

1 294

1 484

-46

-46

-47

33 618

33 981

34 170

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt 3

Förslag/beräknat anslag

27 088

27 354

27 502

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.10.3 6:3 Datainspektionen
9.10.4 6:4 Svensk författningssamling

Tabell 9.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

31 341

2009

Anslag

32 733

2010

Förslag

33 618

2011

Beräknat

33 981

2

2012

Beräknat

34 170

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tabell 9.9 Anslagsutveckling
1 132

Tusental kronor

32 570

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 33 618 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 33 618 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Datainspektionens
förvaltningskostnader. Datainspektionen har till
uppgift att verka för att människor skyddas mot
att deras personliga integritet kränks genom
behandling av personuppgifter och för att god
sed iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.
Regeringens överväganden
Regeringen
föreslår
att
anslaget
6:3
Datainspektionen för 2010 uppgår till 33 618 000
kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
uppgå till 33 981 000 kronor respektive
34 170 000 kronor.

2008

Utfall

776

2009

Anslag

845

2010

Förslag

1 000

2011

Beräknat

1 000

2012

Beräknat

1 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

94
936

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används bland annat för den
kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling (SFS) till kommuner, landsting och
kommunbibliotek som regleras i 7 §
författningssamlingsförordningen (1976:725),
den s.k. frilistan.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
fastställs till 1 000 000 kronor. För åren 2011 och
2012 beräknas anslaget uppgå till 1 000 000
kronor respektive 1 000 000 kronor.

71

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Tabell 9.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:4 Svensk författningssamling

Tabell 9.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:5 Valmyndigheten

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

845

845

845

155

155

155

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

2010

2011

2012

14 389

14 389

14 389

506

621

701

14 895

15 010

15 090

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från andra
anslag

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 000

1 000

Övrigt

1 000

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

9.10.5 6:5 Valmyndigheten

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 9.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

14 202

2009

Anslag

14 389

2010

Förslag

14 895

1

2011

Beräknat

15 010

2

2012

Beräknat

15 090

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9.10.6 6:6 Stöd till politiska partier
365
13 685

Tabell 9.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 14 895 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 14 895 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Valmyndighetens
förvaltningskostnader. Valmyndigheten är en
förvaltningsmyndighet för frågor om val och
folkomröstningar.
Regeringens överväganden
Regeringen
föreslår
att
anslaget
6:5
Valmyndigheten uppgår till 14 895 000 kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
uppgå till 15 010 000 kronor respektive
15 090 000 kronor.

2008

Utfall

171 885

2009

Anslag

170 200

2010

Förslag

170 200

2011

Beräknat

170 200

2012

Beräknat

170 200

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 421
165 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för stöd till de politiska
partierna. Enligt lagen (1972:625) om statligt
stöd till politiska partier lämnas stöd dels som
partistöd, dels som kanslistöd för ett år i taget
räknat fr.o.m. den 15 oktober. Partistödet
lämnas som mandatbidrag. Kanslistödet, som i
princip är avsett endast för partier som är
företrädda i riksdagen, lämnas som grundstöd
och tilläggsstöd. Medlen betalas ut av
partibidragsnämnden.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen föreslår att
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010
för ramanslaget 6:6 Stöd till politiska partier
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 170 200 000 kronor under 2011.
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Tabell 9.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

0

170 200

170 200

170 200

170 200

Infriade åtaganden

-170 200

Utestående åtaganden

170 200

170 200

Erhållet/föreslaget bemyndigande

170 200

170 200

Beräknat
2012–

-170 200

Regeringens överväganden
Enligt lagen (2006:999) med ekonomiadministrativa bestämmelser för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen krävs bemyndigande för beslut
om bland annat bidrag som medför utgifter
under senare budgetår än det år statsbudgeten
avser, vilket gäller för stödet till politiska partier.
Regeringen föreslår att 170 200 000 kronor
anvisas under anslaget 6:6 Stöd till politiska
partier för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget uppgå till 170 200 000 kronor för
respektive år.
Tabell 9.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
6:6 Stöd till politiska partier
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

170 200

170 200

170 200

170 200

170 200

170 200

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år
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10

10.1

Nationella minoriteter

Omfattning

Området omfattar frågor om skydd och stöd för
de nationella minoriteterna och de historiska
minoritetsspråken. Området omfattar anslaget
för åtgärder för nationella minoriteter.

10.2

Utgiftsutveckling

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom område Nationella minoriteter
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

7:1 Åtgärder för nationella minoriteter

14

14

14

80

80

80

Totalt för området Nationella minoriteter

14

14

14

80

80

80

Nationella minoriteter

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Målet för regeringens politik avseende nationella
minoriteter är (prop. 2008/09:1, bet.
2008/09:KU1, rskr. 2008/09:83):
-

att ge skydd för de nationella minoriteterna
och stärka deras möjligheter till inflytande
samt stödja de historiska minoritetsspråken
så att de hålls levande.

Regeringen har i propositionen Från erkännande
till egenmakt – regeringens strategi för de
nationella minoriteterna, som antogs av
riksdagen den 10 juni 2009, uttalat att det finns
anledning att konkretisera målet genom att bryta
ned det i delområdena diskriminering och
utsatthet, inflytande och delaktighet samt språk
och kulturell identitet (prop. 2008/09:158).
Delområdena ska följas upp särskilt i det fortsatta minoritetspolitiska arbetet. Regeringens
och myndigheters uppföljning, analys och
redovisning av arbetet för att främja det
övergripande minoritetspolitiska målet bör
därför särskilt belysa insatserna och effekterna av
sådana insatser inom dessa delområden.

10.4

Resultatredovisning

10.4.1 Resultat
I detta avsnitt redovisas resultat av insatser inom
området nationella minoriteter. Resultaten
redovisas under rubriker som följer de ovan
nämnda delområdena.
Diskriminering och utsatthet

Att skydda de nationella minoriteterna innebär
att värna om de mänskliga rättigheterna,
motverka diskriminering av personer som tillhör
nationella minoriteter samt främja respekt i
samhället för olikheter i ursprung, identitet,
kultur och språk. Diskriminering på grund av
etnicitet eller tillhörighet till nationell minoritet
ska således bekämpas aktivt och de nationella
minoriteterna ska ges förutsättningar att delta i
samhällslivet på lika villkor.
Sverige har genom att ratificera Europarådets
ramkonvention om skydd för nationella
minoriteter åtagit sig att vidta lämpliga åtgärder
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för att inom alla områden av det ekonomiska,
sociala, politiska och kulturella livet främja
fullständig och effektiv jämlikhet mellan
personer som tillhör en nationell minoritet och
personer som tillhör majoritetsbefolkningen.
Det innebär att de nationella minoriteterna fullt
ut ska kunna utveckla sin potential och ha
samma förutsättningar i samhället som
majoritetsbefolkningen. Samhället ska därför
motverka missgynnande och utsatthet av de
nationella minoriteterna.
Den nya diskrimineringslagen (2008:567)
trädde i kraft den 1 januari 2009. Resultat av
andra insatser mot diskriminering, rasism och
liknande former av intolerans redovisas under
Diskriminering inom utgiftsområde 13.
Uppföljning av Europarådets rekommendationer
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
anordnade i samarbete med Europarådet en
konferens den 5 och 6 februari 2009 för att följa
upp Europarådets rekommendationer rörande
genomförandet av ramkonventionens bestämmelser i Sverige. Vid konferensen behandlades
bl.a. Sveriges nya diskrimineringslagstiftning,
regeringens förslag till minoritetspolitisk reform,
frågor om de nationella minoriteternas
möjligheter till inflytande samt de nationella
minoriteternas utbildningssituation. I konferensen deltog företrädare för Europarådet,
Regeringskansliet, ett antal myndigheter samt
företrädare för de nationella minoriteterna i
Sverige.
Öka kunskapen om de nationella minoriteterna
En grundförutsättning för att Sveriges
folkrättsliga åtaganden rörande nationella
minoriteter ska förverkligas är att minoriteterna
känner till sina rättigheter och att samhällets
företrädare känner till sina skyldigheter. En ökad
medvetenhet hos majoritetsbefolkningen om
minoritetspolitikens syften gynnar på olika sätt
bevarandet av de nationella minoriteternas språk
och kultur.
Tidigare gjorda kartläggningar visar att
kunskapen om de nationella minoriteterna och
Sveriges
folkrättsliga
minoritetsåtaganden
alltjämt är begränsade och att ytterligare åtgärder
kommer att behövas för att efterlevnaden av
dessa åtaganden ska kunna förbättras (prop.
2008/09:1).
I Sverige förs ingen statistik på etnisk grund.
Vid granskning av Sveriges efterlevnad av
internationella konventioner framkommer bl.a.
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kritik som rör bristande statistisk information
om situationen för de nationella minoriteterna.
Exempelvis har Europarådet anfört att bristen på
sådan statistik gör det svårare att forma
minoritetspolitiken, att följa upp och vidta
effektiva åtgärder rörande nationella minoriteter
och även att visa Europarådet att åtagandena är
uppfyllda. Europarådet har därför efterfrågat
andra typer av kartläggningar för att närmare
undersöka de nationella minoriteternas behov.
Mot bakgrund av bl.a. detta har regeringen
givit Statens folkhälsoinstitut i uppdrag att
kartlägga hälsosituationen hos de nationella
minoriteterna och lämna förslag på hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 mars
2010.
Särskilda insatser för romer
Den av regeringen tillsatta delegationen för
romska frågor (Ju 2006:10) har fortsatt sitt
arbete under 2009. Enligt direktiven (dir.
2006:101) ska delegationen med utgångspunkt i
Sveriges internationella åtaganden om att skydda
och främja mänskliga rättigheter, vara nationellt
pådrivande i arbetet med att förbättra romers
situation i Sverige. Delegationen har bl.a. haft en
aktiv dialog med olika berörda aktörer samt
kartlagt situationen för romer i Sverige. Inom
ramen för delegationens uppdrag att främja och
stödja kommuner har en dialog förts med
romska företrädare, romska lokalföreningar och
riksorganisationer, statliga myndigheter och
kommuner. Inom ramen för detta arbete
anordnades i oktober 2008 konferensen ”Med
romer för romer” för kommuner och romska
företrädare. Delegationen ska slutredovisa sitt
uppdrag senast den 31 december 2009.
EU:s ministerråd antog i december 2008
slutsatser om inkludering av romer. I dessa anges
bl.a. att romer är en grupp som är särskilt sårbar
vad gäller social exkludering, fattigdom och
diskriminering. Kommissionen uppmanas att i
en första fas främja utbyte av erfarenheter och
praxis mellan medlemsstaterna på området
romernas integrering, att tillhandahålla stöd för
analys och att stimulera samarbetet mellan alla
parter som berörs av frågor med anknytning till
romerna, däribland organisationer som företräder romerna, inom en integrerad europeisk
plattform. I juni 2009 har EPSCO-rådet antagit
rådsslutsatser som i huvudsak syftar till att bättre
riktlinjer för inkludering av romer ska utformas.

Kommissionen och medlemsstaterna inbjuds att
använda sig av den integrerade europeiska plattformen för romafrågor för att utbyta erfarenheter och goda exempel.
Jämställdhetssatsningen inom minoritetspolitiken
Under 2008 påbörjade regeringen en särskild
satsning för att stärka nationella minoritetskvinnors ställning i samhället (prop. 2007/08:1).
Inom ramen för denna satsning har
Sametinget genomfört en särskild satsning för
att stärka samiska kvinnors delaktighet i
samhällslivet. Sametinget har under 2008 och
2009 genomfört informationsseminarier rörande
jämställdhet som riktat sig till Sametingets
partier, samiska organisationer, sameföreningar
och samebyar. Sametinget har även fördelat
medel till de samiska partiernas interna arbete
med jämställdhetsfrågor. Resultaten från
Sametingsvalet i maj 2009 innebär att av
Sametingets 31 ledamöter ökar nu antalet
kvinnor från 11 till 15. Det av Sametinget
beslutade målet om jämn könsfördelning vid
valet 2013 har således redan uppnåtts.
I mars 2009 har Uppsala universitet på
uppdrag av regeringen redovisat en studie om
behovet av riktade utbildningsinsatser för
kvinnor som tillhör nationella minoriteter och
lämnat förslag på fortsatta åtgärder. Förslagen
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av
regeringen genomfört insatser för att stödja
jämställdhetsarbetet
bland
nationella
minoriteter. Ungdomsstyrelsen har under 2008
och 2009 påbörjat arbetet med att kartlägga och
analysera behovet av jämställdhetsinsatser bland
organisationer som företräder nationella
minoriteter. Ungdomsstyrelsen har även beviljat
projektbidrag med 1 250 000 kronor för
jämställdhetsprojekt till organisationer som
företräder nationella minoriteter. Bidrag har bl.a.
beviljats till projekt som syftar till att öka
samarbetet och erfarenhetsutbyte mellan
minoriteterna och projekt i syfte att kartlägga
behov på jämställdhetens område.
Därutöver har Statens folkhälsoinstitut fått i
uppdrag av regeringen att undersöka hur
våldsutsatta kvinnor som tillhör nationella
minoriteter bemöts och stöds av offentliga
myndigheter.
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Inflytande och delaktighet

I målet för minoritetspolitiken ingår att stärka de
nationella minoriteternas möjligheter till
inflytande i frågor som berör dem inom viktiga
samhällsområden. Att stärka de nationella
minoriteternas möjligheter till inflytande innebär
att formerna för samråd ska förbättras och de
nationella minoriteter ska ges reellt inflytande i
frågor som berör dem. Politiskt deltagande ska
uppmuntras, såsom deltagande i Sametingsvalen.
Utarbetande av olika former för inflytande inom
de nationella minoriteterna bör främjas. Det kan
t.ex. handla om deltagande i olika brukarråd eller
andra samverkansfora. Kvinnors och ungas
deltagande ska främjas. De nationella
minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella,
regionala och lokala dialogfora på likvärdiga
villkor som majoritetsföreträdare. Strukturella
hinder mot inflytande ska, så långt det är
möjligt, undanröjas (prop. 2009/08:158 s. 46).
Statsbidrag till företrädare för de nationella
minoriteterna
Ungdomsstyrelsen fördelar årligen statsbidrag
till organisationer som företräder nationella
minoriteter enligt förordningen (2005:765) om
statsbidrag för nationella minoriteter. För 2008
har totalt 3,8 miljoner kronor utbetalats i bidrag
– efter ansökan – till elva organisationer som
företräder andra nationella minoriteter än samer.
Stöd till samiska organisationer går via
Sametinget som för 2009 av regeringen erhållit
200 000 kronor ur samma anslag för detta ändamål.
Det övergripande syftet med statsbidraget är
att stödja och underlätta verksamheten för
Sametinget och de organisationer som företräder
nationella minoriteter. Enligt förordningen ska
den verksamhet som organisationerna bedriver
syfta till att stärka inflytandet för den nationella
minoriteten, främja den egna nationella
minoritetsgruppens identitet, kultur och språk,
motverka diskriminering eller sprida kunskap
om den egna gruppen.
Utredningen om vissa frågor om bidrag till
ungdomsorganisationer har i april 2009
överlämnat betänkandet Fritid på egna villkor
(SOU 2009:29). Utredningen föreslår bl.a. införandet av regler som tar särskild hänsyn till
förutsättningarna för ungdomsorganisationer
som företräder de nationella minoriteterna i
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Sverige. Förslagen har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Samrådsmöten och samrådsformer
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
har under 2008 genomfört samrådsmöten med
ansvarigt statsråd och företrädare för de
nationella minoriteterna där frågor som berör
dessa grupper behandlats. Fokus för dessa
möten under 2008 har framför allt varit utformningen av regeringens nya strategi inom
minoritetspolitiken.
Insatser för att förbättra samråd
Svenska Tornedalingarnas riksförbund, STR-T,
och Kommunförbundet Norrbotten har under
2008 på uppdrag av Integrations- och
jämställdhetsdepartementet genomfört parallella
uppdrag att utarbeta en modell för att förbättra
samrådsformerna mellan kommuner inom de
s.k. förvaltningsområdena i Norrbotten och
företrädare för de nationella minoriteterna.
Syftet var att ge de nationella minoriteterna
bättre förutsättningar till inflytande på lokal nivå
i frågor som berör dem. Uppdraget slutredovisades i december 2008 vid en konferens i
Gällivare som anordnades i samarbete med
Länsstyrelsen i Norrbottens län och Regeringskansliet. Projekten har rört arbetet i de
kommuner som i dag ingår i förvaltningsområdena i Norrbotten. Arbetet med projekten
visar att det finns ett behov av att diskutera
minoritetsfrågor på lokal nivå och att öka
kunskapen och medvetenheten om minoritetspolitikens syften och konventionsåtagandena
bland lokala beslutsfattare, tjänstemän och de
nationella minoriteterna. I dialogen med
kommunföreträdare
och
de
nationella
minoriteterna har det bl.a. framkommit att
samråd är viktigt eftersom det innebär en
bekräftelse av de nationella minoriteternas
närvaro i lokalsamhället. Samrådet kan skapa
balans mellan majoriteten och minoriteten som
leder till att de nationella minoriteternas behov
kan beaktas på ett bättre sätt och att
beslutsunderlag kan bli bättre. Ett fungerande
samråd, som innebär ett erfarenhetsutbyte och
förankring av olika synsätt, kan även motverka
konflikter i lokalsamhället. Samråd är också
viktigt för att ge de nationella minoriteterna
insyn i frågor som berör dem. Arbetet visar
också på att det finns behov av att lyfta fram
goda exempel på samråd.
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Språk och kulturell identitet

De nationella minoriteternas språk och kultur är
en del av Sveriges kulturarv. Genom
ratificeringen av Europarådets ramkonvention
om skydd för nationella minoriteter och den
europeiska stadgan om landsdels- och
minoritetsspråk
(minoritetsspråkskonventionen) har Sverige åtagit sig att aktivt främja
minoritetsspråkens fortlevnad som levande språk
i landet.
Att stödja de nationella minoritetsspråken så
att de hålls levande innebär att de nationella
minoriteterna ska ges möjligheter att tillägna sig,
bruka och utveckla sitt modersmål samt utveckla
en egen kulturell identitet. De nationella
minoriteterna ska kunna överföra sitt
minoritetsspråk och sin kultur till nästa
generation. De nationella minoritetsspråken,
som utgör en del av det svenska kulturarvet, ska
kunna bevaras och utvecklas som levande språk i
Sverige.
Regeringen har i den minoritetspolitiska
propositionen Från erkännande till egenmakt regeringens strategi för de nationella
minoriteterna (prop. 2008/09:158) betonat
behovet av samordnade parallella åtgärder för att
förstärka revitaliseringen av de nationella
minoritetsspråken och även lämnat förslag på
sådana åtgärder .
Minoritetsspråkslagarna
I sju kommuner i Norrbottens län gäller
särskilda minoritetsspråklagar som ger enskilda i
dessa kommuner rätt att använda samiska, finska
och meänkieli i kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar (lagen 1999:1175
om rätt att använda samiska hos förvaltningsdomstolar och domstolar och lagen 1999:1176
om rätt att använda finska och meänkieli hos
förvaltningsdomstolar och domstolar). Inom de
s.k. förvaltningsområdena för samiska respektive
finska och meänkieli har enskilda även rätt att få
förskola och äldreomsorg helt eller delvis på
dessa minoritetsspråk.
Länsstyrelsen i Norrbottens län har i uppdrag
att följa tillämpningen av minoritetsspråkslagarna om rätt att använda samiska, finska och
meänkieli i kontakter med förvaltningsmyndigheter och domstolar. Länsstyrelsen har
också i uppgift att fördela statsbidrag till dessa
kommuner och landstinget i Norrbottens län
enligt förordningen (2000:86) om statsbidrag för

att stödja användningen av samiska, finska och
meänkieli. Länsstyrelsen ska årligen redovisa hur
statsbidraget har fördelats till kommunerna och
landstinget samt resultaten av dessa regionala
insatser.
Riksdagen har den 10 juni 2009 beslutat att
nuvarande minoritetsspråkslagar ska ersättas
med en ny lag om nationella minoriteter och
minoritetsspråk i enlighet med regeringens
förslag i den minoritetspolitiska propositionen.
Lagen (2009:857) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk träder i kraft den 1 januari 2010.
Ny språklag införs
Riksdagen beslutade den 20 maj 2009 att införa
en ny språklag (2009:600) i enlighet med
regeringens förslag i Språk för alla – förslag till
språklag (prop. 2008/09:153). Den nya språklagen trädde i kraft den 1 juli 2009.
I språklagen regleras bl.a. de fem nationella
minoritetsspråken. I lagen anges att det allmänna
har ett särskilt ansvar för att skydda och främja
de nationella minoritetsspråken samt att alla som
tillhör en nationell minoritet ska ges möjlighet
att lära sig, utveckla och använda sitt minoritetsspråk.
Kultur och språkvård
Statens kulturråd har i uppdrag att stödja och
främja de nationella minoriteternas språk och
kultur. Sedan 2002 lämnas för detta ändamål bl.a.
ett allmänt kulturstöd som för 2008 uppgick till
8 miljoner kronor. Kulturrådet lämnar också
särskilda bidrag för bokutgivning och tidskriftsproduktion på de nationella minoritetsspråken. Därutöver fördelades under 2008 drygt
14 miljoner kronor i bidrag för samisk kultur
och samiska organisationer, bl.a. till Sámi
Teáhter.
Från och med 2006 har Institutet för språk
och folkminnen i uppdrag att utveckla och
främja vården av de nationella minoritetsspråken
finska, meänkieli, romani chib och jiddisch.
Särskilda medel har tillskjutits för detta inom
ramen för myndighetens anslag. Verksamheten
under 2008 har handlat om att dels fortsätta
bygga upp en verksamhet för meänkieli och
romani chib, dels fortsätta arbetet med finska
språket. Den samiska språkvården bedrivs av en
gemensam nordisk samisk språknämnd.
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De nationella minoritetsspråken inom
utbildningsväsendet
En viktig del av minoritetspolitiken är att stödja
minoritetsspråken så att de hålls levande samt att
respektive minoritetskultur utvecklas och förs
vidare. I detta syfte har regeringen ändrat
bestämmelserna och utökat rätten till
modersmålsundervisning i finska och jiddisch
från och med läsåret 2008/09. Dessa språk
jämställs nu med övriga minoritetsspråk. För att
stärka tillgången till läromedel på minoritetsspråken har regeringen givit Myndigheten för
skolutveckling (sedan oktober 2008 Statens
skolverk) i uppdrag att under 2008 och 2009
undersöka behovet samt stödja utveckling och
produktion av läromedel för de nationella
minoriteterna. Uppdraget ska redovisas senast
den 1 november 2009. Sameskolstyrelsen har fått
en miljon kronor för utveckling och produktion
av läromedel på de samiska varieteterna.
Regeringen avser att göra en förnyad bedömning
av läromedelsituationen när uppdragen slutredovisats.
Utredningen om en ny lärarutbildning
lämnade i december 2008 sitt betänkande En
hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109).
Utredaren hade bl.a. i uppdrag att lämna förslag
på hur utbildningen till lärare i modersmål bör
utformas för att täcka behovet av lärare i
minoritetsspråk i grundskolan och gymnasieskolan. Betänkandet har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet
(se även utgiftsområde 16, 4.11.7).
För att kunna tillhandahålla undervisning i
modersmål trots att lärare med utbildning för
ämnet saknas bedömer regeringen att distansundervisning kan vara en väg att gå. Regeringen
har därför gett Skolverket i uppdrag att föreslå
hur distansundervisning för elever som är bosatta i Sverige ska få anordnas i grundskolan,
gymnasieskolan och motsvarande fristående
skolor samt sameskolan. Skolverket avrapporterade uppdraget i juli 2008. Verket
föreslog att distansundervisning får erbjudas när
den egna skolan saknar tillräckligt elevunderlag
eller när lärare med adekvat utbildning saknas
inom kommunen. För de statliga skolformerna
sameskolan och specialskolan medgav inte
utredningstiden att ett tillräckligt underlag
kunde tas fram. Regeringen har därför givit
Skolverket i uppdrag att föreslå hur distansundervisning ska få anordnas i sameskolan och
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specialskolan. Uppdraget ska redovisas senast
den 15 september 2009.
10.4.2 Analys och slutsatser
När det gäller diskriminering och utsatthet har
regeringen i den minoritetspolitiska propositionen konstaterat att diskriminering av de
nationella minoriteterna behöver bekämpas och
synliggöras. Regeringen anser att skyddet av de
nationella minoriteterna behöver bli en naturlig
del av kommuners och myndigheters dagliga
arbete med att förverkliga de mänskliga
rättigheterna.
En ökad kunskap om minoritetsrättigheter
bland de nationella minoriteterna stärker de
nationella minoriteternas egenmakt. En enskild
individ som inte känner till sina rättigheter och
inte förstår i vilket sammanhang han eller hon
kan hävda sina rättigheter, kommer knappast att
använda sig av den möjligheten. Det krävs också
att samhällets företrädare känner till lagstiftningen och informerar i tillräcklig
omfattning om de rättigheter som finns.
Det främjandearbete bland de nationella
minoriteterna som Diskrimineringsombudsmannen påbörjat behöver därför fortsätta. Inom
ramen för Diskrimineringsombudsmannens
arbete med att verka för lika rättigheter och
möjligheter för olika grupper i samhället kan
t.ex. utbildningsinsatser för de nationella
minoriteterna genomföras i syfte att öka
kunskapen om diskrimineringsfrågor och hur
grupperna kan ta till vara sina rättigheter.
De förslag som regeringen lämnat i den
minoritetspolitiska propositionen bedöms vara
viktiga insatser för att öka kunskapen hos
beslutsfattare, tjänstemän och även den breda
allmänheten.
Regeringen bedömer att det fortsatta
minoritetspolitiska arbetet bör präglas av en
aktiv dialog med företrädare för de nationella
minoriteterna. När det gäller samråd på nationell
nivå bedöms insatserna som genomförts under
2008 bidragit till att stärka de nationella
minoriteternas möjligheter till inflytande. Samråd och dialog med de nationella minoriteterna
på nationell, regional och lokal nivå är viktiga
verktyg i det fortsatta arbetet att förverkliga den
minoritetspolitiska reformen.
Regeringen bedömer vidare att de insatser
som föreslås i den minoritetspolitiska
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propositionen för att öka de nationella
minoriteternas inflytande ger de nationella
minoriteterna bättre verktyg för att göra sina
röster hörda.
De nationella minoritetsspråkens fortlevnad
är alltjämt oviss i Sverige och i regeringens
minoritetspolitiska proposition vidtas därför en
rad insatser för att bryta och vända den pågående
språkbytesprocessen bland de nationella
minoriteterna. Som framgår av den minoritetspolitiska propositionen bedömer regeringen att
det behövs åtgärder på samhälls-, grupp- och
individnivå för att minoritetsspråken får högre
status, revitaliseras och synliggörs.
Europarådets ministerkommitté har i maj
2009 lämnat rekommendationer till Sverige
rörande efterlevnaden av den europeiska stadgan
om landsdels- och minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). Sverige rekommenderas
att precisera det geografiska området där
förstärkt skydd ges för finska och samiska
språken, aktivt stärka tillgången på nationella
minoritetsspråk genom att anpassa det svenska
regelverket till kraven i artikel 8 i minoritetsspråkskonventionen samt erbjuda tvåspråkig
undervisning och lärarutbildning, förbättra
förutsättningarna för minoritetsspråken inom
högskolan, omgående vidta flexibla och
innovativa åtgärder för att bevara sydsamiskan,
vidta åtgärder för att förbättra möjligheterna att
använda samiska, finska och meänkieli i
kontakter med myndigheter och domstolar samt
underlätta skapandet av dagstidningar på samiska
och meänkieli.
Regeringen bedömer att den minoritetspolitiska propositionen innehåller en rad
åtgärder som möter Europarådets kritik. Detta
gäller särskilt regeringens förslag att utvidga
nuvarande förvaltningsområden för finska och
samiska, åtgärder för att stärka sydsamiskan
samt åtgärder för att underlätta användningen av
minoritetsspråk i kontakter med myndigheter.
När det gäller insatser på utbildningsområdet har
regeringen redan aviserat att ett antal frågor
bereds inom Regeringskansliet.

10.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar
när det gäller Länsstyrelsen i Norrbottens läns
verksamhet avseende nationella minoriteter.

10.6

Politikens inriktning

En minoritetspolitisk strategi
Regeringens minoritetspolitiska arbete under
2010 kommer att fokusera på genomförande av
den beslutade reformen som framgått i
regeringens proposition Från erkännande till
egenmakt – regeringens strategi för de nationella
minoriteterna
(prop.
2008/09:158,
bet.
2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272).
Strategin för de nationella minoriteterna
omfattar åtgärder för att:
-

förtydliga den rättsliga regleringen av de
nationella minoriteternas rättigheter genom
en sammanhållen lag som gäller i hela
landet och inte enbart i en viss region av
landet,

-

motverka diskriminering och utsatthet,

-

säkerställa en bättre efterlevnad av
Europarådets
ramkonvention
och
minoritetsspråkskonventionen
och
uppföljning av vidtagna åtgärder,

-

stärka de nationella minoriteternas
egenmakt och inflytande, samt

-

främja bevarandet
minoritetsspråken.

av

de

nationella

Detta
innebär
att
ambitionsnivån
i
genomförandet av minoritetspolitiken höjs
genom regeringens nya strategi som anger den
övergripande och långsiktiga inriktningen på den
fortsatta minoritetspolitiken. Syftet är att bättre
möta de nationella minoriteternas behov och
förbättra efterlevnaden av Sveriges folkrättsliga
åtaganden på området.
Under 2009 har förberedelsearbetet med att
förverkliga reformen inletts, bl.a. genom
genomförandet av dialoger med berörda
kommuner
och
nationella
minoriteter.
Regeringen har även inlett ett samarbete med de
myndigheter som fr.o.m. årsskiftet 2009/2010
kommer att få ett uppföljningsansvar för
minoritetspolitiken, dvs. Länsstyrelsen i
Stockholms län och Sametinget, samt regeringen
kommer att initiera en särskild informationssatsning under hösten 2009.
Regeringens kraftsamling på området bör
följas av ett samarbete mellan samtliga
involverade aktörer. Detta är en förutsättning
för att reformen ska få fäste och uppnå avsedd
effekt.
81

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Diskriminering och utsatthet
Diskriminering av de nationella minoriteterna
måste bekämpas och synliggöras. Den nya
diskrimineringslagen (2008:567) är ett viktigt
verktyg
för
detta
arbete.
Det
av
Diskrimineringsombudsmannen
påbörjade
främjandearbetet bland de nationella minoriteterna kommer därför att fortsätta under 2010.
Vidare anser regeringen att det utåtriktade
metodarbete som Delegationen för romska
frågor påbörjat för att främja och stödja
kommunalt arbete för att förbättra romers
situation behöver fortsätta under 2010.
Det arbete som påbörjats på jämställdhetsområdet för att stärka nationella minoritetskvinnors ställning och egenmakt fortsätter också
under 2010. Ungdomsstyrelsen kommer att
stödja jämställdhetsarbetet ekonomiskt och på
andra sätt.
Inflytande och delaktighet
En viktig utgångspunkt för den minoritetspolitiska reformen är att finna metoder för att
öka de nationella minoriteternas reella och
effektiva inflytande över frågor som berör dem.
Regeringen anser att de nationella minoriteternas
möjlighet till inflytande är en nyckel till
förbättrad efterlevnad av Europarådets ramkonvention och minoritetsspråkskonventionen.
En fungerande dialog och reellt inflytande, inte
minst på lokal nivå, skulle synliggöra de
nationella minoriteternas förutsättningar och
behov i majoritetssamhället. Genom att
synliggöra behoven kan en process för att
förbättra situationen påbörjas. Nya samrådsformer kan dessutom bidra till att överbrygga
motsättningar och motverka fördomar mot de
nationella minoriteterna.
Genom den nya lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724)
lagregleras de nationella minoriteternas rätt till
inflytande. Förvaltningsmyndigheter ska ge de
nationella minoriteterna möjlighet till inflytande
i frågor som berör dem och så långt det är
möjligt samråda med representanter för
minoriteterna i sådana frågor.
För att stärka de nationella minoriteternas
egenmakt ytterligare höjs det ekonomiska stödet
till organisationer som företräder de nationella
minoriteterna. Regeringen avser även att under
2010 påbörja en dialog med ungdomsförbunden
för de nationella minoriteterna på nationell nivå i
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syfte att öka ungdomars möjligheter till inflytande.
Tydligare myndighetsansvar
Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget
ges fr.o.m. januari 2010 uppföljningsansvaret för
minoritetspolitikens genomförande. Syftet är att
driva på genomförandet av de i den nya lagen
angivna rättigheterna och skyldigheterna på det
kommunala planet. Andra relevanta myndigheter, såsom Statens kulturråd, Socialstyrelsen,
Statens folkhälsoinstitut och Institutet för språk
och folkminnen, ska lämna underlag till de
uppföljningsansvariga myndigheterna.
Regeringen bedömer att det finns behov av
statliga informations- och kompetenshöjande
insatser med anledning av de ytterligare steg som
nu tas för att reformera minoritetspolitiken.
Syftet ska vara att synliggöra de nationella
minoriteterna och sprida kunskap om
minoritetsrättigheterna
till
beslutsfattare,
tjänstemän och allmänheten. Det finns också ett
behov av att sprida kunskap om de nationella
minoritetsspråkens utsatta situation och påverka
majoritetssamhällets förståelse för språkbevarande insatser. Länsstyrelsen i Stockholms
län och Sametinget ska därför genomföra samordnade utbildnings- och informationsinsatser
som riktar sig till förvaltningsmyndigheter.
Språk och kulturell identitet
Regeringen vidtar från 2010 en rad åtgärder för
att stärka bevarandet och utvecklingen av de
nationella minoritetsspråken. I den minoritetspolitiska propositionen konstateras att den
pågående språkbytesprocessen bland de
nationella minoriteterna behöver brytas och
vändas. För de mindre samiska varieteterna,
såsom syd- och lulesamiskan, bedöms läget vara
akut och revitaliseringsinsatser behövs därför
omgående.
För att säkerställa minoritetsspråkens fortlevnad på sikt behöver samhället ta bättre vara på
potentiella minoritetsspråkstalare och ge de barn
och ungdomar som vill tillägna sig sitt
minoritetsspråk möjligheter att göra det för att
antalet ska kunna öka. Även barnkonventionens
krav på att barn ska ges möjlighet att utveckla en
egen kulturell minoritets- eller urfolksidentitet
behöver beaktas tydligare i sammanhanget.
Genom den nya minoritetsspråkslagen införs
från den 1 januari 2010 en skyldighet för det
allmänna att främja de nationella minoriteternas
möjligheter att behålla och utveckla sin kultur
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och sitt språk. Barns utveckling av en kulturell
identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.
Det förstärkta minoritetsskydd som ges inom
de s.k. förvaltningsområdena utökas genom att
förvaltningsområdet för samiska utvidgas till
ytterligare 13 kommuner i det sydsamiska
området. Förvaltningsområdet för finska utökas
till ytterligare 18 kommuner inom Stockholmsoch Mälardalsområdet. Förvaltningsområdet för
meänkieli är oförändrat. Även andra kommuner
än de som anges i lagen kan efter anmälan till
och beslut av regeringen få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. I
kommuner inom förvaltningsområdena ges
enskilda rätt till förskoleverksamhet respektive
äldreomsorg helt eller delvis på dessa språk.
Bevarandet av minoritetsspråket stärks genom
att språket används i offentliga sammanhang.
Genom reformen ska fler enskilda kunna
använda finska respektive samiska vid kontakter
med förvaltningsmyndigheter i kommuner inom
förvaltningsområdena. Mot bakgrund av det
samiska språkets hotade ställning ska fler barn
ges möjlighet till undervisning på samiska.
Tillgången
på
s.k.
integrerad
samisk
undervisning utökas därför.
Medel för särskilda revitaliseringsinsatser för
de nationella minoritetsspråken avsätts från och
med 2010. Syftet är att medlen ska användas till
insatser för att stärka enskildas språkfärdigheter i
minoritetsspråket. Två samiska språkcentrum
inrättas i det sydsamiska området, vilka kommer
att utgöra en värdefull resurs även för
kommuner och myndigheter i det utvidgade
samiska förvaltningsområdet. Därtill ska medel
avsättas för språkvård av samtliga nationella
minoritetsspråk. I detta skede bör åtgärder
rörande meänkieli prioriteras särskilt.
Internationellt arbete
Sverige har bilateralt utbyte i frågor som rör
nationella minoriteter med bland annat Norge
och Finland. I det internationella samarbetet
uppmärksammas särskilt romernas situation i till
exempel EU, Europarådet och Organisationen
för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).
Under de senaste åren har denna uppmärksamhet ökat ännu mer, särskilt inom EU,
Europarådet och FN. Inom EU har den första
rådsslutsatsen om romer antagits i december
2008 och den andra i juni 2009. Arbetet med
frågan inom EU kommer att fortsätta

intensifieras. Regeringen kommer även i fortsättningen att ge arbetet med romernas situation
i Europa hög prioritet. Mot bakgrund av det
samiska språkets hotade situation anser
regeringen att det nordiska samarbetet i språkfrågor är viktigt för att finna gemensamma sätt
att stärka samiskan.

10.7

Budgetförslag

10.7.1 7:1 Åtgärder för nationella
minoriteter
Tabell 10.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

14 418

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

80 417

2011

Beräknat

80 417

2012

Beräknat

80 417

14 437

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

32
14 087

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används till åtgärder för nationella
minoriteter såsom statsbidrag till kommunerna i
förvaltningsområden, för uppföljningsansvaret
till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget.
Regeringens övervägande
Anslaget tillförs 70 miljoner kronor fr.o.m. 2010
för att finansiera de insatser som ska genomföras
inom ramen för den beslutade minoritetspolitiska propositionen Från erkännande till
egenmakt – regeringens strategi för de nationella
minoriteterna
(prop.
2008/09:158,
bet.
2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272). Medel för
detta beräknades i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KU1, rskr.
2008/09:83).
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella
sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt
15.4.3.) För att bidra till finansieringen av
forskningsprogrammet föreslås att anslaget 7:1
Åtgärder för nationella minoriteter minskas med
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20 000 kronor för att tillföras anslaget 13:6
Insatser för den ideella sektorn.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 80 417 000 kronor anvisas under
anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 80 417 000 kronor respektive 80 417 000
kronor.
Tabell 10.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

14 437

14 437

14 437

65 980

65 980

65 980

80 417

80 417

80 417

Förändring till följd av:
Beslut 2
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Anslaget minskas med 4 miljoner kronor 2010 jämfört med 2009 eftersom den
tillfälliga satsningen för att förbättra romers situation avslutas. Sammantaget
innebär regeringens förslag en nettoökning med 65 980 000 kronor.

84

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

11

11.1

Medier

Omfattning

Regeringens överväganden

Kapitlet omfattar dagspress, radio och television
samt skydd av barn och unga mot skadligt
innehåll i massmedierna. Området är delat
mellan utgiftsområdena 1 Rikets styrelse och 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid. I den del
av budgetpropositionen som behandlar det
senare utgiftsområdet återfinns en mer utförlig
beskrivning och analys av medieområdet.

Tabell 11.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

6 583

6 583

6 583

204

244

279

6 787

6 827

6 862

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

11.2

Övrigt

Budgetförslag

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

11.2.1 8:1 Presstödsnämnden och
Taltidningsnämnden
Tabell 11.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

6 468

2009

Anslag

6 583

2010

Förslag

6 787

2011

Beräknat

6 827

2

2012

Beräknat

6 862

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

184
6 604

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 787 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 787 tkr i 2010 års prisnivå.

Regeringen föreslår att 6 787 000 kronor anvisas
under anslaget 8:1 Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 6 827 000 kronor
respektive 6 862 000 kronor.
11.2.2 8:2 Presstöd
Tabell 11.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslaget används för förvaltningskostnader
hänförbara till presstöd och stöd till taltidningar.

2008

Utfall

502 847

2009

Anslag

567 119

2010

Förslag

567 119

2011

Beräknat

567 119

2012

Beräknat

567 119

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

81 285
551 359

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

85

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Anslaget används för bidrag till dagspressen i
enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524). Presstöd lämnas i
form av driftsstöd och distributionsstöd.
Utgifterna för stödet styrs bl.a. av antalet
stödberättigade tidningar och storleken på dessa
tidningars upplagor.
Riksdagen beslutade i juni 2006 om nya
villkor för driftsstödet till dagstidningarna (prop.
2005/06:201,
bet.
2005/06:KU40,
rskr.
2005/06:367). Dessa ändringar trädde genom
regeringens beslut i kraft den 1 januari 2009. De
60 miljoner kronor på anslaget som varit
villkorade mot beslutet får användas för
utbetalning av presstöd från och med 2009.

Anslaget används för bidrag till dagstidningar i
enlighet med bestämmelserna i förordningen
(1988:582) om statligt stöd till radio- och
kassettidningar.
Regeringens överväganden
Anslaget minskades tillfälligt med 2 000 000
kronor för 2009 för omprioriteringar inom
medieområdet. Medlen återförs till anslaget från
och med 2010.
Tabell 11.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:3 Stöd till radio och kassettidningar
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

123 456

123 456

123 456

2 000

2 000

2 000

125 456

125 456

125 456

Förändring till följd av:
Tabell 11.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:2 Presstöd

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

567 119

567 119

567 119

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Övrigt

567 119

567 119

567 119

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 567 119 000 kronor
anvisas under anslaget 8:2 Presstöd för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 567 119 000
kronor respektive 567 119 000 kronor.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 125 456 000 kronor anvisas under
anslaget 8:3 Stöd till radio- och kassettidningar för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
125 456 000 kronor respektive 125 456 000
kronor.
11.2.4 8:4 Radio- och TV-verket
Tabell 11.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

11.2.3 8:3 Stöd till radio- och
kassettidningar
Tabell 11.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

132 389

2009

Anslag

123 456

2010

Förslag

125 456

2011

Beräknat

125 456

2012

Beräknat

125 456

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 337
124 148

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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2008

Utfall

14 256

2009

Anslag

13 791

2010

Förslag

13 348

2011

Beräknat

13 494

2

2012

Beräknat

13 566

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

318
13 646

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 13 383 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 383 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader
kopplade till tillstånd, avgifter och registrering
som rör ljudradio- och tv-sändningar riktade till
allmänheten.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Regeringens överväganden

Tabell 11.10 Offentligrättslig verksamhet - Lokalradioavgift
Tusental kronor

Tabell 11.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:4 Radio- och TV-verket

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

14 991

14 991

14 991

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

452

580

664

-2 060

-2 077

-2 088

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

-35

0

0

13 348

13 494

13 566

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

För 2009 tillfördes anslaget 2 000 000 kronor
engångsvis i syfte att täcka myndighetens kostnader för tillståndsgivningsarbetet. För 2010
återgår anslaget till tidigare nivå.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 13 348 000 kronor anvisas under
anslaget 8:4 Radio- och TV-verket för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 13 494 000
kronor respektive 13 566 000 kronor.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Utfall 2008

139 663

0

Prognos 2009

136 190

0

Budget 2010

137 143

0

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tabell 11.11 Offentligrättslig verksamhet särskild avgift
(bötesmedel)

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

2 270

0

Prognos 2009

0

0

Budget 2010

0

0

Kostnader

Offentligrättslig
verksamhet

Resultat
(intäkt kostnad)

Fastställande och inbetalning av rörlig avgift sker
halvårsvis i efterskott. Avgiften för 2008 uppgick
till totalt 2 270 000 kronor.

Intäkter till
inkomsttitel

Utfall 2008

600

Prognos 2009

600

Budget 2010

600

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Sedan 2003 är Radio- och TV-verket ansvarigt
för inkassering och eventuell indrivning av
särskild avgift enligt radio- och TV-lagen
(1996:844). Under 2008 inkasserades sammanlagt 600 000 kronor i särskilda avgifter. Beslut
om särskilda avgifter fattas av Granskningsnämnden för radio och TV.
Tabell 11.12 Offentligrättslig verksamhet – Avgifter för
tillstånd att sända tv
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008

Tabell 11.9 Offentligrättslig verksamhet – Koncessionsavgift
på televisionens område (fast+ rörlig)

Utfall 2008

Intäkter
som får
disponeras

Tusental kronor

1

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Prognos 2009
Budget 2010

Intäkter till
inkomsttitel

2 610

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 700

-90

0

0

0

2 000

2 000

0

Möjligheten att utlysa och meddela tillstånd för
marksänd tv är beroende av hur stort frekvensutrymme som fördelats för sådana sändningar.
Hur många tillstånd som kan meddelas är också
beroende av hur det tillgängliga utrymmet
fördelats mellan olika tjänster och tekniska
lösningar. Till exempel kräver sändningar med
hög upplösning (HDTV) mer kapacitet än
sändningar i standardupplösning (SDTV). Nya
tjänster som mobil-tv och pushtjänster kan
också komma att bli aktuella att fördela tillstånd
för. Med den teknikutveckling av utsändningsstandarder som sker kan också antalet möjliga
tillstånd komma att förändras. Det är dock svårt
att bedöma hur många ansökningar som kan
komma att behandlas under 2010. Ansökningsavgiften uppgick 2008 till 30 000 kronor per
ansökt programtjänst.
87

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

Regeringens överväganden

Tabell 11.13 Uppdragsverksamhet – Utgivningsbevis
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

248

708

-460

250

700

-450

250

700

-450

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Granskningsnämndens verksamhet finansieras
delvis genom att medel anvisas från
rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida.
För 2010 föreslås att 7 570 000 kronor delfinansierar nämndens verksamhet (se utgiftsområde 17, avsnitt 13.6.5).
Tabell 11.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:5 Granskningsnämnden för radio och TV
Tusental kronor

Sedan 2003 får Radio- och TV-verket utfärda
utgivningsbevis för webbsidor m.m. Ansökan
sker på särskild blankett hos verket och en
ansökningsavgift om 2 000 kronor per ansökan
eller ändringsansökan tas ut enligt förordningen
(2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden. Verksamheten är avgiftsfinansierad och
målet är att eftersträva att avgifterna ska täcka
myndighetens kostnader fullt ut.
Radio- och TV-verket arbetar aktivt med att
informera om möjligheten att söka utgivningsbevis för att på detta sätt få in mer avgiftsintäkter. Trots detta råder fortfarande ett underskott för denna verksamhet. Regeringen har för
avsikt att även fortsättningsvis följa upp intäkter
och avgifter för utgivningsbevisen.
11.2.5 8:5 Granskningsnämnden för radio
och TV
Tabell 11.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

10 284

2009

Anslag

11 275

2010

Förslag

11 660

2011

Beräknat

11 744

2

2012

Beräknat

11 807

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 106
11 203

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 11 660 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 11 660 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader
hänförbara till granskning och tillsyn av
programföretagen samt bevakning av utländska
radio- och tv-sändningar som riktas till den
svenska allmänheten.
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Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

11 275

11 275

11 275

385

469

532

11 660

11 744

11 807

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget 8:5 Granskningsnämnden för radio och TV anvisas 11 660 000
kronor för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 11 744 000 kronor respektive
11 807 000 kronor.
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12

12.1

Sieps samt EU-information

Budgetförslag

Regeringens överväganden

12.1.1 9:1 Svenska institutet för
europapolitiska studier samt EU–
information
Tabell 12.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

13 014

2009

Anslag

18 381

2010

Förslag

18 920

2011

Beräknat

19 090

2

2012

Beräknat

19 208

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-84
17 616

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 920 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 920 tkr i 2010 års prisnivå.

Svenska institutet för europapolitiska studier
(Sieps) tar fram forskningsbaserade analyser och
annat underlag i frågor om utvecklingen av
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik.
Inom anslaget finansieras vidare viss
verksamhet från regeringens sida för information
om EU och utvecklingen i samarbetet inom
unionen.
Revisionens iakttagelser

Sieps ska ta fram forskningsbaserade analyser
och annat underlag i frågor om utvecklingen av
Europeiska unionen och Sveriges europapolitik,
göra analyser och underlag tillgängliga för
regeringen och andra aktörer samt delta i
internationellt utbyte. Sieps forsknings- och
utredningsverksamhet bedrivs huvudsakligen
inom ramen för tre övergripande teman: makt
och demokrati i EU, EU:s roll i världen samt
effekter av EU:s politik.
Under 2008 och 2009 har Sieps anordnat ett
antal välbesökta seminarier samt publicerat olika
skrifter och analyser. Myndigheten har även
utvecklat sitt internationella utbyte.
En utvärdering av Sieps verksamhet har skett
genom utredningen Vägval för Sieps – en
översyn av Svenska institutet för Europapolitiska
studier (SOU 2007:109). På grundval av
utredningens förslag och remissinstansernas
synpunkter har regeringen beslutat en ny
instruktion för Sieps, förordningen (2008:748)
med instruktion för Svenska institutet för
europapolitiska studier. Med förordningen
ändrade regeringen Sieps ledningsform från en
styrelsemyndighet till en enrådighetsmyndighet.
För 2010 föreslår regeringen att anslaget ska
uppgå till 18 920 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget uppgå till 19 090 000 kronor och för
2012 till 19 208 000 kronor.

Riksrevisionen har inga erinringar och bedömer
att årsredovisningen för Sieps i allt väsentligt är
rättvisande.
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Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EUinformation
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

18 381

18 381

18 381

539

709

827

18 920

19 090

19 208

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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1.1

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt ackrediteringar för de
Stockholmsbaserade ambassadörerna

I. Beskickningar
(sidoackrediteringar inom parentes)
Abu Dhabi
(Doha, Manama)
Abuja
(Accra, Niamey, Porto Novo, Lomé)
Addis Abeba
(Djibouti)
Alger
Amman
Ankara
Athén
Bagdad
Bangkok
(Manila, Phnom Penh3, Rangoon, Vientiane)
Belgrad
(Podgorica)
Berlin
Bern
(Vaduz)
Bogotá D.C.
(Caracas, Quito, Panamà)
Brasilia
(Paramaribo)
Bratislava
Bryssel
Budapest
Buenos Aires
(Asunción, Montevideo, La Paz3)
Bukarest
(Chisinau3)
Canberra
(Apia, Nuku`alofa, Suva, Honiara,
Port Moresby, Port Vila , Wellington)
Colombo2,4
Dakar
(Banjul, Bissau, Praia, Bamako3, Conakry,
Nouakchott, Freetown, Monrovia3)
Damaskus
(Beirut)
Dar es Salaam
(Antananarivo)
Dhaka
Dublin
Guatemala
(San Salvador, Tegucigalpa3, Belmopan, San José,
Managua)
Haag
Hanoi

Harare
(Lilongwe, Port Louis)
Havanna
Helsingfors
Islamabad
Jakarta
Kabul
Kampala
Kairo
(Alexandria5)
Khartoum
Kiev
Kinshasa
(Bangui, Brazzaville, Libreville, Malabo,
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Ljubljana
London
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Madrid
(Andorra la Vella)
Maputo
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Minsk
Moskva
Nairobi
(Bujumbura, Kigali3, Moroni, Victoria,
Mogadishu)
New Delhi
(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé)
Nicosia
Oslo
Ottawa
(Nassau)
Paris
Peking
(Ulan Bator)
Prag
Pretoria
(Gaborone, Maseru, Windhoek)
Pyongyang
Rabat
Reykjavik
Riga
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Riyadh
(Muscat, Kuwait, Sana'a)
Rom
(San Marino)
Santiago de Chile
(Lima)
Sarajevo
Seoul
Singapore
(Bandar Seri Bagawan)
Skopje
(Pristina3, Tirana3)
Sofia
Tallinn
Teheran
Tel Aviv
Tokyo
(Koror, Majuro, Pohnpei)
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Warszawa
Washington
Wien
Zagreb
1)
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Beskickningen förestås av en chargé d'affaires
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Svenska institutet i Alexandria
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Los Angeles1
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New York2
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Shanghai
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Georgetown (Guyana), Kingston (Jamaica),
Kingstown (St Vincent och Grenadinerna),
Port-au-Prince (Haiti), Port of Spain
(Trinidad och Tobago), Roseau (Dominica),
Santo
Domingo
(Dominikanska
Republiken), St George’s (Grenada), St
John’s (Antigua och Barbuda)
2. Tripoli (Libyen), Tunis (Tunisien)
3. Heliga Stolen, Valletta (Malta)
4. Asmara (Eritrea)

II. Delegationer
Sveriges ständiga representation vid Europeiska
Unionen (EU) i Bryssel
Sveriges ständiga representation vid Förenta
nationerna i New York
Sveriges ständiga representation vid de
internationella organisationerna i Genève
Sveriges delegation vid Organisationen för
ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
i Paris
Sveriges ständiga representation vid Europarådet i Strasbourg
Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) i Wien
Sveriges delegation vid NATO i Bryssel

6

5. Astana
(Kazakstan),
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(Burkina Faso)
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på
högst 355 000 000 kronor för att tillgodose
Kammarkollegiets behov av likviditet i samband med inrättande av nya myndigheter
(avsnitt 3.5.2),

2.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på
högst 75 000 000 kronor för att tillgodose
Statens pensionsverks behov av likviditet i
pensionshanteringen (avsnitt 5.6.2),

3.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Statens fastighetsverk för perioden 2010–
2012 (avsnitt 8.5.1),

4.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
att Statens fastighetsverk får ta upp lån inom en ram av högst 12 000 000 000 kronor
i Riksgäldskontoret för investeringar i
fastigheter i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 8.5.1),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 1:10 Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 30 000 000 kronor under perioden
2011–2012 (avsnitt 8.5.2),

6.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Fortifikationsverket för perioden 2010–
2012 (avsnitt 8.5.3),

7.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
att Fortifikationsverket får ta upp lån inom
en ram av högst 9 400 000 000 kronor i
Riksgäldskontoret för investeringar i mark,
anläggningar och lokaler i enlighet med vad
regeringen förordar (avsnitt 8.5.3),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010
besluta om en kredit till Lettland på högst
720 000 000 euro (avsnitt 11.5),

9.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning, såvitt avser anslag som
står till regeringens disposition (anslagen
1:1–1:14), enligt följande uppställning:
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Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen
10. bemyndigar Riksrevisionen att för 2010 ta
upp lån i Riksgäldskontoret för
investeringar i anläggningstillgångar som
används i verksamheten intill ett belopp av
30 000 000 kronor (avsnitt 13.5.1),

11. för budgetåret 2010 anvisar ett anslag under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning för Riksrevisionen enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15

Anslagstyp

Statskontoret
Kammarkollegiet
Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
Arbetsgivarpolitiska frågor
Statliga tjänstepensioner m.m.
Finanspolitiska rådet
Konjunkturinstitutet
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Bidragsfastigheter
Finansinspektionen
Riksgäldskontoret
Bokföringsnämnden
Vissa garanti- och medlemsavgifter
Riksrevisionen1

Summa
1

Anslag avsett för Riksrevisionen.

12

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

82 347
60 469
8 001
18 553
10 147 000
7 297
52 633
124 070
515 700
280 000
263 609
304 282
8 684
2 200
295 798
12 170 643
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2 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

2.1

Omfattning

Utgiftsområdets huvudsakliga ändamål och
innehåll är i stora drag oförändrade jämfört med
tidigare år.
Vissa frågor om elektronisk förvaltning och
rättsinformation ingår numera i utgiftsområde
1 Rikets styrelse respektive utgiftsområde
4 Rättsväsendet och premiepensionsadministrationen redovisas i utgiftsområde 11 Ekonomisk
trygghet vid ålderdom. Samtidigt har uppgifter
om bidragshantering, statlig bolagsredovisning,
sektorsspecifika ekonomiska uppgifter om
primärkommuner m.m. tillkommit från andra
utgiftsområden.
I utgiftsområdet ingår i likhet med tidigare år
statlig förvaltningspolitik (avsnitt 3), offentlig
upphandling (avsnitt 4), statliga arbetsgivarfrågor (avsnitt 5), statistik samt prognos- och
uppföljningsverksamhet (avsnitt 6–7). Vidare
ingår fastighetsförvaltning (avsnitt 8), Finansinspektionens tillsyn m.m. (avsnitt 9), Riksgäldskontorets finans- och skuldförvaltning
(avsnitt 10) samt normgivning i redovisningsfrågor m.m. (avsnitt 12). Ett nytt avsnitt 11 om
kredit till annan stat har tillkommit.

Utgiftsområdet omfattar vidare ett femtontal
förvaltningsmyndigheter under regeringen, ett
tiotal nämnder m.m. samt Riksrevisionen under
riksdagen (avsnitt 13).
Genom förändringar i regeringens stabsstöd
och nytillkommande uppgifter har bl.a. Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus) inrättats
och Verket för förvaltningsutveckling (Verva) är
under avveckling. Vidare har Kammarkollegiet
fått flera nya uppgifter. Statskontoret, Statistiska
centralbyrån, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret har fått utökade uppgifter eller förstärkts resursmässigt.
Vissa andra verksamheter har varit eller är
föremål för översyner, nämligen den finansiella
tillsynen, inköpsverksamheten, miljöekonomiska
verksamheten, fastighetsförvaltningen samt delar
av statens samlade administrativa verksamhet (se
närmare i avsnitt 3–4 och 7–9).
Budgetförslag för myndigheter och vissa
enstaka sakanslag som regeringen eller berörda
myndigheter disponerar, redovisas inte längre i
ett sammanhållet avsnitt utan sist i respektive
avsnitt 3–13.
I bilagan redovisas statsförvaltningens utveckling under 2008.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 2
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Statskontoret

58,8

88,6

84,6

82,4

86,0

86,2

1:2 Kammarkollegiet

33,5

54,0

50,8

60,5

63,5

63,8

1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling

56,6

37,4

36,9

8,0

–

–

2,0

13,0

12,8

18,6

19,6

9,6

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

9 460,7

9 936,0

10 017,0

10 147,0

10 306,0

10 507,0

1:6 Finanspolitiska rådet

6,3

7,1

7,5

7,3

7,3

7,4

1:7 Konjunkturinstitutet

50,4

50,7

50,7

52,6

53,1

53,4

1:8 Ekonomistyrningsverket

108,6

121,3

116,9

124,1

124,9

125,6

1:9 Statistiska centralbyrån

487,5

493,3

489,9

515,7

520,2

523,0

1:10 Bidragsfastigheter

290,2

310,0

302,5

280,0

280,0

180,0

1:11 Finansinspektionen

213,3

252,8

247,7

263,6

265,6

267,1

1:12 Riksgäldskontoret

281,5

296,1

270,1

304,3

304,8

306,4

1:13 Bokföringsnämnden

8,2

8,4

8,5

8,7

8,8

8,9

1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter

1,2

1,8

2,1

2,2

1,8

1,8

284,4

287,5

292,0

295,8

300,3

302,1

12 170,6

12 342,1

12 442,1

1:15 Riksrevisionen
Äldreanslag

2008 01:04 Täckning av merkostnader för lokaler

0,3

2008 01:11 E-legitimationer

8,1

2007 01:09 Ekonomiska rådet

0,4

2007 02:02 Insättningsgarantinämnden

0,7

2003 01:06 Folk- och bostadsstatistik
Totalt för UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1

3,9

0,3

25,5
11 378,2

69,0
11 957,9

12 063,0

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utgiftsområdets utfall för 2008 blev 11 378
miljoner kronor, vilket var 123 miljoner kronor
mindre än vad som totalt anvisades i statsbudgeten för 2008. Utfallet blev ca 1,5 procent
högre än 2007 vilket i huvudsak förklaras av
ökade kostnader för tjänstepensioner. Samtidigt
föll 2007 års kostnader för trängselskatteförsök
och statliga kompetensjobb bort. Anslagssparandet har minskat med två tredjedelar till
270 miljoner kronor genom indrag samt genom
att det på hälften av anslagen har förbrukats mer
än anvisade medel för 2008.
Halvårsutfallet 2009 motsvarar 50 procent av
anvisade medel och för 2009 beräknas att
anvisade medel och delar av anslagssparandet
kommer att förbrukas.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

11 900

11 900

11 900

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut

53

65

74

24

25

-85

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

-14
196

Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

452

375

102

Transfereringar har dock svarat för en
successivt allt större andel av utgiftsområdets
utfall i realekonomiska termer. Sedan 2005 har
andelen ökat från 75 till 84 procent 2008.
Tabell 2.4 Ramnivå 2010–2012 Realekonomiskt fördelad
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader
Investeringar3

-14

-17

-17

12

8

17

12 171

12 342

12 442

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Summa ramnivå

84%
2

16%
0%
12 170

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Tabell 2.3 Precisering av ramnivå 2010. Utgiftsområde 2
Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

Kommentar

11 900 000

Förändring till följd av:

Tjänstepensioner

Volymförändringar
196 mnkr, tekniska
211 000 justeringar 15 mnkr

Bidragsfastigheter (SFV)

Planenlig minskning
-30 000 reducerad med 100 mnkr

Pris- och löneomräkning

53 000 Som beräknat i BP09

Finansinspektionen

permanentning av TB1
28 000 m.m.

Flytt till UO1 o UO4 enligt
VÅP09
Statistiska centralbyrån

e-delegation, normering
-20 400 och Rättsinformation
AKU, sektorsspecifik
16 500 kommunstatistik (VÅP09)

Värdegrundsarbete (Etos)

1 mnkr tidigarelagd
9 000 enligt HöstTB

Kammarkollegiet

Bidrags- och
bolagsredovisn (VÅP09),
5 900 samtjänst, vigselförrätt.

Kostnadsmässig
avräkning
Övriga konsekvenser av
tidigare års reformer
Ny ramnivå
Omfördelning inom UO2

Avser sex myndigheters
-3 200 förvaltningskostnader
Från Finansmarknadsråd
1 000 till Riksgäldskontoret
12 170 000 Ökning med 270 mnkr
Verva-avveckling,
10 800 Statskontoret, Bruegel

Utgiftsökningen 2010–2011 för tjänstepensioner
är betydligt lägre än vad som beräknades i
budgetpropositionen för 2009, främst beroende
på ändrade makroekonomiska förutsättningar.

2.3

Mål

De mål för utgiftsområdet som gäller, fanns även
tidigare men då som mål för dåvarande politikområdena Effektiv statsförvaltning respektive
Finansiella system och tillsyn.
Av de båda huvudmålen för utgiftsområdet är
det ena det förvaltningspolitiska målet:
- att stärka statsförvaltningens förmåga att
lösa sina uppgifter rättssäkert och effektivt
till nytta för medborgare, näringsliv och
beslutsfattare.
Det andra huvudmålet avser det finansiella
systemet:
- att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på
stabilitet som konsumenternas intresse av
ett gott skydd,
- att reglering och tillsyn ska bidra till förtroendet för den finansiella sektorn,
- att tillsynen ska bedrivas effektivt,
- att statens finansförvaltning ska bedrivas
effektivt, samt
- att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.
Målen beslutades av riksdagen efter förslag i
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1,
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utg.omr.
2,
bet.
2008/09:FiU2,
rskr.
2008/09:147).
Riksdagen (finansutskottet) har vid flera tillfällen de senaste åren ansett att målen för
utgiftsområdet, och för de båda tidigare politikområdena, haft potential att preciseras och
utvecklas, bl.a. genom att mål i stället uttrycks
som eftersträvade tillstånd eller bryts ned till
delmål för olika verksamheter (se t.ex. bet.
2008/09:FiU2).
De nuvarande målen för utgiftsområdet
behålls tills vidare oförändrade. Frågan om utformningen av mål för utgiftsområdet bereds för
närvarande i Regeringskansliet och regeringen
planerar att återkomma till riksdagen med
förslag till preciseringar i en kommande förvaltningspolitisk proposition under våren 2010.
För flera delverksamheter inom utgiftsområdet finns mer preciserade mål vilka framgår
av avsnitt 3–13.
När det gäller den allmänt förvaltningspolitiska dimensionen av delmålet att tillsynen
ska bedrivas effektivt, avser regeringen att i en
skrivelse till riksdagen under hösten 2009
presentera grundläggande och tydliga principer
för utformningen av en mer enhetlig, rättssäker
och effektiv tillsyn.

2.4

Resultat

Det som framför allt präglat utgiftsområdet
sedan hösten 2008 är oron och turbulensen på de
finansiella marknaderna. Redovisningen av stabilitetsskapande åtgärder i 2009 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2008/09:100, avsnitt 4.5)
följs bl.a. upp i avsnitt 2.4.1. I avsnitt 2.6.1
redogörs för pågående eller kommande insatser.
Omfattning och innehåll i statens egen
verksamhet har redovisats i årsredovisningen för
staten (skr. 2008/09:101).
Regeringen planerar även, som tidigare
nämnts, återkomma till riksdagen med en förvaltningspolitisk proposition.
Den övriga resultatredovisningen sker i
avsnitt 3–13.

2.4.1

Insatser inom den finansiella
sektorn

Finanskrisens förlopp
Det som började som en bolånekris på den
amerikanska marknaden under våren 2007 kom
snabbt att drabba hela det finansiella systemet.
Förklaringen till detta var att man värdepapperiserat1 och sålt vidare en stor del av de
amerikanska bolånen till investerare runt om i
världen. När allt fler låntagare började få
betalningsproblem spred sig därför en osäkerhet
om vem som egentligen var innehavare av de
olika riskerna samt hur man skulle värdera
värdepapper med amerikanska bolån som
underliggande tillgång. De banker som stod som
garanter för de institut som investerat i de
riskfyllda tillgångarna gjorde gigantiska förluster.
Sverige påverkades av oron, men i mindre
utsträckning än många andra länder. De svenska
bankerna var inte exponerade i någon större
utsträckning mot de marknader, instrument eller
institut som var värst drabbade. Däremot hade
det blivit avsevärt svårare för svenska banker att
hitta finansiering, särskilt med längre löptider.
Den tilltagande oron yttrade sig också i lägre
intäkter från värdepappershandel och fallande
värden på aktier och räntebärande tillgångar.
Under hösten 2008 förvärrades situationen
radikalt i samband med att den amerikanska
investmentbanken Lehman Brothers ansökte om
konkursskydd (15 september 2008). Snabbt
spred sig en oro för att fler banker skulle
drabbas, och på mycket kort tid drabbades hela
interbankmarknaden, inklusive den svenska, av
en allvarlig förtroendekris. Många marknader
upphörde att fungera t.ex. den svenska andrahandsmarknaden för statsskuldsväxlar. Som ett
resultat upphörde även bankernas in- och utlåning till varandra i stort sett att fungera.
Bristen på likviditet drabbade även hushåll och
företag mycket hårt. Upplåningsräntorna höjdes
kraftigt för bankerna och det blev allt svårare för
alla aktörer att få nya krediter beviljade.
Samtidigt som läget på de finansiella marknaderna förvärrades kom tydliga signaler på ett
allt svagare konjunkturläge. För att undvika en

1 Långivare som säljer vidare kreditrisken tillsammans med rätten till

betalningsflödena.
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fortsatt finansiell turbulens samt förbättra förutsättningarna för en återhämtning i ekonomin,
genomförde regeringar och centralbanker runt
om i världen en rad kraftfulla åtgärder.
Regeringens åtgärder för att hantera den
finansiella krisen
Ett effektivt och välfungerande finansiellt
system är av central betydelse för samhällsekonomin. Den svarar för att omvandla sparande till
investeringar, att hantera risker och att göra det
möjligt att genomföra betalningar på ett effektivt
sätt. När den finansiella krisen spred sig mellan
världens ekonomier upphörde många viktiga
funktioner att fungera. För att minska återverkningarna på svensk ekonomi beslutade regeringen tidigt att vidta ett antal åtgärder för att
återställa förtroendet i det finansiella systemet.
En stabilitetsplan
Krisens omfattning och karaktär gjorde att regeringen tidigt såg ett behov av att skapa en förutsägbar och robust process för att hantera de
olika situationer som kan uppkomma till följd av
den finansiella krisen. I oktober 2008 presenterade regeringen en omfattande stabilitetsplan
med såväl omedelbara åtgärder som en omfattande stödlagstiftning med möjligheter att
vidta ytterligare åtgärder efter behov (prop.
2008/09:61,
bet.
2008/09:FiU16,
rskr.
2008/09:17). Stödlagstiftningen har sin utgångspunkt i det regelverk som infördes under bankkrisen på 1990-talet, och som vidareutvecklats
genom Banklagskommitténs arbete och bearbetats för att följa gemensamt beslutade riktlinjer på EU-nivå. Stödlagen gör det möjligt för
regeringen att lämna olika former av stöd till
kreditinstitut för att undvika en allvarlig störning
i det finansiella systemet. Stödet ges i den form
som är mest ändamålsenligt till exempel i form
av garantier eller kapitaltillskott. Riksgäldskontoret utsågs till regeringens stödmyndighet
med ansvar för att genomföra de beslutade
åtgärderna. Myndigheten återrapporterar kvartalsvis till regeringen om vilka åtgärder som
vidtagits. För prövning av tvister enligt stödlagen
inrättades prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut. Finansinspektionen fick ett särskilt uppdrag att regelbundet kontrollera att stödåtgärderna även kommer hushållen och företagen
till del. Finansinspektionen fick även som uppgift att följa utvecklingen av institutens ut-

låningsverksamhet i andra länder t.ex. utlåning
och kreditförluster i utländska dotterbolag. En
utvärderingsrapport om effekterna av de statliga
stabilitetsåtgärderna lämnas av Finansinspektionen till regeringen varje månad.
Höjd insättningsgaranti
Som en första åtgärd för att lindra finanskrisens
framfart höjdes insättningsgarantin. Syftet var
att stärka insättarnas förtroende och upprätthålla
en stabil inlåning (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, rskr. 2008/09:16). Under 2009
har miniminivån för garantibeloppet även höjts
inom EU. Det betyder att staten numera ersätter
upp till 50 000 euro alternativt 500 000 kronor,
beroende på vilket som utgör det högsta
beloppet i kronor räknat (prop. 2008/09:186,
bet. 2008/09:FiU:35, rskr. 2008/09:297). Garantin gäller för insättningar på alla typer av konton
utom det individuella pensionssparandet (IPS).
Förslag finns på att göra ytterligare förbättringar
i insättningsgarantin (SOU 2009:41). Bland
annat föreslås snabbare utbetalningar, förbättrad
information till spararna samt utvidgad tillsyn
över finansiella företag som har hand om insättningar. Förslaget har remitterats och bereds för
närvarande.
Garantiprogram för medelfristig upplåning
En följd av den förtroendekris som uppstod
under hösten 2008 var att bankernas upplåning
blev allt mer kortfristig, vilket i sin tur ökade
likviditetsriskerna i det finansiella systemet. För
att värna stabiliteten på de finansiella marknaderna och underlätta finansieringen för
solventa institut, införde regeringen genom
förordningen (2008:819) om statliga garantier
till banker m.fl. ett garantiprogram för medelfristig upplåning.
I korthet innebär garantiprogrammet att
staten, mot en avgift, lovar att träda in om ett
institut inte kan betala sina långivare. Syftet är
att underlätta för banker att finansiera sig på
olika löptider och därmed skapa bättre förutsättningar för hushåll och företag att låna pengar
till rimliga villkor. Parallellt med regeringens
insatser vidtog Riksbanken ett antal extraordinära åtgärder för att hantera de likviditetsproblem som uppstått.
Finansinspektionen granskar att det stöd som
har lämnats i form av garantier inte används på
ett otillbörligt sätt och att det i förlängningen
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också leder till bättre kreditvillkor för hushåll
och företag.
Programmet har en ekonomisk ram på 1 500
miljarder kronor och gäller t.o.m. den 31
oktober 2009. Fram till den 15 juni 2009 hade
åtta kreditinstitut, däribland Swedbank AB och
Skandinaviska Enskilda Banken AB, tecknat
avtal med Riksgäldskontoret. Den totala summa
som garanterats vid senaste halvårsskiftet var 344
miljarder kronor. Bedömningen är att programmet har haft en stabiliserande effekt på de
finansiella marknaderna och därmed kommit alla
aktörer till godo, även om inte samtliga institut
har valt att gå med. Ett tydligt exempel på detta
är de ökade emissionsvolymerna på obligationsmarknaden under våren.
Kapitaltillskottsprogrammet
I takt med att det blev svårare för investerare att
låna på den internationella kapitalmarknaden
ökade trycket på svenska banker och finansieringsinstitut att öka sina utlåningsvolymer.
Samtidigt krävde marknadsaktörer allt högre
kapitaltäckning för att låna ut till banker, vilket
gjorde att bankernas kapitalbehov ökade. I
osäkra tider kan det vara svårt att ta in nytt
ägarkapital och regeringen valde därför att i
februari 2009 införa ett kapitaltillskottsprogram
genom förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. Därmed kunde
solventa banker och andra kreditinstitut som
bedömdes vara viktiga för den finansiella stabiliteten få kapitaltillskott från staten. Syftet med
programmet är att undvika en kreditåtstramning
i ekonomin genom att öka bankernas förmåga
att förse hushåll och företag med krediter till
rimliga villkor.
Tack vare kraftfulla åtgärder från regeringar
och centralbanker runt om i världen började
likviditetskrisen så småningom att ebba ut. I
stället infann sig en växande oro för vilka orealiserade kreditförluster som fanns inom det globala banksystemet. Samtidigt började konjunkturutsikterna se allt sämre ut och i Sverige började bankernas investeringar i de baltiska staterna
se allt mer problematiska ut. Det blev med andra
ord allt tydligare att bankerna skulle behöva ta in
ytterligare kapital.
Mot bakgrund av detta valde regeringen därför att förlänga kapitaltillskottsprogrammet fram
t.o.m. den 17 februari 2010.
Kapitaltillskottsprogrammet omfattar maximalt 50 miljarder kronor och har fram till i dag
18

bara utnyttjats i samband med att staten finansierade sin pro rata andel av Nordeas nyemission. Statens andel av emissionen motsvarade 5,6
miljarder kronor. En förklaring till att så få
institut har utnyttjat möjligheten att få kapitaltillskott från staten, är att programmet utformats för att i första hand stimulera privata
lösningar. Som exempel har både SEB och
Swedbank vänt sig till den privata marknaden när
de har behövt ta in nytt ägarkapital. Samtidigt är
det regeringens bedömning att kapitaltillskottsprogrammet har haft en stabiliserande effekt,
och varit en bidragande orsak till att bankernas
finansieringsmöjligheter förbättrats det senaste
halvåret. Finansinspektionen har som uppgift att
granska att det stöd som har lämnats i form av
kapitaltillskott inte används på ett otillbörligt
sätt.
Akut stöd till insolventa institut
Stödlagen gör det också möjligt för staten att
ingripa om ett finansiellt institut skulle få så
djupa ekonomiska problem att det finns risk för
en allvarlig störning i det finansiella systemet.
Det finns enligt stödlagen ett brett mandat att
vidta de stödåtgärder som situationen kräver,
även om institutet i fråga inte har ansökt om
stöd. Det är i mycket svårt att i förväg närmare
identifiera vilka åtgärder som skulle kunna bli
aktuella. Oavsett formen av stöd bör villkoren
utformas så att det i första hand är ägarna och de
som bidragit med riskkapital som står för eventuella förluster. Staten kommer därför att lämna
kapitaltillskott i första hand genom röststarka
preferensaktier som tillförsäkrar staten inflytande och betydande avkastning i det fall institutet återhämtar sig. Stödlagen gör det också
möjligt för staten att, som en sista utväg, ta över
ägandet av ett kreditinstitut genom tvångsinlösen av aktier. Detta är viktigt för att undvika
att hamna i en situation där ett institut som inte
vill samarbeta kan ställa orimliga krav för att ta
emot stöd.
Stabilitetsfonden
En viktig utgångspunkt för regeringen var att
kostnaderna för de statliga stödåtgärderna så
långt som möjligt ska bäras av den finansiella
sektorn. För att finansiera de åtgärder som vidtagits i enlighet med stödlagen inrättades en
stabilitetsfond.
Regeringen har i en remiss till Lagrådet
föreslagit att fonden ska finansieras genom årliga
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avgifter från de institut som omfattas av stödlagen. Därigenom skapas ett långsiktigt hållbart
finansieringssystem som ligger utanför statsbudgeten. Målet är att stabilitetsfonden inom 15 år
ska uppgå till motsvarande 2,5 procent av BNP.
Beloppet ska motsvara ungefär vad statliga insatser i samband med finansiella kriser kostat historiskt.
Finanskrisen har dämpats
Situationen på finansmarknaderna har förbättrats avsevärt under 2009 och riskbilden är mer
balanserad än tidigare. Exempelvis har skillnaden
mellan interbankräntan och räntan på statsskuldväxlar – den så kallade TED-spreaden – minskat
dramatiskt. Den ligger nu nära nivåer som kan
anses normala i en lågkonjunktur. Andra riskindikatorer uppvisar en liknande utveckling.
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De viktigaste faktorerna bakom stabiliseringen
på de finansiella marknaderna är centralbankers
räntesänkningar och likviditetstillförsel, regeringars åtgärder för att stötta finansiella institut
samt en snabb reparation av bankernas balansräkningar. Man bör dock inte underskatta risken
för bakslag framöver, t.ex. i spåren av den
stigande arbetslöshet och tröga ekonomisk återhämtning som förväntas de närmaste åren.
De framtida behoven av stödåtgärder
De krisåtgärder som regeringen har vidtagit står
under kontinuerlig uppföljning och utvärdering.
Det kan konstateras att stödprogrammen hittills
har haft god effekt. De har bidragit till att dämpa
effekterna av finanskrisen för hushåll och företag, samt förbättrat möjligheterna för en snabbare ekonomisk återhämtning.

Samtidigt står det klart att t.ex. garanti- och
kapitaltillskottsprogrammen inte bör vara av
permanent art och att en avveckling av stödåtgärderna är en förutsättning för att få till stånd
en långsiktigt effektiv och fungerande finansmarknad. Det finns annars en risk för att konkurrens- och prissättningsproblem uppstår eller
att oönskat riskbeteende uppmuntras.
I takt med att konjunkturutsikterna ljusnar
och kreditgivningen återgår till det normala, blir
frågan allt mer aktuell om hur och när programmen ska avvecklas. Med tanke på krisens omfattning och art är det viktigt att denna diskussion
sker i en bred krets av länder. Det är viktigt att
de olika stödprogrammen som införts runt om i
Europa avvecklas på ett samordnat sätt för att
undvika att nya problem uppstår som försvårar
finanssektorns återhämtning eller snedvrider
konkurrensen. En förutsättning för att programmen ska kunna avvecklas är att finansmarknaden
har stabiliserats i en sådan omfattning att en
återhämtning är möjlig utan statliga stödinsatser.
Regeringen kommer löpande att pröva om nuvarande insatser ska förlängas eller villkoren förändras för att möjliggöra en ordnad avveckling
av stödåtgärderna.
Inititativ inom EU
Inom EU pågår för närvarande ett omfattande
arbete med att bl.a. förstärka och förtydliga
reglerna för riskhantering, kapitaltäckning och
finansiell tillsyn för att motverka att nya kriser
uppstår i framtiden. Det handlar t.ex. om att öka
kraven på bankernas kapitaltäckning och att
stärka regleringen av finansiella företag som till
exempel hedgefonder. I syfte att minska de
finansiella aktörernas incitament till överdrivet
risktagande och ett kortsiktigt agerande pågår
även ett arbete med att se över den roll som
ersättnings- och bonussystem har spelat i den
finansiella krisen. Dessa frågor kommer att ha
hög prioritet under det svenska ordförandeskapet under hösten 2009, se även avsnitt 2.6.1.
Kompetensförsörjning
Utgiftsområdets myndigheter hade under 2008
drygt 4 000 anställda, en minskning med knappt
100 personer jämfört med 2007. Medelåldern,
andelen anställda i stockholmsområdet samt
personalomsättningen har vidare ökat något jäm-
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fört med 2007, men i övrigt är förändringarna
små.
Den kapitalintensiva verksamheten dominerar
utgiftsområdet med hög andel övriga driftskostnader, men det finns ett flertal s.k. kontorsmyndigheter som har en hög personalkostnadsandel. I jämförelse med staten som helhet är
utgiftsområdets personal bl.a. något äldre, något
kvinnodominerad, i högre grad tillsvidareanställd
samt mera geografiskt koncentrerad.
2.4.2

Analys och slutsatser

Verksamheten inom utgiftsområdet har i stora
drag bedrivits planenligt, inom givna finansiella
ramar och med uppställda kvalitetskrav samt
med goda kundomdömen.
Till avvikelserna hör framför allt de speciella
förutsättningar som rått och icke planerade
åtgärder som vidtagits till följd av den finansiella
oron. Vidare har investeringar i fastigheter blivit
betydligt lägre än planerat, avvecklingen av Verva
visat sig bli dyrare än ursprungligen beräknat,
vissa kvalitetsbrister, bl.a. i någon enstaka
statistikprodukt samt mindre träffsäkerhet i vissa
prognoser. Det sistnämnda bör ses mot
bakgrund av det senaste årets turbulenta utveckling i ekonomin. Riksrevisionen har även
redovisat vissa brister i myndigheternas interna
styrning och kontroll samt vid införande av
elektronisk fakturahantering.
Även om regeringen bedömer att myndigheterna i hög grad bidragit till måluppfyllelsen
genom att effektivisera statsförvaltningen samt
stabilisera och kontrollera finansmarknaderna,
finns det utrymme för förbättringar. Bedömningen av myndigheternas utvecklingsarbete är
överlag positivt, men möjligheter till förbättringar finns genom att utveckla den interna
styrningen och kontrollen, i effektiviseringar,
kvalitetsförbättringar samt i en ökad samverkan
mellan myndigheter.
Andra förbättringsområden är att minska de
administrativa kostnaderna av olika regelverk i
linje med regeringens mål att minska företagens
administrativa kostnaderna med 25 procent till
2010. Ytterligare förbättringsområden är att i
ökad grad utnyttja konkurrens genom upphandling, att utveckla nya e-tjänster och att fortsätta
automatisera ärendehandläggningen.
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2.5

Revisionens iakttagelser m.m.

Den årliga revisionen
Samtliga årsredovisningar för myndigheterna
inom utgiftsområdet har av Riksrevisionen
bedömts vara i allt väsentligt rättvisande.
Riksrevisionen har dock för sex av utgiftsområdets myndigheter redovisat vissa, främst
generella, synpunkter inom tre områden: intern
styrning och kontroll, elektronisk fakturahantering samt värdering av tillgångar i samband
med ombildning eller avveckling av myndigheter.
Statistiska centralbyrån och Statens fastighetsverk har, i likhet med tidigare år, erhållit revisorsrapport i enlighet med 7 § lagen (2005:590)
om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.
(transparenslagen).
Effektivitetsrevisionen – granskningsrapporter
från 2008
Utgiftsområdet berörs av ett antal aktuella effektivitetsrevisioner.
Avveckling av myndigheter (RiR 2008:18)
Riksrevisionen har granskat om regeringens
avvecklingar av fem myndigheter har genomförts
på ett effektivt sätt och om syftena med omstruktureringarna uppnåtts. Riksrevisionen har
funnit ett antal mindre felaktigheter och brister
som hämmat effektiviteten i avvecklingarna samt
gör bedömningen att det finns utrymme att
effektivisera genomförandet av framtida avvecklingar och organisationsförändringar i statsförvaltningen.
I betänkandet Statlig förvaltning föreslog
finansutskottet att redogörelsen Avveckling av
myndigheter läggs till handlingarna (bet.
2008/09:FiU25). Utskottet konstaterade att
Riksrevisionen inte funnit några brister som i sig
är allvarliga. Finansutskottet förutsätter att
regeringen överväger de iakttagelser som framkommit i granskningen. Inriktningen bör enligt
utskottet vara att avveckling av myndigheter
görs på ett så effektivt och välordnat sätt som
möjligt. Riksdagen har beslutat i enlighet med
finansutskottets förslag (rskr. 2008/09:244)
Vid finansutskottets behandling av Riksrevisionens årliga rapport (bet. 2008/09:FiU13)
framhöll dock utskottet den årliga revisionens
iakttagelser om bristande intern kontroll i samband med större organisations- och verksamhetsförändringar. Utskottet förutsätter att
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regeringen framöver försäkrar sig om att den
interna kontrollen inte åsidosätts eller på andra
sätt blir bristfällig vid sådana förändringar.
Ekonomistyrningsverket (ESV) har, tillsammans med Arbetsgivarverket, Kammarkollegiet,
Riksarkivet, Riksgäldskontoret, Statens pensionsverk och Statistiska centralbyrån inlett ett
utvecklingsarbete för att förbättra stödet till
myndigheter vid organisationsförändringar.
Även Riksrevisionen deltar i arbetet och delar
med sig av sina iakttagelser.
Regeringen avser att under våren 2010 återkomma till frågan i den planerade förvaltningspolitiska propositionen.
Delpension för statligt anställda – tillämpning och
effekter (RiR 2008:27)
Rapporten kommenteras i avsnitt 5.4.
Effektivitetsrevisionen – uppföljning av tidigare
granskningsrapporter
Samordnade inköp (RiR 2005:10)
I rapporten rekommenderade Riksrevisionen en
översyn av systemet med statlig inköpssamordning i sin helhet i syfte att effektivisera
organisation, ramavtalsområden och ta till vara
statens möjligheter till besparingar. Statskontoret har i juni 2009 på regeringens uppdrag
redovisat en översyn av den statliga inköpssamordningen (dnr Fi2008/4012). Rapporten
remissbehandlas för närvarande.
Krisberedskap i betalningssystemet (RiR 2007:28).
Finansinspektionen och Riksgäldskontoret har
fortsatt arbetet för att stärka motståndskraften
och krisberedskapen i betalningssystemet.
Frågorna om det övergripande ansvaret för
krisberedskap i betalningssystemet, samt om hur
de grundläggande kraven på uthållighet och
säkerhet i systemet ska regleras, bereds vidare i
Regeringskansliet.
Det finanspolitiska ramverket m.m.
I denna proposition Förslag till statsbudget,
finansplan m.m., avsnitt 12, kommenteras följande tre rapporter:
- Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i 2008
års ekonomiska vårproposition (RiR
2008:15).
- Regeringens hantering av tilläggsbudgeten
(RiR 2008:17).

-

Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket – Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2009 (RiR 2008:30).

Pågående effektivitetsrevisioner
- Riksrevisionen granskar för närvarande om
sammanslagningar av olika regionala myndigheter till en nationell myndighet, s.k.
enmyndighetsreformer, har lett till ökad
enhetlighet, vilket har framhållits som ett
viktigt syfte med reformerna.
- Riksrevisionen granskar även om regeringen, Statistiska centralbyrån och övriga
berörda myndigheter har säkerställt att
redovisningen av utfallet för den offentliga
sektorns skatteintäkter är av hög kvalitet.
- Riksrevisionen granskar också 20–70 myndigheters IT-investeringar, dels i vilken
utsträckning angelägna investeringar inte
genomförs, dels i vilken utsträckning ITinvesteringar fördyras.
- Riksrevisionen har nyligen beslutat att
inleda en granskning av statliga garantier i
finanskrisen. Syftet med granskningen är
att undersöka om regeringens underlag för
åtgärderna i de statliga garantisystemen är
tillfredställande.
EA-värdering av myndigheter
I ESV:s årliga mätning av ekonomiadministrativa
värden (EA-värden) bedömes hur väl myndigheterna lever upp till kraven i det s.k. EAregelverket. Värdena för 2008 är i stort sett
oförändrade jämfört med föregående år, både för
samtliga myndigheter i staten och för utgiftsområdets myndigheter. Det är dock en något
högre andel myndigheter i staten med högsta
värdet (AA) jämfört med 2007. Inom
utgiftsområdet fick 2008 totalt 9 av 12
myndigheter det fullt tillfredsställande värdet
AA, jämfört med 11 av totalt 13 myndigheter
2007. Bland frågor med låg relativ poäng finns
bland annat rapportering av statlig pensionsrätt,
riskanalys, intern styrning och kontroll samt
hantering av avtalslicenser.

2.6

Politikens inriktning

Mål och politikens inriktning ligger i huvudsak
fast tills vidare, såväl för utgiftsområdet som för
21

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

enskilda delområden. Men olika förändringar
planeras till en kommande förvaltningspolitisk
proposition våren 2010.
Det pågår också ett flertal översyner som kan
innebära uppgifts- och strukturförändringar
samt ett omfattande förvaltningspolitiskt utrednings- och reformarbete, bl.a. om ny upphandlingslagstiftning, e-förvaltning, och värdegrundsarbete.
Av bilagan framgår också de omfattande
förändringar som pågår inom statsförvaltningen,
bl.a. inrättande av lokala servicekontor, förändringar i och översyn av den regionala samhällsorganisationen samt av ett flertal andra myndigheter.
I följande delavsnitt lämnas också en redogörelse för pågående och kommande insatser
inom finansmarknadsområdet.
2.6.1

Regeringens aktuella ambitioner
inom finansmarknadsområdet

Finansmarknaderna är numera integrerade såväl
inom EU som globalt. En väl avvägd reglering är
en förutsättning för att garantera såväl stabiliteten i systemet som konsumentskyddet. För att
möta den internationella konkurrensen måste
villkoren för finansiella verksamheter i Sverige
också ständigt ses över och anpassas till omvärlden. Detta gällde före den finansiella krisen men
har nu blivit ännu mer påtagligt. I det följande
lämnas en redogörelse för planerade insatser och
reformer.
Det svenska ordförandeskapet inom EU avseende
finansmarknadsområdet
Under det svenska ordförandeskapet kommer
regeringen att driva utvecklingen framåt avseende ett antal centrala kärnfrågor inom finansmarknadsområdet. Till dessa hör bl.a. frågor om
krishantering, lagstiftningsförslagen om en ny
tillsynsstruktur, direktiven om ändringar i
kapitaltäckningsdirektiven och direktivet om
förvaltare av alternativa investeringsfonder
(AIFM). Arbetet med att hantera den nuvarande
krisen fortsätter. En viktig fråga är företagens
och hushållens kreditförsörjning. I takt med att
de finansiella marknaderna stabiliseras kommer
frågan om hur de olika stödåtgärderna ska
avvecklas på bästa sätt bli alltmer aktuell.
Genom finanskrisen har frågan om finansiell
stabilitet och krishantering varit i fokus och för
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att säkerställa en framtida effektiv krishantering
krävs fler gemensamt utvecklade organisatoriska
och legala ordningar inom EU samt nationellt.
Även i internationella fora, som exempelvis G20,
finns förslag till ett starkare internationellt
ramverk och förstärkt internationell samverkan
för att förebygga uppkomsten av nya kriser.
Bland de frågor som aktualiserats inom EU
återfinns att arbeta för att genomföra en översyn
av EU:s gemensamma arrangemang för
krishantering, en gemensam legal ordning för ett
tidigt ingripande för att förhindra eventuella
kriser, samt frågan om ett bättre fungerande
insättningsgarantisystem för gränsöverskridande
banker. Med bättre beredskap och mer gemensamma regler bör kriser kunna hanteras mer
effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Frågor om hur tillsynen över finansiella
marknader och finansiella institut inom EU bör
utformas har varit föremål för diskussion i olika
forum under lång tid. Den pågående finanskrisen
har lett till en intensifiering av denna debatt.
Europeiska kommissionen har därför presenterat
ett meddelande med ledning av en rapport som
lades fram i slutet av februari 2009, den så kallade
de Larosière-rapporten. På makronivå föreslås
inrättandet av ett oberoende råd för systemrisk,
European Systemic Risk Board (ESRB) med
syfte att följa och säkra den övergripande
systemstabiliteten inom alla finansiella sektorer.
På mikronivå föreslås en tillsynsstruktur
benämnd European System for Financial
Supervisors (ESFS) som ska bilda ett nätverk för
samverkan mellan nationella tillsynsmyndigheter
och inrättande av tre tillsynsmyndigheter på EUnivå. Sverige stödjer denna ansats. Kommissionen kommer att presentera lagstiftningsförslag under hösten 2009. Det svenska ordförandeskapets målsättning är att nå en
överenskommelse om en ny framtida tillsynsstruktur inom EU.
En översyn av kapitaltäckningsreglerna för
kreditinstitut och värdepappersbolag görs nu
inom EU. I ljuset av den finansiella krisen, har
det upptäckts en del luckor och brister i
befintliga kapitaltäckningsregler. Kapitaltäckningsreglerna för ompaketering av tillgångar,
dvs. olika former av värdepapperisering, behöver
skärpas. Kapitaltäckningsreglerna behöver också
ses över för att bättre kunna ta hänsyn till
makroekonomiska aspekter, bl.a. genom att
motverka procykliska effekter i det finansiella
systemet. I det avseendet är det nödvändigt att ta
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fram nya metoder för att begränsa osund
expansion av kreditinstituts och värdepappersbolags balansräkningar under goda tider och
främja motståndskraft genom högre kapitaltäckning.
Den finansiella krisen har också visat att
utformningen av ersättningar till ledande befattningshavare och nyckelpersoner kan ha betydelse för risktagandet i finansiella institut. Inom
ramen för översynen av kapitaltäckningsreglerna
har kommissionen i syfte att åstadkomma sunda
och långsiktigt hållbara ersättningsprinciper
utfärdat tillägg till befintliga rekommendationer
för medlemsstaterna när det gäller ersättningar
till ledande befattningshavare i börsföretag samt
helt nya rekommendationer för ersättningar i
finanstjänstesektorn. Rekommendationerna har
kompletterats med förslag till nya regler när det
gäller ersättningar till såväl högre befattningshavare som andra anställda vars aktiviteter kan
väsentligt påverka institutens riskprofil för att
minska kortsiktiga risktaganden i dessa institut.
Det svenska ordförandeskapets ambition är att
under hösten nå en överenskommelse om de nya
reglerna mellan medlemsstaterna och att inleda
förhandlingar med Europaparlamentet.
Arbete med att reformera reglerna för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM)
drivs för närvarande inom ramen för det svenska
ordförandeskapet. Förslaget innebär att krav ska
kunna ställas på sådana förvaltare avseende bl.a.
uppförande, information, hantering av intressekonflikter, riskhanteringssystem, likviditetshantering, värdering av tillgångar och förvaring
av tillgångarna i förvaringsinstitut. Förslaget
innehåller också krav som rör fonder och
förvaltare som hör hemma i tredje land. Regelförslaget har hög prioritet under det svenska
ordförandeskapet och strävan är att verka för en
lösning som tillgodoser alla medlemsstaters
intressen.
Övriga reformer inom finansmarknadsområdet
En programenlig översyn av prospektdirektivet
(2003/71/EG) pågår som kommer att innebära
förbättrad rättssäkerhet genom ökad tydlighet,
översyn av oproportionerliga krav och åtgärdande av bristande harmonisering.
Som ett led i reformarbetet i samband med
finanskrisen bedrivs inom EU ett särskilt arbete
för att förbättra säkerheten och genomlysningen
av handeln med s.k. OTC-derivat och andra
komplexa finansiella instrument. Detta inklu-

derar derivatkontrakt och andra finansiella
instrument som handlas utanför de reglerade
marknaderna, i första hand derivatkontrakt för
överföring av kreditrisk.
Arbetet runt clearing och avveckling avser att
riva ännu kvarstående hinder för en fullt integrerad marknad för handel med finansiella
instrument inom EU. Arbetet inkluderar även de
avslutande momenten efter avslut, dvs. hantering
av betalning och överföring av ägande av värdepapper samt värdepappersförvaring med relaterade tjänster.
Kommissionen har överlämnat ett meddelande om s.k. Packaged Retail Investment
Products till rådet och Europaparlamentet. Meddelandet syftar till att se över enhetligheten i
EU:s lagstiftning för olika investeringsprodukter
till privatkunder. Behovet av enhetlig reglering
har ytterligare tydliggjorts under den finansiella
krisen.
Förhandlingarna om ett nytt direktiv för
försäkrings- och återförsäkringsverksamhet
(Solvens II) har nyligen avslutats. Direktivet
planeras att antas i sin slutliga lydelse senare i
höst. Redan nu pågår ett omfattande arbete med
genomförandebestämmelser - ett arbete som
ställer stora krav på Finansinspektionen.
Genom lagen (2008:814) om statligt stöd till
kreditinstitut inrättades en stabilitetsfond för att
finansiera stödåtgärder. I samma proposition,
som låg till grund för stödlagstiftningen,
aviserade regeringen att man skulle återkomma
med förslag om införande av en s.k. stabilitetsavgift – att betalas av de kreditinstitut och andra
företag som omfattas av stödsystemet – för att
tillföra stabilitetsfonden de medel som behövs.
Regeringen avser under hösten 2009 att besluta
om en proposition med förslag om införande av
stabilitetsavgift.
Några ytterligare reformeringar kommer att
föreslås under pågående riksmöte, vilka beskrivs
i avsnittet om Finansinspektionen 9.4.2.
Effektiva finansmarknader
Den finansiella kris som nu håller på att avta
skiljer sig i flera avseenden från krisen i början av
1990-talet. Den har tydligt visat på behovet av
ett effektivt krishanteringssystem som är
flexibelt nog för att kunna tillämpas vid olika
typer av kriser. Regeringen överväger därför att
initiera en utvärdering för att ta fram ett
underlag för långsiktiga effektiva insatser som
kan motverka nya framtida störningar. Som en
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del bör den reglering för omhändertagande av
banker och vissa andra kreditinstitut i kris som
infördes hösten 2008 analyseras för att få underlag till ett beslut om i vilken mån regelverket
ytterligare behöver kompletteras för att få ett så
effektivt krishanteringssystem som möjligt.
Det är angeläget att skattereglerna för olika
sparformer är utformade så att likartade ekonomiska aktiviteter behandlas på ett skattemässigt
neutralt sätt. Reglerna bör vara enkla och effektiva samt även beakta den pågående integrationen av de finansiella marknaderna i Europa.
Regeringen har därför påbörjat ett arbete med
att se över beskattningen av sparande. Översynen omfattar sparande genom indirekt aktieägande via en kapitalförsäkring, men även former
av värdepapperssparande. Särskilda skattefrågor
finns även kopplade till den fortsatta integrationen av EU:s inre marknad för finansiella
tjänster, bl.a. vad avser beskattningen av svenska
fondbolag.
Utvecklingen inom det finansiella området
har också pekat på behovet av att stärka samverkan mellan finansbranschen, myndigheterna
och regeringen. En kommitté, Finansmarknadskommittén (Dir. 2009:22), har därför tillkallats
med uppdraget att utgöra ett forum för dialog
och samråd kring den finansiella sektorns villkor
för att främja stabilitet, förtroende, effektivitet
och utvecklingsmöjligheter. Finansmarknadskommittén ska bl.a. verka för en diskussion om
värdegrund, etik och förhållningssätt inom
finanssektorn. Kommittén ska också initiera en
diskussion om hur den finansiella sektorns risker
för samhällsekonomin kan begränsas, bl.a.
genom att ersättningssystemen inte ska uppmuntra till ett samhällsekonomiskt alltför stort
risktagande. Frågor om folkbildning i privatekonomiska frågor och ökad konsumentkunskap
om finanssektorn utgör också ett led i kommitténs uppdrag, samt att verka för att förbättra
kompetensförsörjningen inom området.
Den turbulenta utvecklingen på finansmarknaden har också understrukit behovet av att
få ökad kunskap om marknadens funktionssätt
och i övrigt förbättra riskhanteringen i finansiella
verksamheter. Därför ska ett nationellt långsiktigt program för finansmarknadsforskning
genomföras. Årligen avsätts 30 miljoner kronor
till forskning om de finansiella marknaderna.
Programmet ska utformas så att det stöder
utvecklingen av internationellt konkurrenskraftig grundforskning av hög vetenskaplig
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kvalitet men också ge bidrag till en effektiv
interaktion mellan forskare och finansmarknadens aktörer genom hög relevans i problemformulering och tillämpning.
Kunniga konsumenter
I dag erbjuds konsumenterna ett brett utbud av
finansiella tjänster, samtidigt som krav ställs på
genomtänkta beslut om t.ex. olika former av
pensionssparande eller bostadslån. För att fullt
ut kunna utnyttja valmöjligheterna krävs att
konsumenterna har tillräckliga kunskaper om
olika produkters kostnader, risker och förväntade avkastning. Finansinspektionen tillförs
därför även resurser 2010 för att på regeringens
uppdrag fortsätta att, i samverkan med olika
berörda aktörer, leda konsumentsatsningen om
ökad information och förbättrade kunskaper om
finansiella tjänster.
Bekämpning av penningtvätt och terrorismfinansiering
Regeringen kommer under 2010 att fortsätta att
aktivt delta och driva det internationella samarbetet kring att sätta höga globala standarder
för att motverka att de finansiella systemen
utnyttjas för, penningtvätt eller finansiering av
terrorism, bl.a. i Financial Action Task Force
(FATF). FATF är standardsättare inom ovan
nämnda områden och har även i uppdrag att följa
upp hur medlemsländerna följer FATF:s rekommendationer och föreslå förbättringsåtgärder.
Finansinspektionen har getts extra resurser för
att samordna tillsynen över de aktörer som är
skyldiga att följa det nya regelverket om åtgärder
mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Finansinspektionen stärks
Finansinspektionen har till uppgift att bidra till
ett stabilt och väl fungerande finansiellt system
och till konsumentskyddet inom det finansiella
området. Flera av de planerade reformerna inom
finansmarknadsområdet kommer att öka belastningen på Finansinspektionen. Finansinspektionen har fått utökade uppgifter avseende
arbetet med samlade kapitalbedömningar och
det kommande Solvens 2-regelverket. Därutöver
har myndighetens uppgifter utvidgats i samband
med den finansiella krisen och de åtgärder som
vidtagits genom regeringens stabilitetsplan.
Finansinspektionen står vidare inför nya och
utvecklade krav på samordning av tillsyn för
gränsöverskridande tillsynsarrangemang vilka
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finns inom bankområdet, försäkringsområdet
och för finansiella konglomerat. Myndigheten
tillförs därför från 2010 en permanent resursförstärkning på 28 miljoner kronor. Totalt har
Finansinspektionens tillförts omkring 50 miljoner kronor i resursförstärkning sedan 2008.
Inom Finansinspektionen pågår ett förändringsarbete som syftar till en mer effektiv verksamhet. Regeringen ser positivt på Finansinspektionens ambitioner och de initiativ till
förändringar som myndigheten nu vidtar.
Riksgäldskontorets centrala roll
Riksgäldskontoret har utöver förvaltningen av
statsskulden och statens kreditförsörjning en
viktig roll för statens centrala finansförvaltning.
Sedan den 1 november 2008 är Riksgäldskontoret även stödmyndighet enligt lagen om
statligt stöd till kreditinstitut. Inriktningen för
den statliga finansförvaltningen är att tillhandahålla system och tjänster så att de statliga
myndigheterna på ett effektivt och säkert sätt
ges tillgång till de medel som riksdag och regering beslutat om. I rollen ligger också att låna
upp medel när statens budget visar underskott
och för att ersätta tidigare upplåning. Ledande
för detta arbete är att statsskulden ska förvaltas
så att kostnaderna långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas. Stödmyndighetens
åtgärder ska inriktas på händelser som skulle
kunna åsamka allvarliga störningar i det
inhemska finansiella systemet. Åtgärderna ska
utformas så att skattebetalarnas medel inte
äventyras.
Ett stabilare och effektivare pensionssystem
Regeringen avser att vidta åtgärder för att öka
effektiviteten i det svenska pensionssystemet.
Premiepensionssystemet reformeras med
inriktning på att förbättra det statliga alternativet
i systemet och ge icke-väljarna en förvaltning
som är bättre anpassad till den enskilde spararens
ålder och riskvilja. Reformeringen rör även i
vilken mån det statliga alternativet ska vara
valbart och möjligt att kombinera med placeringar på fondtorget.
Kunskaperna om det allmänna pensionssystemet bör höjas. Vidare bör den kundnära
servicen, samt styrning och ledning inom pensionsadministrationen effektiviseras. Därför har
regeringen beslutat att det ska bildas en samordnad pensionsmyndighet den 1 januari 2010.
Premiepensionsmyndighetens verksamhet och

de delar av Försäkringskassan som avser pensionshantering ska flyttas över till den nya
myndigheten.
En översyn av AP-fondernas regelverk planeras. Regeringen avser att inom ramen för
utvärderingen av AP-fondernas förvaltning följa
upp vilka initiativ i första hand Första–Fjärde
AP-fonderna har tagit för att undersöka möjligheter till ytterligare samarbete i kostnadsbesparande syfte. Kostnaderna för att administrera ålderspensionssystemet är i dag betydande. De har ökat markant sedan pensionsreformens genomförande. En bidragande orsak
är kostnaderna för AP-fondernas förvaltning
och ökningen av dessa kostnader till följd av de
förändringar i regelverk som skedde i samband
med pensionsreformen. AP-fondernas administrationskostnader belastar ålderspensionssystemet och därmed pensionerna. Pensionsgruppen inleder därför en översyn av AP-fondernas administration och placeringsregler i syfte
att minska administrationskostnaderna.
2.6.2

Fortsatt arbete med att minska de
felaktiga utbetalningarna från
välfärdssystemen

Det är angeläget att välfärdssystemen är långsiktigt hållbara och rättssäkra. Det är därför
viktigt att utbetalningar sker enbart till de som är
berättigade till stöd. För att bibehålla förtroendet och legitimiteten för välfärdssystemen
är det viktigt att myndigheterna inom utgiftsområdet underlättar för medborgare och företag
att göra rätt för sig.
Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statens
pensionsverk (SPV) kommer i likhet med vad
som sker under innevarande år bidra i detta
arbete. Som ett led i arbetet har ESV fått i
uppdrag att utveckla en utvärderingsmodell som
ska ge möjlighet för regeringen och myndigheterna att årligen följa insatser avseende den
kontrollverksamhet som är kopplad till felaktiga
utbetalningar från välfärdssystemen.
SPV kommer att fortsätta arbetet med att
utveckla sitt elektroniska informationsutbyte
med andra myndigheter samt arbetet med att
kvalitetssäkra sina tjänster, processer och
information.
Generella åtgärder som syftar till att
säkerställa att rätt utbetalning sker i tid endast
till den som är berättigad till stöd redovisas även
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i Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
12.4 Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom
välfärdssystemen.
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3 Statlig förvaltningspolitik

3.1

Omfattning

Den statliga förvaltningspolitiken syftar till att
skapa bästa möjliga förutsättningar för att
genomföra regeringens politik inom olika områden på ett effektivt och rättssäkert sätt till
nytta för medborgare och företag.
Avsnittet omfattar styrning, ledning, organisation och verksamhetsutveckling, viss efterfrågestyrd stabsverksamhet och myndighetsservice samt förvaltning och utveckling av den
ekonomiska styrningen och budgetprocessen.
De myndigheter som ingår i området är Ekonomistyrningsverket (ESV), Kammarkollegiet och
Statskontoret.
Statliga arbetsgivarfrågor redovisas i avsnitt 5.
Frågor om den regionala samhällsorganisationen,
inklusive länsstyrelserna, redovisas under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, avsnitt 8.

3.2

Mål

Svensk statsförvaltning ska vara rättssäker, effektiv och medborgarorienterad. Detta ska uppnås
genom att utveckla styrning, och då inte minst
ekonomisk styrning, samt ledning och organisering av statlig förvaltning. Här ingår också att
säkerställa att alla myndigheter systematiskt och
kontinuerligt bidrar till förvaltningens verksamhetsutveckling.
Under 2009 har regeringens mål för den
statliga förvaltningspolitiken sammanfallit med
målet för utgifsområdet, dvs. att stärka statsförvaltningens förmåga att lösa sina uppgifter

rättssäkert och effektivt till nytta för medborgare, näringsliv och beslutsfattare.
De förvaltningspolitiska prioriteringarna
under perioden har främst varit:
- att klargöra statens roll och uppgifter,
- att sätta medborgare och företag i centrum
genom ökad samverkan mellan myndigheter,
- att förbättra styrningen genom en tydligare rollfördelning mellan regeringen och
myndigheterna samt
- att effektivisera förvaltningen och förenkla
möten med medborgare och företag genom e-förvaltning.

3.3

Resultatredovisning

3.3.1

Resultat

Internationell jämförelse
Det finns i dag inga vedertagna metoder som gör
det möjligt att mäta hur väl olika länders förvaltningar fungerar. Metoder saknas också för
bedömningar av kvaliteten i den offentliga verksamheten. Ett arbete har emellertid påbörjats
inom OECD som syftar till att på sikt utarbeta
indikatorer avseende effekter och resultat. Arbetet påbörjades 2004. I ett första steg är avsikten
bl.a. att jämföra hur mycket resurser som avsätts
för offentlig verksamhet samt hur skatte-,
budget- och finanspolitiska kontrollsystem är
utformade. Syftet är också att ge en bild av de
offentligt anställda i termer av bl.a. ålders- och
könsfördelning samt kompetens. Även utvecklingen av e-förvaltningen kommer att belysas.
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Resultatet av arbetet, som benämns Government
at a Glance (GaaG), kommer att offentliggöras
av OECD under hösten 2009.
Sverige följer OECD:s arbete på nära håll
genom att ingå i en styrgrupp som är knuten till
GaaG.
Medborgarnas syn på förvaltningen
Statskontoret har på regeringens uppdrag
sammanställt och analyserat resultatet från
myndigheternas brukarundersökningar (Statskontoret 2009:1). Enligt rapporten genomför
närmare 60 procent av förvaltningsmyndigheterna löpande olika former av brukarundersökningar för att ta reda på hur deras verksamhet
uppfattas av medborgare och företag. Sammanställningen visar att ca 75 procent av brukarna
ger minst godkänt betyg åt de verksamheter som
de har kommit i kontakt med.
Andra brukarundersökningar visar på brister i
förvaltningens service till medborgarna, men
också på förbättringar. Av Svenskt Kvalitetsindex rapport Myndigheter 2008 framgår bl.a. att
betyget på klagomålshantering är lågt. Samtidigt
konstateras i Företagarnas Myndighetsranking
2008 att myndigheterna blir allt bättre på att
bemöta och ge service till småföretagen.
Enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet är förtroendet för samhällsinstitutioner
generellt sett relativt stabilt i Sverige och det
gäller t.ex. i stor utsträckning för myndigheter.
Det är också värt att notera att förtroendet för
de flesta institutioner har stigit något under
2000-talet (SOM-rapport 2008:25).
Regeringen bedriver ett aktivt förändringsarbete
Inom ramen för den statliga förvaltningspolitiken bedriver regeringen ett aktivt förändringsarbete. Nedan ges exempel på områden som
varit föremål för utredning och på beslut som
fattats för att förbättra förvaltningens sätt att
fungera.
Antalet myndigheter fortsätter att minska
Regeringen har redan genomfört och därutöver
inlett en rad organisationsförändringar i syfte att
förstärka och effektivisera den statliga förvaltningen. Antalet myndigheter fortsätter att minska. Den 1 juli 2009 fanns 33 färre statliga myndigheter jämfört med ett år tidigare. En beskrivning av statsförvaltningens utveckling i termer av
organisations- och strukturförändringar ges i
bilagan.
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Vad staten ska göra och hur
2006 års förvaltningskommitté har haft regeringens uppdrag att göra en bred översyn av den
statliga förvaltningens uppgifter och organisation. Kommittén, som redovisade sitt slutbetänkande Styra och ställa – förslag till en effektivare
statsförvaltning (SOU 2008:118) i december
2008, har behandlat områden som:
- det statliga åtagandet,
- myndigheternas konkurrensutsatta verksamhet,
- styrning av förvaltningen,
- organisering av förvaltningen,
- organiseringen av EU-arbetet,
- kompetensförsörjning,
- värdegrund för statsförvaltningen samt
- effektiviseringar och besparingar.
Kommitténs betänkande har remissbehandlats
och bereds nu inom Regeringskansliet.
Regeringens stabsstöd har effektiviserats
Förslagen i Stabsutredningens slutbetänkande
Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22) ledde bl.a.
till att Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
avvecklades den 31 december 2008. En särskild
utredare har tillsatts för att ansvara för avvecklingen.
För att stärka och effektivisera viss stabsverksamhet inom det förvaltningspolitiska området, främst inom områdena utvärdering, kompetensförsörjning och e-förvaltning, har regeringen vidtagit följande åtgärder.
En e-delegation (dir. 2009:19) har inrättats
under 2009 för att uppnå en ökad samordning av
e-förvaltningen i enlighet med regeringens ehandlingsplan.
Kammarkollegiet har övertagit dels samordningen av IT-upphandlingen för den offentliga
förvaltningen från Verva, dels ett antal administrativa uppgifter från Regeringskansliet.
Kompetensrådet för utveckling i staten har inrättats för att bistå regeringen i frågor som rör
kompetensförsörjning (se vidare avsnitt 5).
Statskontorets roll som ett uppföljnings- och
utredningsorgan, nära kopplat till Regeringskansliet, har stärkts.
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Lagändring öppnar för bättre service till medborgarna
Regeringen har utsett en särskild utredare som
ska stödja de statliga myndigheterna i deras
arbete med att inrätta gemensamma lokala
servicekontor (dir. 2007:68). I uppdraget ingår
att utreda former för samverkan mellan statliga
myndigheter och kommuner och möjligheterna
till samverkan med viss kommersiell service.
I ett delbetänkande (SOU 2008:34) lämnades
förslag till förändringar i lagen (2004:543) om
samtjänst vid medborgarkontor. Förändringarna
har nu genomförts. Genom ändringarna ska
samverkan underlättas och hanteringen av samtjänstavtalen förenklas. En ny förordning,
förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor, och förändringarna i lagen trädde
i kraft den 1 juni 2009 (prop. 2008/09:123, bet.
2008/09:KU22, rskr. 2008/09:223).
Ett andra delbetänkande, Styr samverkan – för
bättre service till medborgarna (SOU 2008:97),
har remissbehandlats och bereds nu inom
Regeringskansliet.
Utredningen ska lämna ett samlat slutbetänkande i november 2009.
Bättre underlag för genomlysning av myndigheterna
Statskontoret har på regeringens uppdrag tagit
fram ett förslag till modell för externa myndighetsanalyser (Statskontoret 2008:17). Analyserna ska utgöra ett underlag för regeringens bedömningar av om en myndighet är rustad för att
möta förändringar på sitt område, om regeringens styrning är ändamålsenlig och om verksamheten är avgränsad på lämpligt sätt. Myndighetsanalyserna ska vidare belysa hur myndigheten arbetar och samverkar för att säkerställa en
rättssäker, effektiv och medborgar- och företagsorienterad förvaltning. Därmed kan myndighetsanalyserna fungera som ett stöd i regeringens
dialog med myndigheterna. Statskontoret har på
regeringens uppdrag genomfört en myndighetsanalys av Länsstyrelsen på Gotland (Statskontoret 2009:10). Detta behandlas närmare
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, avsnitt 8.
Högt tempo i arbetet med e-förvaltningen
Regeringen har sedan den tillträdde reformerat
styrningen och organiseringen av e-förvaltningsarbetet.
Utgångspunkten har varit att bygga vidare på
de goda erfarenheter som gjorts i statsför-

valtningen. Samtidigt måste regeringen se till att
sådana problem och möjligheter som ingen
enskild myndighet på ett effektivt sätt kan
hantera omhändertas på central nivå. Regeringen
har därför stärkt den interna samordningen
genom inrättandet av en statssekreterargrupp för
e-förvaltning. Under 2008 beslutade regeringen
om en gemensam handlingsplan för e-förvaltning. Vidare har en delegation för e-förvaltning,
E-delegationen, inrättats. Delegationen består av
13 generaldirektörer, bl.a. för några av de tyngsta
IT- myndigheterna, och av den verkställande
direktören för Sveriges kommuner och landsting. Uppgiften är att på ett mer operativt sätt
genomföra regeringens handlingsplan och
koordinera myndigheternas arbete. I ett första
steg ska delegationen utarbeta en strategi för
myndigheternas arbete med e-förvaltning. Här
ingår att hantera frågan om eID och att föreslå
hur statens administrativa verksamhet bör
organiseras och bedrivas.
Ny reglering av vidareutnyttjande av offentlig
information
Det s.k. PSI-direktivet (Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn)
syftar till att skapa förutsättningar för en europeisk informationsmarknad, genom att tydliggöra och åstadkomma enhetliga villkor för
vidareutnyttjande av handlingar som produceras
inom den offentliga sektorn. Nationella bestämmelser till skydd för den personliga integriteten
påverkas inte av direktivet. Genom att de
svenska myndigheterna har informationstillgångar av hög kvalitet i elektronisk form, är
potentialen för fortsatt utveckling av vidareutnyttjande av sådan information stor.
Ett förslag till en lag om vidareutnyttjande av
handlingar, genom vilken ett korrekt genomförande av direktivet säkerställs, är under beredning i Regeringskansliet.
Avsikten är att nödvändiga författningsändringar ska kunna träda i kraft den 1 juli 2010.
Elektroniska inköpsprocesser
Åtgärder som rör utveckling av elektroniska
inköpsprocesser behandlas i avsnitt 4 Effektiv
upphandling.
Ekonomistyrningsverket
Ekonomistyrningsverket (ESV) har bistått regeringen med underlag i syfte att öka effektiviteten
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samt förbättra den interna styrningen och kontrollen i statsförvaltningen. ESV har även
samordnat den statliga internrevisionen. Myndigheten har vidare utvecklat och förvaltat
regelverk och metoder för en ändamålsenlig ekonomisk styrning på alla nivåer i staten.
ESV har under 2009 påbörjat det fleråriga
uppdraget att vara sammankallande myndighet
samt leda och fördela arbetet i ett samverkansuppdrag för att motverka felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen. ESV ska även leda den del
av arbetet som avser systemövergripande riskanalyser. Utvecklingen av den ekonomiska styrningen, den interna styrningen och kontrollen
samt arbetet för att motverka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen beskrivs utförligare
i Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 12.3 och 12.4.
EU-revisionen
ESV har det samlade ansvaret för EU-revisionen
avseende sju fonder under programperioden
2007–2013.
ESV är även attesterande organ för Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Under 2008 har ESV:s uppbyggnadsarbete
avseende revisionen fortsatt. En omfattande
rekrytering har genomförts under våren 2009 för
att möjliggöra det ökade behovet av revision.
Verksamhetens kompetens har enligt myndigheten säkerställts.
ESV har i enlighet med EU-regelverket redovisat revisionsstrategier och bedömt hur förvaltnings- och kontrollsystem bör utformas för ett
antal EU-fonder. Hittills har åtta av totalt nio
revisionsstrategier för fonderna godkänts av EUkommissionen.
3.3.2

Analys och slutsatser

Redovisningen av regeringens arbete med att
utveckla den statliga förvaltningen planeras, som
tidigare aviserats, att ske samlat i en förvaltningspolitisk proposition till riksdagen under våren
2010. Sedan regeringen tillträdde 2006 har en rad
utredningar tillsatts med uppdrag att se över
centrala frågor inom området. Flertalet av utredningarna har nu inkommit med sina slutbetänkanden. Med utgångspunkt i dessa utredningar
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pågår arbetet med den förvaltningspolitiska propositionen.

3.4

Politikens inriktning

I avvaktan på den planerade förvaltningspolitiska
propositionen ligger såväl förvaltningspolitiska
mål som prioriteringar fast.
Den fortsatta hanteringen av regionfrågan
Försöksverksamheten i Skåne och Västra
Götalands län upphör enligt lagen (1996:1414)
om försöksverksamhet med ändrad regional
ansvarsfördelning den sista december 2010.
Regeringen avser att senast i början av 2010
lämna förslag till riksdagen med innebörden att
Skåne, Västra Götalands och Hallands läns
landsting samt Gotlands kommun från den 1
januari 2011 övertar vissa statliga uppgifter.
Ansvarsfördelningen mellan staten och dessa
landsting samt Gotlands kommun ska i princip
följa den som för närvarande gäller för försöksverksamheten i Skåne och Västra Götalands län.
Översyn av den statliga regionala förvaltningen
Regeringen beslutade den 16 juni 2009 att en
utredare ska genomföra en översyn av den
statliga regionala förvaltningen (dir. 2009:62).
Utredaren ska ge förslag på hur den statliga
regionala förvaltningens utformning kan bli
tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 15
december 2012.
Offentlig tillsyn ska bli mer enhetlig, tydlig och
effektiv
Regeringen avser att i en skrivelse till riksdagen
under hösten 2009 presentera grundläggande
och tydliga principer för utformningen av den
offentliga tillsynen. Medborgarna ska genom en
väl fungerande tillsyn kunna vara förvissade om
att deras intressen tas till vara. En större enhetlighet medför även förenklingar för företag.
Skrivelsen är avsedd att vara en utgångspunkt för
det fortsatta arbetet med att förbättra tillsynen.
Regeringen driver på IT-utvecklingen inom EU
Regeringen anser att en effektiv e-förvaltning
kan främja utvecklingen av den inre marknaden.
Detta kan komma till stånd genom att underlätta
informationsutbytet mellan medborgare, företag
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och förvaltning inom EU, göra förvaltningen
mer tillgänglig för alla, bidra till ett mer hållbart
samhället, samt till att effektivisera förvaltningarna inom EU.
Regeringen har beslutat att hålla ett informellt
möte med EU:s e-förvaltningsministrar följt av
en konferens på temat eGovernment i Malmö i
november 2009. Ministermötet och konferensen
kommer bl.a. att fokusera på vad som kan göras
inom EU med hjälp av en mer digital förvaltning
så att medborgare och företag enklare ska kunna
röra sig mellan medlemsstaterna för att t.ex.
arbeta och studera.
Regeringens målsättning är att en ministerdeklaration antas vid ministermötet, och att
denna läggs till grund för kommissionens handlingsplan för eGovernment under 2010.
Utvecklad framtida finansiell styrning
ESV har fått i uppdrag av regeringen att utifrån
regeringens behov av en ändamålsenlig och
effektiv styrning av myndigheterna lämna förslag
till en långsiktigt stabil utformning av den
finansiella styrningen i staten. Uppdraget ska
slutredovisas senast den 31 december 2009.

3.5

Budgetförslag

3.5.1

1:1 Statskontoret

Tabell 3.1 Anslagsutveckling för 1:1 Statskontoret
Tusental kronor

2008

Utfall

58 830

2009

Anslag

88 586

2010

Förslag

82 347

2011

Beräknat

86 023

2

2012

Beräknat

86 158

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-96
84 600

Regeringens överväganden
Tabell 3.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Statskontoret
Tusental kronor
2010

2011

2012

93 586

93 586

93 586

Pris- och löneomräkning 2

2 916

3 700

4 217

Beslut

3 100

8 165

7 686

-16 953

-19 125

-19 226

-302

-303

-104

82 347

86 023

86 158

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget ökar 2010 med 2 000 000 kronor och
2011 med ytterligare ca 3 000 000 kronor för att
förstärka uppföljnings- och utvärderingsverksamheten vid Statskontoret.
Anslaget ökas även med 1 100 000 kronor för
regeringens arbete med e-förvaltning.
Som en konsekvens av riksdagens beslut med
anledning av 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26,
rskr. 2008/09:305) minskas anslaget med
16 953 000 kronor. Det under utgiftsområde 1
Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår till 82 347 000 kronor, varav regeringen
beräknar att 76 407 000 kronor disponeras av
Statskontoret.
För 2011 beräknas anslaget till 86 023 000
kronor och för 2012 till 86 158 000 kronor.

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21).
2
Motsvarar 85 330 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 85 012 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statskontorets förvaltningskostnader och för regeringens behov av
vissa förvaltningspolitiska insatser.
Statskontoret har också möjlighet att ta ut
avgifter om det finns avsevärda extraordinära
kostnader kopplade till projekten.

3.5.2

1:2 Kammarkollegiet

Tabell 3.3 Anslagsutveckling för 1:2 Kammarkollegiet
Tusental kronor

1
2

2008

Utfall

33 498

2009

Anslag

53 951

2010

Förslag

60 469

2011

Beräknat

63 508

2

2012

Beräknat

63 795

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

808
50 795

Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
Motsvarar 63 181 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslaget används för Kammarkollegiets förvaltningskostnader och inkluderar kollegiets kostnader för att bevaka statens rätt och andra allmänna intressen samt vissa mindre skadestånd
enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk.
Utöver
förvaltningsanslaget
disponerar
Kammarkollegiet anslagsposter under ett femtiotal anslag inom 16 utgiftsområden för olika
ändamål.
Av Kammarkollegiets verksamhet finansieras
drygt hälften genom avgifter.

hetsår eftersom kostnaderna uppstår i inledningen av upphandlingen medan intäkterna
kommer först när avtalen är tecknade. Intäkterna, som är baserade på leverantörernas omsättning på ramavtalen, faktureras kvartalsvis i
efterskott och varierar mellan kvartalen på grund
av säsongsvariationer i försäljningen.
Regeringens överväganden
Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Kammarkollegiet
Tusental kronor

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Anvisat 2009
Tabell 3.4 Offentligrättslig verksamhet

Pris- och löneomräkning 2
Intäkter till
inkomsttitel

Utfall 2008

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

0

10 941

4 364

2010

2011

2012

55 751

55 751

55 751

1 828

2 126

2 388

-1 100

1 610

1 618

4 000

4 021

4 039

63 508

63 795

Förändring till följd av:

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

1

Resultat
(intäkt kostnad)

Beslut

-6 577

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3

Prognos 2009

4 300

0

11 700

-7 400

Budget 2010

4 300

0

11 000

-6 700

Förslag/beräknat anslag

-10
60 469

1

Den avgiftsbelagda offentligrättsliga verksamheten avser Auktorisation av tolkar m.m. och
Stiftelserätt.
Verksamheten är anslagsfinansierad. I samband med ansökan tas en avgift ut enligt avgiftsförordningen (1992:191). Kammarkollegiet disponerar inte ansökningsavgifterna.
Tabell 3.5 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

271 279

274 139

-2 860

Prognos 2009

309 374

328 174

-18 800

Budget 2010

310 000

314 000

-4 000

Uppdragsverksamheten avser Administrativ service, Kapitalförvaltning, Försäkringsverksamhet,
Upphandling av informationsteknik, Fordringsbevakning och Registrering av trossamfund.
Intäkternas och resultatets storlek inom uppdragsverksamheten beror i huvudsak på Försäkringsverksamheten. Kostnaderna inom Försäkringsverksamheten består till största delen av
försäkringsersättningar.
Avgiften för IT-upphandlingen ska sättas så
att full kostnadstäckning uppnås. Över- och
underskott bör balanseras över flera verksam32

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget ökas med 1 000 000 kronor från 2010
till följd av att Svenska kyrkan jämställts med
andra trossamfund i fråga om vigseltillstånd och
förordnande av vigselförrättare i lagen
(1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom
trossamfund, samtidigt som domare inte längre
förrättar vigslar (prop. 2008/09:80). Med anledning av förändringen får Kammarkollegiet en
ökad arbetsbörda eftersom antalet ärenden ökar.
Finansiering sker genom att anslaget 1:5 Sveriges
domstolar under utgiftsområde 4 Rättsväsendet
minskas med motsvarande belopp.
Anslaget ökas med 900 000 kronor för 2010
och med 600 000 kronor från 2011 för uppgiften
att följa upp verksamhet som bedrivs enligt lagen
(2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.
Finansiering sker genom att anslaget 2:1 Försäkringskassan under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg, anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader
under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
och anslaget 1:1 Skatteverket under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution minskas med
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300 000 kronor vardera för 2010 och med
200 000 kronor vardera från 2011.
Anslaget ökas med 4 000 000 kronor för
uppgifter som överförts från Regeringskansliet.
Här ingår att redovisa utdelningar, köp, försäljningar, aktieägartillskott och andra ekonomiska händelser när det gäller statens aktier och
andelar i bolag som förvaltas av Regeringskansliet. Vidare ingår vissa administrativa
kontroll- och prövningsmoment vid bidragsgivning samt att praktiskt hantera t.ex. utbetalningar och återkrav av vissa anslag. Finansiering
sker genom att anslaget 4:1 Regeringskansliet
m.m. under utgiftsområde 1 Rikets styrelse minskas med motsvarande belopp.
Anslaget minskas med 3 000 000 kronor för
att finansiera ökade kostnader för avveckling
under anslaget 1:3 Avvecklingsmyndigheten för
Verket för förvaltningsutveckling.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår till 60 469 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget till 63 508 000 kronor och för 2012 till
63 795 000 kronor.

3.5.3

Tabell 3.7 Anslagsutveckling för 1:3 Avveckling av Verket
för förvaltningsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

56 557

2009

Anslag

37 442

2010

Förslag

8 001

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 944
36 916

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnader som uppstår i
samband med avvecklingen av Verket för förvaltningsutveckling (Verva).
Regeringens överväganden
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:3
Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
Tusental kronor

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Anvisat 2009

för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kronor för att
tillgodose Kammarkollegiets behov av likviditet i
samband med inrättande av nya myndigheter.

Skälen för regeringens förslag: I avvaktan på ett
riksdagsbeslut om anslag för ändamålet anser
regeringen att tillgångar och övriga utgifter för
nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt bör finansieras från en kredit
hos Kammarkollegiet. När en myndighet har
bildats ska anskaffningen av tillgångar eller
övriga utgifter inklusive ränta regleras genom
betalning från den nya myndigheten till krediten
hos Kammarkollegiet. Regeringen föreslår därför
att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010
låta Kammarkollegiet disponera en kredit i
Riksgäldskontoret på högst 355 000 000 kronor
för att tillgodose behovet av likviditet i samband
med inrättande av nya myndigheter.

1:3 Avveckling av Verket för
förvaltningsutveckling

1

2010

2011

2012

11 515

11 515

11 515

0

240

475

-100

-8 270

-8 435

-3 414

-3 485

-3 555

8 001

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Som en konsekvens av riksdagens beslut med
anledning av 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26,
rskr. 2008/09:305) minskas anslaget med
3 400 000 kronor. Det under utgiftsområde 4
Rättsväsendet uppförda anslaget 1:5 Sveriges
Domstolar ökas med motsvarande belopp.
Tiden och kostnaden för avvecklingen är svårbedömda. Regeringens bedömning är att medel
behövs 2010 och föreslår därför att anslaget för
2010 uppgår till 8 001 000 kronor.
Finansiering sker bl.a. från anslaget 1:2
Kammarkollegiet med 3 000 000 kronor.
För 2011 och 2012 beräknas inga medel.
33
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3.5.4

1:8 Ekonomistyrningsverket

informationssystemet Hermes. Den statliga
inköpssamordningen finansieras till 100 procent
genom avgifter.

Tabell 3.9 Anslagsutveckling för 1:8
Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

1

Tabell 3.11 Offentligrättslig verksamhet
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

108 601

2009

Anslag

121 286

2010

Förslag

124 070

2011

Beräknat

124 943

1

2012

Beräknat

125 555

1

5 433

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

116 876

Motsvarar 124 470 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Ekonomistyrningsverkets
(ESV) förvaltningskostnader, kostnader för att
förvalta statens informationssystem för budgetering och uppföljning (Hermes) samt för Regeringskansliets kostnader för utveckling och förvaltning av verksamhetsstöden för budgetering
och hantering av dokument inom den statliga
budgetprocessen (RK Statsbudgetstöd). Cirka
en tredjedel av ESV:s verksamhet beräknas 2010
finansieras genom avgifter.
Anslaget används fr.o.m. 2009 även för att
finansiera hyreskostnader om ca 600 000 kronor
per år för vissa tomma lokaler för vilka staten har
betalningsansvar till dess att avtalen går att
avveckla.

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2008

2 650

0

0

Prognos 2009

2 188

0

0

Budget 2010

2 188

0

0

Resultat
(intäkt kostnad)

Den offentligrättsliga verksamheten avser hyresintäkter från landstingsavtal.
Regeringens överväganden
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Ekonomistyrningsverket
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

121 286

121 286

121 286

3 411

3 885

4 497

-400

0

0

-227

-228

-229

124 070

124 943

125 555

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Förslag/beräknat anslag
1

Tabell 3.10 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

83 970

80 682

3 288

(varav tjänsteexport)

14 654

14 380

274

Prognos 2009

66 570

61 820

4 750

(varav tjänsteexport)

10 900

10 900

0

Budget 2010

52 850

50 240

2 610

1 000

1 000

0

(varav tjänsteexport)

ESV:s avgifter beräknas 2010 finansiera närmare
40 procent av verksamheten som avser ekonomisk styrning (inköpssamordningen har därvid inte inräknats) samt ca två tredjedelar av
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Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas 2010 med 400 000 kronor,
vilka överförs till anslaget 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter för att finansiera ökade utgifter
för medlemskap i Bruegel. Minskningen avser
medel som regeringen beräknar för Hermes.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 124 070 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget till 124 943 000 kronor och för 2012
till 125 555 000 kronor.
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4 Effektiv offentlig upphandling

4.1

Omfattning

Området Effektiv offentlig upphandling omfattar upphandlingslagstiftningen, information
om lagstiftningen och annat upphandlingsstöd,
elektronisk upphandling, tillsyn och rättsmedel
m.m.
Kammarkollegiet ansvarar sedan den 1 januari
2009 för ett nationellt upphandlingsstöd och för
att utveckla en e-upphandlingsplattform.
Konkurrensverket är ansvarig tillsynsmyndighet för frågor om offentlig upphandling. Myndigheten ingår i utgiftsområde 24 Näringspolitik.
Vidare är Konkurrensverket ansvarig tillsynsmyndighet för frågor som omfattas av lagen
(2008:962) om valfrihetssystem. Närmare information om lagen, som trädde i kraft den 1 januari 2009, återfinns under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt under
utgiftsområde 24 Näringspolitik.

4.2

Mål

Den offentliga upphandlingen ska vara effektiv
och rättssäker och ha till syfte att tillvarata
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen
används på bästa sätt till nytta för medborgarna,
den offentliga sektorn och näringslivet.

4.3

Resultatredovisning

4.3.1

Resultat

Upphandlingsstöd
Kammarkollegiet ska sedan den 1 januari 2009 ge
praktisk vägledning till upphandlande myndigheter och enheter samt till leverantörer om hur
en effektiv och rättssäker upphandlingsprocess
kan genomföras. I samverkan med upphandlande myndigheter och enheter samt representanter för näringsliv och intresseorganisationer
ska kollegiet utveckla hjälpmedel, metoder och
system för en effektivare offentlig upphandling.
För att kunna förbereda verksamheten kring
upphandlingsstödet fick Kammarkollegiet ett
särskilt uppdrag i november 2008 av regeringen
(dnr Fi2008/6941). I uppdraget ingick även att
förbereda en verksamhet för att bl.a. ta fram och
förvalta en plattform för elektronisk upphandling (se vidare under Elektronisk upphandling).
Kollegiet har även fått i uppdrag att verka för
att upphandlande myndigheter och enheter ska
väga in bl.a. kvalitet och hållbar utveckling samt
underlätta för små och medelstora företag att
delta i upphandlingar. Med en ökad prioritering
av kriterier som kvalitet och hållbar utveckling
ges lokala företag bättre förutsättningar att
hävda sig i konkurrensen.
Som ett led i upphandlingsstödet har
Kammarkollegiet även fått i uppdrag att vidta de
åtgärder som behövs för att utveckla och ansvara
för en vägledning för upphandling inom vård
och omsorg (dnr S2007/11029/HS). Uppdraget
35
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ska redovisas senast den 1 mars 2010. I uppdraget ingår bl.a. att redogöra för möjligheterna
att på sikt lägga samman vägledningen med det
övriga upphandlingsstöd som Kammarkollegiet
har ansvaret för att inrätta.

Elektronisk upphandling

Statliga inköpssamordningen

-

Statskontoret har fått i uppdrag att dels göra en
översyn av den statliga inköpssamordningen,
dels utreda behov och konsekvenser av att införa
bestämmelser
om
inköpscentraler
(dnr
Fi2008/4012). I uppdraget ingick även att kartlägga leverantörsstrukturen inom de statliga
ramavtalen samt att kartlägga och beskriva hur
andra jämförliga EU-länder samt den Europeiska
kommissionen arbetar i syfte att öka små och
medelstora företags möjligheter att delta i samordnade upphandlingar.
Statskontoret har den 17 november 2008
redovisat sitt uppdrag beträffande inköpscentraler i promemorian Offentliga inköpscentraler i Sverige? (Statskontoret 2008:108). I
promemorian föreslår Statskontoret att bestämmelser tas in i upphandlingslagarna som gör det
möjligt att använda en inköpscentral vid upphandling. Ett sådant förslag har även tagits in i
departementspromemorian Nya rättsmedel
m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30),
som behandlas närmare i det följande (se nedan
under avsnitt 4.4).
Uppdraget som avser den statliga inköpssamordningen har redovisats i rapporten En
effektivare statlig inköpssamordning – analys
och förslag (Statskontoret 2009:12). Statskontoret konstaterar i rapporten att den statliga
inköpssamordningen sannolikt medför betydande besparingar för staten som helhet. Den
upphandling som bedrivs inom ramen för den
statliga inköpssamordningen utestänger generellt
sett inte små och medelstora företag från att
delta. Tvärtom är de mindre företagen relativt väl
representerade. Det finns emellertid ett antal
ramavtalsområden där de små och medelstora
företagen är i klar minoritet, vilket är potentiellt
problematiskt. Statskontoret föreslår att en ny
myndighet för samordnad upphandling i staten
inrättas vars uppgift bör vara att upphandla och
förvalta ramavtal för statsförvaltningens räkning.
Rapporten remissbehandlas för närvarande.

-
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I regeringens handlingsplan för e-förvaltning
anges att målet är att göra hela inköpsprocessen
elektronisk (dnr Fi2008/491). Genomförandet
kan delas in i följande tre steg.

-

i det första steget infördes 2006–2008 elektroniska fakturor i staten,
i det andra steget utvecklas gemensamma
IT-stöd för beställningar från ramavtal,
i det tredje steget utvecklas förutsättningarna för IT-stöd i upphandlingsprocessen.

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på regeringens uppdrag kartlagt och kostnadsberäknat
införandet av elektroniska beställningar i statsförvaltningen (dnr Fi2007/9783). Vidare har
regeringen uppdragit åt ESV att leda och samordna införandet av elektroniska beställningar
från ramavtal i statsförvaltningen (dnr
Fi2007/9783). Uppdraget ska redovisas senast
den 16 januari 2010. Målet är att myndigheterna
ska kunna hantera egna utgående beställningar av
varor och tjänster elektroniskt vid utgången av
2013. Redan i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, utg.omr. 2 avsnitt 4 och 13)
har regeringen uttalat att arbetet med att öka
användningen av elektronisk upphandling bör
intensifieras. Kammarkollegiet ansvarar för att
utveckla en plattform för elektronisk upphandling som föreslås i nämnda proposition.
Syftet med denna satsning är att hela upphandlingsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt.
Elektronisk upphandling är även ett strategiskt verktyg för att skapa bättre förutsättningar
för handel över gränserna. Ett praktiskt inriktat
utvecklingsarbete på detta område bedrivs inom
ramen för ett delvis EU-finansierat konsortium
under namnet PEPPOL (Pan-European Public
Procurement On-Line). Projektet syftar till att
stimulera utvecklingen av den gränsöverskridande handeln och att förenkla upphandlingsprocessen genom elektroniska förfaranden.
Konsortiet kommer att utvidgas under 2009
och Sverige har erbjudits att delta. Avsikten med
utvidgningen är att nå bättre geografisk täckning
genom fler deltagare i konsortiet. Finland,
Danmark och Norge ingår redan i konsortiet
och från konsortiets sida är intresset av ett
svenskt deltagande stort.
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PEPPOL-arbetet bygger på tillämpningar
som utvecklats inom ramen för ett standardiseringsprojekt där bl.a. flera av de nordiska
länderna ingår (CEN/BII). Arbetet bedrivs i
pilotform och är uppdelat i åtta delprojekt: esignaturer, företagsinformation, e-kataloger, ebeställning, e-faktura, projektledning, informationsspridning och arkitektur. Särskilt arbetet
kring e-fakturor ansluter väl till det svenska utvecklingsarbete som bedrivits av ESV. Frågan
om ett svenskt deltagande i PEPPOL bereds för
närvarande inom Regeringskansliet.
Regelförenkling
Den 25 juni 2008 presenterade Europeiska
kommissionen meddelandet Tänk småskaligt
först, En Small Business Act för Europa
(KOM(2008)394 slutlig). I meddelandet föreslår
kommissionen förenklingar inom bl.a. upphandlingsområdet som såväl kommissionen som
medlemsstaterna bör införa. Meddelandet behandlades i Konkurrenskraftsrådet och Europeiska rådet under hösten 2008. I slutsatserna
uppmanas medlemsstaterna att underlätta för
små och medelstora företag att delta i offentlig
upphandling.
Under året har regeringen fortsatt arbetet
med regelförenklingar. Upphandlingsstödet och
e-upphandling är stora satsningar som rör
tillämpningen av upphandlingslagarna. Regeringen föreslår även regelförenklingar i upphandlingslagarna i departementspromemorian Nya
rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds
2009:30), se nedan under avsnitt 4.4.
Försvarsupphandling
Den 13 juli 2009 antogs Europaparlamentets och
rådets direktiv 2009/81/EG om samordning av
förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för
byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvarsoch säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG. En särskild
utredare har getts i uppdrag att lämna förslag till
hur direktivet ska genomföras i svensk rätt (dir.
2009:37). Utredaren ska lämna förslag till en ny
lag om upphandling inom försvars- och säkerhetsområdet och övriga åtgärder som EG-direk-

tivet kan ge anledning till. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2010.
4.3.2

Analys och slutsatser

Av en rapport till Expertgruppen för studier i
offentlig ekonomi (ESO), Regelverk och praxis i
offentlig upphandling, framgår att den potentiella vinsten med formellt genomförda upphandlingar är stor (ESO 2009:2). Vinsterna
varierar i genomsnitt mellan 20 och 25 procent
av värdet på upphandlingen. En annan slutsats är
att kostnaderna för formaliserade upphandlingar
hos upphandlande myndigheter och enheter är
lägre än vad som tidigare har gjorts gällande.
Detta talar för att det nuvarande regelverket
uppfyller målet att vara effektivt och tillvaratar
konkurrensen på marknaden så att skattemedlen
används på bästa sätt.
Kammarkollegiets arbete med upphandlingsstödet bedöms leda till att tillämpningen och
kunskapen om regelverket förbättras, vilket i sin
tur torde leda till att fler upphandlingar annonseras och att fler företag väljer att delta i offentliga upphandlingar. Upphandlingsmomentet
skapar en konkurrenssituation mellan de företag
som är med och lämnar anbud, vilket leder till
högre kvalitet på de varor och tjänster som efterfrågas samt till att priserna hålls nere.
Satsningarna på den elektroniska upphandlingen bedöms medföra snabbare processer och
minskad administration både för upphandlande
myndigheter och enheter samt leverantörer.
Detta ligger i linje med regeringens arbete med
att lindra den administrativa bördan i upphandlingsförfarandet.
Regeringen avser dock att fortsätta arbetet
med att förbättra tillämpningen av regelverket
för att ytterligare öka möjligheterna för de små
och medelstora företagen att delta i offentliga
upphandlingar.

4.4

Politikens inriktning

Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet

Rättsmedel
I departementspromemorian Nya rättsmedel
m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30)
finns förslag till ändringar i lagen (2007:1091)
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om offentlig upphandling (LOU) och lagen
(2007:1092) om upphandling inom områdena
vatten, energi, transporter och posttjänster
(LUF). Promemorian innehåller i huvudsak förslag om hur Europaparlamentets och rådets
direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007
om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och
93/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden för
prövning av offentlig upphandling ska genomföras i svensk rätt. Promemorian remissbehandlas för närvarande och bestämmelserna föreslås
träda i kraft den 1 juni 2010.
Det övergripande syftet med ändringsdirektivet är att komma till rätta med två väsentliga
problem. Det första problemet är att en upphandlande myndighet eller enhet skyndar sig att
teckna ett upphandlingskontrakt, dvs. ingår avtal
för att på så sätt stänga möjligheten till överprövning. Genom ändringsdirektivet införs
bestämmelser som innebär att upphandlande
myndigheter och enheter förbjuds att ingå avtal
inom en viss tid efter det att underrättelse om
tilldelningsbeslutet har skickats till berörda
anbudssökande och anbudsgivare. Det andra
problemet är att det saknas effektiva rättsmedel
mot otillåtna direktupphandlingar av kontrakt,
dvs. upphandlingar sker utan vederbörlig annonsering. För att komma till rätta med detta föreslås bestämmelser som innebär att ett avtal kan
förklaras ogiltigt av domstol.
Promemorian innehåller även förslag om
införande av en sanktionsavgift, en s.k. marknadsskadeavgift. Vidare föreslås Konkurrensverket få talerätt i mål om marknadsskadeavgift.
Förslagen förväntas öka regelefterlevnaden på
upphandlingsområdet. Därmed genomförs fler
upphandlingar, vilket är till fördel för företagen
som får en större marknad att vara verksamma
på. En ökad konkurrensutsättning leder dessutom till lägre priser och bättre kvalitet på de
varor och tjänster som efterfrågas.
Förhandsinsyn
I promemorian föreslås att upphandlande
myndigheter och enheter frivilligt ska kunna
annonsera sin avsikt att genomföra en föreskriven direktupphandling och avvakta med att
ingå avtal under en viss tid från publiceringen av
annonsen. Förfarandet kallas förhandsinsyn och
skulle möjliggöra för leverantörer att ansöka om
överprövning innan avtal sluts. Om förfarandet
iakttagits kan det avtal som ingås inte förklaras
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ogiltigt. Annonsering föreslås ske i en nationell
databas som inrättats för ändamålet.
Regelförenkling
Promemorian innehåller även regelförenklingsförslag för upphandlingar såväl över som under
tröskelvärdena i EG-direktiven. Bland annat
föreslås att den upphandlande myndigheten eller
enheten ska ansvara för att hämta in uppgifter
från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten
om huruvida en leverantör betalar sina skatter
och socialförsäkringsavgifter. Vidare ska den
upphandlande myndigheten eller enheten få
begränsa kontrollen av intyg, certifikat, betyg
och andra handlingar som visar anbudssökandes
och anbudsgivares kapacitet och redlighet till
vissa anbudssökande/anbudsgivare. För upphandlingar under direktivens tröskelvärden föreslås fasta beloppsgränser för direktupphandlingar som motsvarar 15 procent av det tröskelvärde som gäller för kommuner och landsting
vid upphandling av varor och tjänster, dvs. det
belopp som i dag uppgår till 1 911 155 kronor.
För försörjningssektorerna beräknas beloppsgränsen till 3 822 309 kronor, vilket motsvarar
tröskelvärdet för varor och tjänster i LUF.
Inköpscentraler
För att ytterligare förbättra effektiviteten i upphandlingarna föreslås att bestämmelser införs i
LOU och LUF om att inrätta och nyttja inköpscentraler.
Upphandling från statliga och kommunala företag

I departementspromemorian Upphandling från
statliga och kommunala företag (Ds 2009:36)
föreslås att en ny bestämmelse införs i LOU.
Bestämmelsen är en temporär lösning som innebär att upphandlande myndigheter, under vissa
förutsättningar, inte behöver tillämpa lagen när
de anskaffar varor eller tjänster från en juridisk
person som myndigheten helt eller delvis innehar eller är medlem i.
Bakgrunden till förslaget är att Regeringsrätten i ett avgörande klargjort att den praxis
som EG-domstolen utvecklat i form av kontrolloch verksamhetskriterierna inte är möjlig att
tillämpa såvida det inte införs en uttrycklig
bestämmelse om detta i svensk lagstiftning.
Staten, kommuner och landsting är enligt
gällande rätt således skyldiga att genomföra
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upphandling i enlighet med LOU när de anskaffar varor och tjänster från t.ex. sina bolag.
Promemorian remissbehandlas för närvarande.
För att kunna ta ställning till om bestämmelsen bör införas mer permanent krävs en mer
ingående analys av bl.a. behovet och omfattningen av en sådan eventuell bestämmelse. En
särskild utredare har därför fått i uppdrag att
analysera om det finns ett behov av ett generellt
eller sektoriellt undantag från kravet på att
staten, kommuner och landsting ska vara skyldiga att tillämpa LOU, när de anskaffar varor
eller tjänster från företag som de helt eller delvis
innehar eller är medlemmar i. För det fall
utredaren finner att ett undantag bör införas ska
det motsvara de s.k. kontroll- och

verksamhetskriterierna. I uppdraget ingår att
göra en analys av vilka ekonomiska och organisatoriska konsekvenser ett krav på upphandling skulle medföra på kort och lång sikt samt
vilka effekter detta medför på konkurrensen och
för små och medelstora företag. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 november 2010 (dir.
2009:81).
Övriga åtgärder
Upphandlingsutredningens förslag i slutbetänkandet Nya upphandlingsregler 2 (SOU
2006:28) om bl.a. nya upphandlingsförfaranden
bereds i Regeringskansliet.
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5 Statliga arbetsgivarfrågor

5.1

Omfattning

Området Statliga arbetsgivarfrågor omfattar
personal- och lönepolitiska frågor, såsom löneutveckling, pensionsvillkor, arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning, statlig arbetsrätt och kompetensförsörjning. Här ingår bl.a.
frågor om hälsa, etnisk och kulturell mångfald,
värdegrundsarbete samt jämställdhet inom
staten. Till området hör Arbetsgivarverket,
Kompetensrådet för utveckling i staten, Statens
pensionsverk, vissa nämnder inom det
arbetsgivarpolitiska området, nämligen Statens
ansvarsnämnd, Statens tjänstepensions- och
grupplivnämnd, Offentliga sektorns särskilda
nämnd, Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Statens utlandslönenämnd, Statens överklagandenämnd samt Stiftelsen Statshälsan och
Trygghetsstiftelsen – en kollektivavtalsstiftelse.

5.2

Mål

Målet för området Statliga arbetsgivarfrågor är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. För att uppnå detta måste staten
vara en attraktiv och föredömlig arbetsgivare. De
statliga myndigheterna ska bedriva ett strategiskt
arbete med sin kompetensförsörjning. Att de
statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och
allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har också betydelse för
förtroendet.

Följande delmål har satts upp för de statliga
arbetsgivarna.
− Den statliga sektorn ska totalt sett inte vara
löneledande.
− Andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten ska öka.
− Löneskillnaderna mellan kvinnor och män i
staten ska minska.
− Den etniska och kulturella mångfalden bland
anställda i staten ska öka på alla nivåer.
− Arbetsmiljön i staten ska vara god.
− De statsanställda ska ha kunskap om och
förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman.

5.3

Resultatredovisning

5.3.1

Indikatorer

För att följa upp utvecklingen inom verksamhetsområdet i förhållande till målen används i
huvudsak följande indikatorer:
- myndigheternas arbete med kompetensförsörjningen,
- personalförsörjningsläget i staten,
- utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden,
- andelen kvinnor på ledande befattningar i
staten,
- löneskillnaden mellan kvinnor och män i
staten,
- andelen anställda med utländsk bakgrund
på olika nivåer i staten,
- den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten,
och
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-

utvecklingen av nybeviljade sjukpensioner i
staten.

I bilagan Statsförvaltningens utveckling ges en
sammanfattande redogörelse för kompetensförsörjningen i staten. Den är i år begränsad vad
gäller jämförelser över tid då regeringen planerar
att lämna en förvaltningspolitisk proposition till
riksdagen under våren 2010.
5.3.2

Resultat

En strategisk kompetensförsörjning i staten
För att regeringen ska kunna följa upp kompetensförsörjningen i staten redovisar myndigheterna varje år sedan 1997 de åtgärder som
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens
finns för att nå verksamhetens mål. På uppdrag
av regeringen har Statskontoret analyserat den
strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen, bl.a. med utgångspunkt i myndigheternas årsredovisningar för 2008 (dnr
Fi2009/4501). Statskontorets slutsats är att
myndighetsledningarna betraktar kompetensförsörjningen som en viktig fråga för att
myndigheterna ska kunna klara sina uppgifter.
Statskontoret har inte identifierat någon generell
risk för den framtida kompetensförsörjningen i
statsförvaltningen. Statskontoret betonar dock
vikten av att regeringen noga följer upp
myndigheternas arbete med den strategiska
kompetensförsörjningen. I den uppföljningen är
de årliga mål- och resultatdialogerna centrala.
I de underlag som togs fram inför mål- och
resultatdialogerna under våren 2009 har de
arbetsgivarpolitiska frågorna getts relativt stor
uppmärksamhet.
Vid regeringens genomgång av myndigheternas redovisning av kompetensförsörjningen för
2008 har följande iakttagelser gjorts.
– Generellt har redovisningarna en mycket
tydlig koppling till verksamheten och merparten
av redovisningarna har ett längre perspektiv än
de närmaste föregående åren.
– Generellt har myndigheterna en god beredskap när det gäller pensionsavgångar. Många
myndigheter är redan inne i en generationsväxling och ser ofta denna situation som en
möjlighet till kompetensväxling. Myndigheterna
ges tillfälle att komplettera organisationen med
andra och nya kompetenser som verksamheten
kräver nu eller på längre sikt. Det finns dock
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undantag där en myndighet kan vara beroende av
en
specifik
spetskompetens
eller
där
konkurrenssituationen på marknaden är svår.
– En omfattande samverkan sker mellan
myndigheter på en rad områden men även med
näringslivet.
– Generellt satsar myndigheterna kontinuerligt på friskvård, arbetsmiljö och rehabiliteringsåtgärder, vilket kan utgöra en förklaring till
varför sjukfrånvaron sjunker inom statsförvaltningen.
– Många myndigheter har kontinuerliga
medarbetarundersökningar och kundnöjdhetsmätningar som utgångspunkt vid verksamhetsplanering och i sina kompetensförsörjningsstrategier.
Den 1 januari 2009 inrättades Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Krus har till
uppgift att bistå regeringen i frågor som rör den
strategiska kompetensförsörjningen. Det innebär bl.a. att Krus ska genomföra prioriterade
projekt och tillhandahålla utbildningar inom
området.
En samordnad statlig arbetsgivarpolitik
Arbetsgivarverket
Den statliga arbetsgivarpolitiken utvecklas
genom samverkan mellan Arbetsgivarverkets
medlemmar och samordnas av Arbetsgivarverket. Verket svarar också för information,
rådgivning och utbildning i arbetsgivarfrågor.
Alla statliga myndigheter som har arbetsgivaransvar är medlemmar i Arbetsgivarverket. Därutöver finns ett antal frivilliga medlemmar med
anknytning till det statliga området.
Arbetsgivarverket har under 2008 fortsatt att
utveckla och effektivisera sin verksamhet. Verket
har bl.a. utvecklat sin hemsida för att göra
myndighetens information mer lättillgänglig och
underlätta samverkan mellan medlemmarna. En
långsiktig strategi för arbetsmiljöbevakning har
tagits fram för att effektivisera bevakningen och
få en helhetsbild.
Arbetsgivarverket genomför ett särskilt utvecklingsprojekt med målsättningen att de statliga cheferna ska vara väl förtrogna med arbetsgivarpolitiken och ha förmåga att tillämpa den
för verksamhetens bästa. Under 2008 har verkets
styrelse beslutat om en strategi för det fortsatta
arbetet som bl.a. innebär att verkets hemsida
kommer att utvecklas ytterligare. Som exempel
kan nämnas att det skapas en egen ingång för
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chefer inom staten i syfte att informera dem om
hur arbetsgivarpolitiken formas och utvecklas.
Ramavtalen om löner m.m. för arbetstagare
inom det statliga avtalsområdet som Arbetsgivarverket slutit med dess motparter gäller för
tiden den 1 oktober 2007–den 30 september
2010 (RALS 2007–2010). Inom ramen för
avtalen har bl.a. flera åtgärder genomförts i syfte
att stimulera de statliga arbetsgivarna att utveckla
sin hantering av enskilda överenskommelser
mellan arbetsgivaren och den anställde så att
anställningsvillkoren bättre främjar verksamheten.
En rad aktiviteter har genomförts för att
främja användningen av lönesättande samtal.
Aktiviteterna ska ses mot bakgrund av det mål
som de statliga arbetsgivarna fastställt om att
minst 50 procent av de statsanställdas löner ska
sättas genom lönesättande samtal. Enligt verkets
mätningar har andelen anställda som fått sin lön
fastställd genom lönesättande samtal ökat kraftigt, men ännu inte nått upp till målsatt nivå.
Den årliga servicebarometern visar att 85 procent av de svarande var nöjda med Arbetsgivarverket som helhet (svarsfrekvens 79 procent).
Medlemmarna var särskilt nöjda med rådgivningen och servicen. Någon jämförelse med
tidigare år kan inte göras då mätmetoden har
förändrats.
Statens pensionsverk
Statens pensionsverk (SPV) har under 2008 infört ett automatiskt system för hantering av de
allt större volymerna ålderspensioner. Nyhetsbrevet Bulletin har utvecklats och distribueras till
alla arbetsgivare elektroniskt. SPV har under
2008 inlett ett arbete för att stärka organisationen. Bland annat utvecklas en ny verksamhetsstyrningsmodell. I det arbetet ingår att SPV
arbetar vidare med att utveckla nyckeltal för en
effektivare tjänstepensionsadministration.
Arbetet med att införa ändringar och tolkningar av kollektivavtal i IT-systemen följer
tidigare uppgjord plan.
Det s.k. aktualiseringsarbetet, dvs. att en
persons historiska tjänstetid och intjänade
pensionsrätt utreds och fastställs, är prioriterat
och målsatt.
Den övergripande nöjdheten bland arbetsgivarna, som numera undersöks årligen, är på
samma nivå som 2007. Pensionärernas och
arbetstagarnas nöjdhet undersöks vartannat år.
Ett sätt att få underlag för utvecklingen av

pensionsadministrationen är att genomföra årliga
undersökningar av såväl arbetsgivares som
pensionärers och arbetstagares nöjdhet.
I syfte att underlätta de administrativa processer som myndigheterna ska hantera i samband
med tjänstepensioneringar kan SPV erbjuda utökad pensionsadministration för de myndigheter
som efterfrågar detta.
SPV har i enlighet med regeringens uppdrag
redovisat vilka åtgärder som vidtagits och
planeras samt en tidsplan i syfte att minska
felaktiga utbetalningar. SPV förbereder ett
elektroniskt informationsutbyte med Skatteverket för att åstadkomma en kontrollfunktion
av vissa utbetalningar.
SPV hanterar den statliga försäkringsmodellen. Under hösten 2007 beslutades nya
försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som trädde i kraft den 1 januari 2008.
En av de stora ändringarna är det nya dödlighetsantagandet, som baseras på generationsdödlighet.
En föredömlig och attraktiv arbetsgivare
För att säkerställa att kompetens finns för att
fullgöra de uppgifter som myndigheterna är
ålagda måste staten vara en föredömlig och
attraktiv arbetsgivare.
Ett av de prioriterade målen i den myndighetsgemensamma strategin för den statliga
arbetsgivarpolitiken är att öka informationen om
staten som attraktiv arbetsgivare för studerande
och redan yrkesverksamma. Under 2008 utvecklade Arbetsgivarverket en söktjänst2 på
Internet för alla lediga statliga arbeten. Söktjänsten har mött stor uppskattning såväl inom
statsförvaltningen som bland de arbetssökande.
Under året har även en skrift om att profilera sig
som statlig arbetsgivare utarbetats.
En stor undersökning om attityder till en
statlig karriär bland 1 100 högskolestudenter har
genomförts av Arbetsgivarverket i syfte att öka
kunskapen om unga akademikers syn på staten
som arbetsgivare. Arbetsgivarverkets slutsats är
att statliga arbetsgivare bör bli bättre på att profilera och marknadsföra staten som arbetsgivare.
Arbetsgivarverket och Konjunkturinstitutet
genomför två gånger per år en konjunkturbarometer för den statliga sektorn i vilken samt-

2 se www.arbetsgivarverket.se.
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liga myndigheter med minst tio anställda ingår.
Av myndigheterna svarade 82 procent på Konjunkturbarometern våren 2009, vilket motsvarar
ca 99 procent av de statsanställda. Barometern
visar att andelen myndigheter med en förväntad
övertalighet de närmaste åren minskar medan
andelen myndigheter som sagt upp personal det
senaste halvåret ökat. Endast ett fåtal myndigheter anser att generationsväxling har en negativ
inverkan på kompetensförsörjningen. Några
myndigheter anser att pensionsavgångarna har
påverkat kompetensförsörjningen positivt.
Av Konjunkturbarometern framgår också att
personalomsättning och övertidsuttag väntas bli
oförändrade i flertalet av myndigheterna.
När en statsanställd blir uppsagd på grund av
arbetsbrist ansvarar Trygghetsstiftelsen för att
om möjligt förhindra att han eller hon blir
arbetslös. Stiftelsens arbete är individanpassat
och har en markant arbetslinjeprofil.
Antalet övertaliga statstjänstemän som anmäldes till Trygghetsstiftelsen under 2008 uppgick
till 3 196 personer, vilket utgör en minskning
med närmare 600 personer jämfört med 2007.
Av dessa var 53 procent kvinnor och 47 procent
män. En ovanligt stor andel av de anmälda, 43
procent, var tidsbegränsat anställda.
Trygghetsstiftelsens resultat för 2008 var
något sämre jämfört med tidigare år. Av de
tillsvidareanställda var 26 procent arbetslösa när
uppsägningstiden löpte ut, en siffra som tidigare
år varit ca 5 procentenheter lägre. En stor del av
dessa personer var 55–64 år och en majoritet var
kvinnor. Andelen som löst sin situation, dvs.
inte längre är anmälda hos Trygghetsstiftelsen,
uppgick till 60 procent, vilket motsvarar ett
normalår.

Diagram 5.1 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2007
Index 1994=100
170
Primärkommunal sektor
165
160
Landstingskommunal sektor
155
Statlig sektor
150
145
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140
135
130
125
120
115
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100
95
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Källa: Statistiska centralbyrån

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Andelen kvinnor på ledande befattningar
Regeringens mål är att andelen kvinnor på
ledande befattningar i staten ska öka. Målet följs
i första hand upp genom statistik över andelen
kvinnor respektive män med uppgift att planera
och
leda
myndighetens
verksamhet
(ledningskompetens).
Som framgår av diagram 5.2 har andelen kvinnor på ledande befattningar ökat under perioden
1999–2008.
Diagram 5.2 Fördelning av kvinnor och män med uppgift att
planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer
1999–2008
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Löneutvecklingen i staten
Regeringens mål är att staten totalt sett inte ska
vara löneledande. Som underlag för uppföljningen av detta mål används utvecklingen av
genomsnittliga löner i olika sektorer.
Som framgår av diagram 5.1 fortsätter löneutvecklingen i staten att relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
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Källa: Arbetsgivarverket

Totalt sett har staten en jämn könsfördelning. I
gruppen kärnkompetens är 48 procent kvinnor,
vilket är en ökning med en procentenhet sedan
föregående år. I gruppen stödkompetens dominerar andelen kvinnor och uppgår till 59 procent,
vilket är en minskning med ca en procentenhet
jämfört med föregående år.
Av RALS-avtalen 2007–2010 framgår att det
partsgemensamma arbete, som påbörjades i sam-
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band med tecknandet av RALS 2002–2004, ska
fortsätta och intensifieras. Syftet är att åstadkomma en jämnare könsfördelning inom samtliga befattningskategorier inom staten, men med
fokus på högre befattningskategorier. Arbetet
bedrivs med stöd av Partsrådet.3 Regeringen beslutade 2008 att införa ett program för kvinnors
karriärutveckling i syfte att öka andelen kvinnor
på chefs- och expertfunktioner i staten. Krus
leder detta program som pågår till och med den
31 december 2010. Partsrådet kommer att följa
arbetet och vid behov erbjuda stöd.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt
Under 2008 anställde regeringen totalt 58
myndighetschefer, varav 31, motsvarande 53,4
procent, var kvinnor.
Bland myndighetscheferna är andelen kvinnor
39 procent i september 2009, vilket innebär en
ökning med ca 1 procentenhet sedan 2008. Det
totala antalet myndighetschefer som regeringen
anställer har minskat från 217 till 208 mellan
2008–2009. Detta har sin förklaring i de
organisationsförändringar som genomförts i
statsförvaltningen.
Tabell 5.1 Fördelningen den 8 september 2009 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal
Kvinnor

Män

Totalt

Generaldirektörer

46

57

103

Landshövdingar

8

13

21

14

22

36

2

8

10

11

27

38

81

127

208

Rektorer

1

Överintendenter
Övriga titlar

2
3

Myndighetschefer totalt
1

Regeringen utser rektorer efter förslag från högskolestyrelsen.
2
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
3
Inklusive vikarierande myndighetschefer

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män
Regeringens mål är att löneskillnaderna mellan
kvinnor och män i staten ska minska. Som
underlag för uppföljningen används partsgemensam statlig förhandlingsstatistik.

År 2008 var de statsanställda kvinnornas
genomsnittslön totalt sett 13,7 procent lägre än
de statsanställda männens genomsnittslön (se
diagram 5.3). Motsvarande siffra var 17,7 procent 2000 och 13,9 procent 2007. Den totala
skillnaden – utan att hänsyn tagits till förklarande faktorer såsom arbetstid och arbetsinnehåll – har således minskat.
Diagram 5.3 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2000–-2008
Procent
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Källa: Arbetsgivarverket

Som framgår av diagram 5.3 är det fyra faktorer
som står för cirka 75 procent av den totala
löneskillnaden mellan kvinnor och män. De två
viktigaste förklaringarna till löneskillnaderna är
att kvinnor jämfört med män oftare befinner sig
på befattningar med en lägre svårighetsgrad och
att kvinnor och män i stor utsträckning arbetar
inom olika yrkesområden. De andra faktorerna
är att kvinnor mer sällan är chefer och att de i
större utsträckning än män arbetar deltid. Om
hänsyn tas till samtliga faktorer återstår en
skillnad på drygt 1 procentenhet, s.k. oförklarade
löneskillnader.
Arbetsgivarverket har i rapporten Den stora
generationsväxlingen i statsförvaltningen studerat vad generationsväxlingen kommer att få för
konsekvenser i staten. I rapporten framhålls att
generationsväxlingen ger möjligheter som kan
komma att påverka löneskillnaderna positivt.
Den etniska och kulturella mångfalden
Regeringens mål är att den etniska och kulturella
mångfalden bland de anställda i staten ska öka på
alla nivåer. Målet följs framför allt upp med stöd

3 Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet
(Partsrådet) är ett organ som är bildat av parterna på det statliga
avtalsområdet och som bedriver partsgemensamt utvecklingsarbete i
statsförvaltningen.
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av statistik avseende hur stor andel av de statsanställda som har utländsk bakgrund.4
Andelen anställda med utländsk bakgrund
inom staten fortsätter att öka. Som framgår av
tabell 5.2 hade 12,0 procent av de statsanställda
utländsk bakgrund 2008. Jämfört med 2007 har
det skett en ökning inom samtliga kompetenskategorier och bland såväl kvinnor som män.
Tabell 5.2 Andel med utländsk bakgrund inom staten samt
för befolkningen i arbetsför ålder 2006–2008
Procent
2006

2007

2008

11,1

11,4

12,0

Kvinnor

11,9

12,2

12,7

Män

10,3

10,7

11,3

5,4

5,7

5,9

Kärn

11,6

12,1

12,9

Stöd

10,1

10,3

10,4

18,8

19,6

20,3

Staten totalt1

Fördelat på kompetenskategori
Ledning

Befolkningen 20-64 år

Källa: Arbetsgivarverket
1
Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.

En förklaring till de senaste årens ökning är
enligt Arbetsgivarverket att antalet nyanställda i
staten är högt samtidigt som andelen med
utländsk bakgrund inom denna grupp har ökat.
År 2008 hade andelen nyanställda5 med utländsk
bakgrund ökat till 18,4 procent.
Av tabell 5.2 framgår att andelen anställda
med utländsk bakgrund inom staten, trots
ökningen, fortfarande är lägre totalt sett än bland
befolkningen i arbetsför ålder i dess helhet.
Bland befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)
uppgick andelen personer med utländsk bakgrund till 20,3 procent 2008.
Arbetsgivarverket skriver i rapporten Den
stora generationsväxlingen i statsförvaltningen
att generationsväxlingen har förutsättningar att
öka den etniska mångfalden i statsförvaltningen
snabbare än tidigare. Detta beror på att andelen
med utländsk bakgrund som är 55 år eller äldre
proportionellt sett är mindre jämfört med
motsvarande grupp med svensk bakgrund.

4 Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands,
personer med två föräldrar som är födda utomlands och personer med
okänt födelseland.
5 Med nyanställda avses dels personer som inte var anställda i staten

föregående år, dels personer som bytt anställning inom staten sedan
föregående år.
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Statskontoret har utvärderat två större projekt
inom mångfaldsområdet. Det ena var ett regionalt utvecklingsprojekt om mångfald och antidiskriminering. I projektet deltog ett femtiotal
myndigheter i fem län under två år.
Statskontorets bedömning (dnr Fi2006/1496)
visar att projektet genomförts med varierande
framgång. Ett positivt resultat av projektet är att
det bl.a. har bidragit till att rekryteringsarbetet
har utvecklats och till en ökad medvetenhet om
frågornas betydelse. Samtidigt har mångfaldsfrågorna inte fått större genomslag hos de
medverkande myndigheterna än hos en jämförbar grupp. Statskontorets slutsats är att tidsbegränsade projekt inte är någon lösning för en
långsiktig utveckling av arbetet för mångfald och
mot diskriminering.
Det andra projektet avsåg en försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar samt en jämförande studie om
rekrytering med mångfaldsperspektiv.
I Statskontorets utvärdering (dnr Fi2006/227)
gör myndigheten bedömningen att det inte går
att dra några entydiga slutsatser om metodens
värde för att öka mångfalden, bl.a. på grund av
vissa metodproblem. Statskontoret menar att
metoden med avidentifierade ansökningshandlingar ännu inte är ett färdigutvecklat
verktyg och att det krävs ytterligare utvecklingsarbete. Däremot har försöket påverkat rekryteringsprocessen positivt vid de medverkande
myndigheterna i form av tydligare kravprofiler
och bättre rekryteringsstöd.
Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i
staten
Arbetsgivarverket har tillsammans med sina
medlemmar tagit fram strategin Inkluderande
synsätt – en strategi för mångfald i staten. Strategin är ett verktyg som kan användas som stöd
för myndighetscheferna i arbetet med kompetensförsörjningen och fokuserar på mångfald i
vid bemärkelse. Strategin ger myndighetsledningen stöd i hur man kan leda och styra
verksamheten mot mångfald, men också skapa
en organisation som präglas av ett inkluderande
synsätt. Regeringen följer myndigheternas arbete
med strategin. Arbetet har pågått under relativt
kort tid, så några slutsatser kan ännu inte dras.
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En god arbetsmiljö
Regeringens mål är att arbetsmiljön i staten ska
vara god. Målet följs framför allt upp utifrån
uppgifter om sjukfrånvaro och sjukpension i.
Den genomsnittliga sjukfrånvaron har
minskat i staten de senaste åren, från 4,8 procent
av tillgänglig arbetstid 2003 till 3,4 procent 2008.
Mellan 2007 och 2008 minskade sjukfrånvaron
med 0,3 procentenheter (dnr Fi2009/4232).
Diagram 5.4 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid
uppdelat på kön och ålder 2007 och 2008

Tabell 5.3 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2007–2008
Antal

Tillfällig sjukpension

2007
Kvinnor

2007
Män

2008
Kvinnor

2008
Män

427

192

379

138

113

82

90

64

319

177

262

128

< 100 procent
Tillfällig sjukpension
100 procent
Sjukpension

Källa: Statens pensionsverk
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension.
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Som framgår av diagram 5.4 minskade sjukfrånvaron jämfört med föregående år för såväl
kvinnor och män som för samtliga åldersgrupper
utom en, de under 30 år. Inom denna åldersgrupp var sjukfrånvaron oförändrad.
Sjukfrånvaron var oförändrad eller hade
minskat vid 153 myndigheter 2008, medan 58
myndigheter hade ökad sjukfrånvaro jämfört
med föregående år.6
Antalet statsanställda med nybeviljad sjukpension har minskat för såväl kvinnor som för
män (se tabell 5.3).

6 Myndigheter med färre än 10 anställda har utelämnats i enlighet med
förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För
myndigheter som avvecklats/nybildats saknas redovisning/jämförelsetal.

Kunskap och förståelse för grundläggande värden i
statsförvaltningen
Regeringens mål är att de statligt anställda ska ha
kunskap om och förståelse för grundläggande
värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman, dvs. för ett offentligt etos.
Kompetensrådet för utveckling i staten har
den 1 september 2009, på uppdrag av regeringen,
lämnat ett förslag på hur ett projekt om offentligt etos kan utformas (dnr Fi2009/3563).
Projektet ska bedrivas under 2010–2011 och
vänder sig till hela statsförvaltningen, med
särskilt fokus på cheferna i förvaltningen.
Utformningen av projektet bygger bl.a. på en
kartläggning av hur svenska myndigheter samt
förvaltningar i övriga Norden och Europa
arbetar med offentligt etos. Som en del i förberedelserna av projektet pågår ett arbete med
att sammanställa de författningar som speglar
den gemensamma värdegrunden i statsförvaltningen.
Myndigheternas personalansvarsnämnder och
Statens ansvarsnämnd har viktiga funktioner när
det gäller att upprätthålla allmänhetens förtroende för statlig förvaltning och tillgodose
arbetstagarnas intresse av en korrekt handläggning av de enskilda ärendena. 7
Under 2008 avgjorde Statens ansvarsnämnd
slutligt sju ärenden, varav fem om avsked,
åtalsanmälan eller disciplinär åtgärd. I ett av
dessa fall beslutades om avsked och i två ålades

7 Myndigheternas personalansvarsnämnder handlägger ärenden som rör
disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning och skiljande från anställning
på grund av personliga förhållanden när det gäller statligt anställda.
Statens ansvarsnämnd prövar frågor som disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning, läkarundersökning eller avskedande när det gäller statligt
anställda med högre befattningar, t.ex. myndighetschefer, domare,
åklagare, polischefer och professorer. Statens ansvarsnämnd tar upp
ärenden endast på anmälan av anställningsmyndigheten, riksdagens
ombudsmän eller Justitiekanslern. Skrivelser från t.ex. allmänheten tas
däremot inte upp av ansvarsnämnden.
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disciplinpåföljd i form av varning. Därutöver
fattade ansvarsnämnden i två ärenden delbeslut
om åtalsanmälan. Redovisningen för 2008 har
förändrats, vilket försvårar jämförelser över tid.
Myndigheternas
personalansvarsnämnder
hanterade samma år sammanlagt 339 ärenden,
varav 218 ledde till någon form av åtgärd.
Tabell 5.4 Ärenden som lett till åtgärd av myndigheternas
personalansvarsnämnder 2003-2008
Antal

Personalansvarsnämnder

2003

2004

2005

2006

2007

2008

167

219

208

228

245

218

Den vanligaste disciplinpåföljden i myndigheternas personalansvarsnämnder under 2008
var, liksom 2007, varning (107 ärenden). Under
2008 sjönk antalet ärenden som föranledde
någon form av åtgärd i förhållande till 2007. Andelen ärenden som har lett till någon åtgärd i
förhållanden till det totala antalet ärenden ett
visst år fortsätter att minska.
Sedan augusti 2007 samverkar ca 85 myndigheter mot korruption, mutor och jäv. Krus samordnar arbetet som i huvudsak är inriktat på riskhantering, förebyggande arbete och aktiva
åtgärder.
En ändamålsenlig åldersstruktur
En av de utmaningar som statsförvaltningen har
att hantera avser generationsväxlingen bland de
anställda. För att följa utvecklingen i detta
avseende används uppgifter om åldersstrukturen
i staten. Som framgår av diagram 5.5 har andelen
anställda under 35 år minskat något samtidigt
som andelen anställda över 55 år har ökat.
Diagram 5.5 Andelen anställda inom olika åldersgrupper i
staten 2003 och 2008
Procent
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Tabell 5.5 Genomsnittsålder för respektive
kompetenskategori och för samtliga anställda
Alla

Kvinnor

Män

Ledningskompetens

50

49

50

Kärnkompetens

45

45

45

Stödkompetens

47

47

47

Samtliga

46

46

46

Källa: Arbetsgivarverket.

Under 2009–2018 beräknas 62 175 personer i
statsförvaltningen uppnå pensionsålder.

Källa: Arbetsgivarverket

Källa: Arbetsgivarverket.

Genomsnittsålder för kompetenskategorierna
lednings-, kärn och stödkompetens respektive
för samtliga anställda framgår av tabell 5.5.
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>65

Diagram 5.6 Statsanställda som uppnår pensionsålder
2009-2018
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Källa: Statens pensionsverk

Anm. Vissa anställda med pensionsåldern 65 år har enligt övergångsbestämmelser till pensionsavtalet rätt att avgå med pension vid en lägre ålder. Dessa har
redovisats vid denna lägre ålder. I värdet för 2009 ingår även de som uppnått
pensionsålder före 2009 och som fortfarande var anställda vid ingången av 2009.

Medianåldern för personer som tar ut
ålderspension har fortsatt att stiga och uppgår
2008 till 65 år. Allt fler statsanställda fortsätter
att arbeta efter 65-årsdagen. Antalet statsanställda som är 67 år eller äldre har fortsatt att öka och
uppgick 2008 till cirka 650 personer, att jämföra
med drygt 30 personer 2002.
Tjänstepensioner vid vissa statsunderstödda teater-,
dans- och musikinstitutioner
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
genomfört en översyn av regleringen av tjänstepensioneringen för de anställda vid vissa statsunderstödda teater-, dans- och musikinstitutioner. Enligt direktiven skulle översynen vara
inriktad på att systemet ska vara anpassat till de
speciella förhållanden som råder på området och
att arbetsgivarnas kostnader för pensionsförmånerna ska vara förutsägbara. Betänkandet
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Nytt pensionssystem för den statsunderstödda
scenkonsten (SOU 2009:50) remissbehandlas
under hösten 2009.
5.3.3

Analys och slutsatser

Regeringen noterar att utvecklingen är fortsatt
positiv för samtliga delmål som har ställts upp
för staten som arbetsgivare och där utvecklingen
följs upp med angivna indikatorer. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att
minska liksom sjukfrånvaron i staten. Andelen
kvinnor på ledande befattningar och andelen
anställda med utländsk bakgrund har ökat.
Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt
väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
När det gäller mångfaldsfrågan avser
regeringen att fortsätta att följa myndigheternas
arbete med mångfaldsstrategin Inkluderande
synsätt samt utvecklingen av andelen anställda
med utländsk bakgrund. Statskontoret har
utvärderat två större projekt inom mångfaldsområdet. Ett resultat av de genomförda mångfaldsprojekten är en förbättrad kvalitet i rekryteringsprocessen. Regeringen anser att det är
angeläget att myndigheterna fortsätter att arbeta
för att utveckla rättssäkra och effektiva rekryteringsprocesser.
Myndigheternas redovisningar visar att kompetensförsörjningen i staten i huvudsak fungerar
väl. Detta överensstämmer med Statkontorets
slutsats att man inte har identifierat någon
generell risk för den framtida kompetensförsörjningen i statsförvaltningen. Staten har
dock fått fler äldre bland sina anställda, medan
de yngre blivit färre. Det är positivt att äldre
medarbetare väljer att stanna kvar längre i sin
anställning. Samtidigt är det angeläget att de
statliga arbetsgivarna fortsätter att arbeta för att
attrahera yngre arbetskraft.
Generationsväxlingen ses i många fall som en
möjlighet till bl.a. kompetensväxling och
kommer att kunna hanteras på ett för verksamheterna positivt sätt. De statliga arbetsgivarna
bör dock bli bättre på att marknadsföra staten
som en attraktiv arbetsgivare.
Det är i första hand Arbetsgivarverkets medlemmar som ska bedöma verkets resultat. Den
servicebarometer som Arbetsgivarverket har
genomfört visar på fortsatt goda resultat.
Arbetsgivarverket har också i uppgift att
genomföra stabsuppgifter till regeringen.

Regeringen bedömer att dessa har utförts på ett
tillfredsställande sätt.
Enligt regeringens bedömning bedriver
Arbetsgivarverket ett strategiskt arbete med sin
egen kompetensförsörjning.
Regeringens sammanvägning av ett antal
indikatorer (driftskostnader, Nöjd-Kund-Index,
analys av kostnadsutvecklingen, säkerheten i
form av andelen felaktiga utbetalningar, för
mycket utbetald pension och aktualiseringsgrad)
pekar på att SPV hanterar den statliga tjänstepensioneringen och statens tjänstegrupplivförsäkring på ett tillfredsställande sätt.
Regeringen bedömer att SPV arbetar målmedvetet med sin strategiska kompetensförsörjning.
Från 2010 och fem år framåt kommer cirka 20
procent av personalen vid SPV att avgå med
ålderspension. Kompetensöverföring från experter till övrig personal är ett viktigt inslag. Samarbetet mellan olika arbetsgivare inom Sundsvallsregionen, i vilket SPV deltar, har utvecklats.

5.4

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har i sin rapport Delpensioner
för statligt anställda – tillämpningar och effekter
(RiR 2008:27) lämnat rekommendationer som
rör Arbetsgivarverket. Myndigheten bör enligt
Riksrevisionen
− följa upp om delpensionsavtalet har
förutsättningar att leda till ett ökat
arbetsutbud,
− skaffa sig bättre kunskaper för att kunna bedöma om det finns behov av att samordna
myndigheternas tillämpning av delpensionsavtalet, och
− se över hur tillämpningen av delpensionsavtalet skulle kunna utvecklas för att i högre
grad leda till att arbetsutbudet ökar.
Regeringen konstaterar att rapporten rör en
kollektivavtalsfråga som regeringen följer.

5.5

Politikens inriktning

Regeringens mål för staten som arbetsgivare är
en samordnad statlig arbetsgivarpolitik som
säkerställer att kompetens finns för att nå verksamhetens mål. Genom den arbetsgivarpolitiska
delegeringen har myndigheterna en betydande
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frihet att själva utforma sin organisation och
kompetensförsörjning. De av regeringen sedan
tidigare angivna delmålen för de statliga
arbetsgivarna kvarstår.
Regeringen planerar att under våren 2010
överlämna en förvaltningspolitisk proposition
och där redovisa hur uppföljningen av arbetet
med den strategiska kompetensförsörjningen
kommer att utvecklas.
En omfattande satsning i form av ett projekt
om offentligt etos och värdegrundsfrågor i statsförvaltningen kommer att genomföras under
2010–2011. De anställdas kunskaper om och
förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman ska
stärkas. Bemötandet av såväl medborgare som
företag ska i alla lägen kännetecknas av värdighet
och respekt. Syftet med projektet är att inspirera
de statliga arbetsgivarna att med medborgare,
verksamhet och personal i fokus verka för att
stärka allmänhetens förtroende för den statliga
förvaltningen och även öka effektiviteten och
rättssäkerheten i den statliga förvaltningen.
Regeringen ser det som angeläget att de erfarenheter som finns av dessa frågor i förvaltningen
tas till vara inom ramen för projektet.
Regeringen kommer i en skrivelse under
hösten 2009 att redovisa reformeringen av
utnämningspolitiken.
En chefspolicy som samlat behandlar frågor
om rekrytering, utveckling och avveckling av
statliga myndighetschefer tas för närvarande
fram i Regeringskansliet.

komma att beställa hos Arbetsgivarverket och
som inte ingår i Arbetsgivarverkets uppgifter
som medlemsorganisation, t.ex. statistikuppgifter för uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik och uppgifter i anslutning till utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst.
Anslaget används vidare för regeringens behov
inom det arbetsgivarpolitiska området, t.ex. för
konsult- och utredningsuppdrag.
Anslaget används även för kostnader för vissa
nämnder. Detta avser främst arvoden till ledamöter och ersättare i Statens ansvarsnämnd,
Offentliga sektorns särskilda nämnd, Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd samt
Statens utlandslönenämnd.
Anslaget används också för kostnader för
Kompetensrådets för utveckling i staten verksamhet.
Regeringens överväganden
Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:4
Arbetsgivarpolitiska frågor
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

9 553

9 553

9 553

9 000

10 000

18 553

19 553

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

9 553

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

5.6

Budgetförslag

5.6.1

1:4 Arbetsgivarpolitiska frågor

Under 2010 och 2011 ökas anslaget med
9 000 000 kronor respektive 10 000 000 kronor
för ett tvåårigt projekt om ett offentligt etos i
statsförvaltningen. Regeringen föreslår att
anslaget för 2010 uppgår till 18 553 000 kronor.
För 2011 beräknas anslaget till 19 553 000
kronor och för 2012 till 9 553 000 kronor.

Tabell 5.6 Anslagsutveckling för 1:4 Arbetsgivarpolitiska
frågor
Tusental kronor

1

2008

Utfall

1 977

2009

Anslag

13 053

2010

Förslag

18 553

2011

Beräknat

19 553

2012

Beräknat

9 553

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

690
12 809

Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bl.a. sådana stabsuppgifter
som regeringen eller Regeringskansliet kan
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5.6.2

1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Regeringens överväganden

Tabell 5.8 Anslagsutveckling för 1:5 Statliga
tjänstepensioner m.m.

Tabell 5.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Statliga tjänstepensioner m.m.

Tusental kronor

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

9 460 713

- 4 150

2009

Anslag

9 936 000

2010

Förslag

10 147 000

Beslut

2011

Beräknat

10 306 000

2012

Beräknat

10 507 000

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

Anvisat 2009

10 017 000

Anslaget används för tjänstepensioner och andra
förmåner samt särskild löneskatt och premieskatt. Förmånerna regleras huvudsakligen i
kollektivavtal som sluts mellan Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga avtalsområdet.
Flertalet arbetsgivare betalar fr.o.m. den 1
januari 1998 försäkringsmässigt beräknade
premier (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU1,
rskr. 1996/97:53) som redovisas under inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. Inkomsterna
på inkomsttiteln motsvarar inte utgifterna på
anslaget beroende på att premierna avser beräknade pensionskostnader för aktiv personal för
ett visst år medan anslaget belastas med de
förmåner som utbetalas samma år.
Medelsbehovet för anslaget styrs främst av
antalet förmånstagare, nivån på deras förmåner
samt av förändringar i basbeloppen. Löneutvecklingen har betydelse för nytillkomna
förmåners storlek.

1

2010

2011

2012

9 936 000

9 936 000

9 936 000

Förändring till följd av:

Volymer

- 14 000

451 697

195 544

374 914

101 847

15 456

9 086

17 456

10 147 000

10 306 000

10 507 000

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Det makroekonomiska antagande som har absolut störst inverkan på anslaget är prisbasbeloppet. Kommande generationsskifte avspeglar höjningen av volymen som påverkar anslagets
storlek. I posten Överföring till/från andra
anslag ingår systemtekniska justeringar. I posten
Övrigt ingår korrigeringar av tidigare genomförd
överföring till Försäkringskassan och andra
systemtekniska justeringar.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 10 147 000 000. För 2011 beräknas
anslaget till 10 306 000 000 kronor och för 2012
till 10 507 000 000 kronor.
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2010 besluta om en rörlig kredit i Riksgäldskontoret på högst 75 000 000 kronor för att tillgodose Statens pensionsverks behov av likviditet
i pensionshanteringen

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

277 695

277 677

18

Prognos 2009

285 028

282 078

2 950

Budget 2010

285 560

280 020

5 540

Skälen för regeringens förslag: Statens
pensionsverk (SPV) får bedriva uppdragsverksamhet när det gäller pensionshanteringen där
mycket stora penningflöden hanteras. SPV
hanterar även flödet för Individuell ålderspension (IÅP) och Kåpan. Enbart det senare
flödet omsätter cirka 350 miljoner kronor varje
månad och faktureras med väldigt kort tid för
betalning. Skulle t.ex. betalningen för de två
största fakturorna utebli en månad motsvarar det
ett belopp och en räntekontobelastning på drygt
50 miljoner kronor.
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Regeringen anser att ett rörelsekapital i form av
en övrig kredit i Riksgäldskontoret bör finnas
även 2010. Regeringen föreslår därför att regeringen bemyndigas att för 2010 besluta om en
rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 75
miljoner kronor för att tillgodose SPV:s behov

52

av likviditet i samband med pensionshanteringen, dvs. avseende pensionsutbetalningar för
uppdragsgivares räkning samt för IÅP och
Kåpan. Den föreslagna rörliga krediten ligger på
samma nivå som för 2009.
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6 Statistik

6.1

Omfattning

Statistik omfattar Statistiska centralbyråns
(SCB) verksamhet som är produktion, spridning, utveckling och samordning av statistik.
SCB har ansvar för att producera dels officiell
statistik inom ett flertal områden, t.ex. arbetsmarknad och nationalräkenskaper, dels annan
statlig statistik. På uppdrag producerar myndigheten statistik åt statistikansvariga myndigheter och andra beställare.
SCB har även till uppgift att samordna den
officiella statistiken som för närvarande omfattar
25 statistikansvariga myndigheter. SCB är den
största av statistikmyndigheterna och ansvarade
2008 för 127 av totalt 338 produkter som avsåg
officiell statistik.
Närmare hälften av SCB:s verksamhet finansieras genom avgifter från främst uppdragsfinansierad statistikproduktion, varav statistikansvariga myndigheter och övriga staten står för cirka
75 procent av intäkterna från avgifter.

6.2

Mål och villkor

Målet för verksamheten är statistik av god
kvalitet som är lättillgänglig för användarna. Ett
villkor är att kostnaderna för uppgiftslämnandet
ska minska och att statistikproduktionen ska
vara effektiv.

6.3

Resultatredovisning

6.3.1

Resultat

Löpande statistikproduktion
Punktligheten i offentliggörandet av statistiken
var totalt 97 procent 2008, vilket innebär att
andelen statistikprodukter som publicerats enligt
den fastställda publiceringsplanen är densamma
som föregående år.
Framställningstiderna för den officiella statistik som SCB ansvarar för var ungefär desamma
2008 som för 2007. För årsstatistiken har den
dock minskat något.
Det arbete som initierats i syfte att standardisera arbetssätt, metoder och IT-stöd har fortsatt under 2008 med implementering.
Kvalitet i statistikproduktionen
SCB genomför regelbundet studier av kvalitetsutvecklingen i produktionen. Undersökningen 2008 har omfattat 156 reguljära statistikprodukter inom den officiella statistiken, både
anslags- och avgiftsfinansierade produkter.
Resultatet från SCB:s enkät 2008 till SCB:s
produktansvariga, om hur de bedömer att användarna uppfattar kvalitetsutvecklingen, visar
på en positiv utveckling för fyra av fem huvudkomponenter. Huvudkomponenten jämförbarhet och samanvändbarhet är oförändrad jämfört
med föregående år. De övriga huvudkomponenterna är innehåll, tillförlitlighet, aktualitet samt
tillgänglighet och förståelighet. Sammantaget är
ökningstakten i de kvalitetsindex som använts
högre 2008 än för 2007.
Under 2008 uppkom ett fel i konsumentprisindex, det s.k. skofelet, vilket ledde till ökade
utgifter för staten. En analys av händelsen och en
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översyn av produktionssystemen har genomförts av SCB på uppdrag av regeringen. Myndighetens vidtagna och planerade åtgärder för att
stärka säkerhetsrutinerna och för att förhindra
liknande fel i framtiden har redovisats. Nya
säkerhetsrutiner beräknas av myndigheten att i
sin helhet vara införda senast under december
2009.
Tabell 6.1 Nyckeltal för SCB:s verksamhet
2004

2005

2006

2007

2008

+ 17

+ 16

+8

+6

+8

+5

+6

+7

+4

+2

+ 17

+ 17

+ 12

+7

+10

+2

+1

+4

+1

0

+ 23

+ 15

+ 15

+6

+8

35 900

37 500

38 900

40 000

40 700

587

653

769

693

738

71

73

73

-

74

Punktlighet

83%

89%

96%

97%

97%

Totala kostnader (mnkr)

Innehåll1
Aktualitet

1

Tillförlitlighet

1

Jämförbarhet
och samanvändbarhet 1
Tillgänglighet
och förståelighet1
Databasanvändare
Databasuttag
(1000-tal)
Nöjdkundindex

2

904

903

927

968

1 008

Produktivitetsförändring

4,0%

3,3%

7,0%

3,6%

6,9%

Företagens
kostnader för
hela statistikområdet (mnkr)

u.s.

u.s.

299,23

299,3

300,1

-varav SCB:s
produkter utgör

u.s.

u.s.

264,3

262,8

262,4

Allmänhetens
inställning
(mycket eller
ganska positiv)
(%)

47

50

50

-4

53

Antal registerutdrag enl. PUL

3 700

2 500

395

231

263

1

Produktansvarigas vid SCB bedömning av kvalitetsutvecklingen. Andelen
produkter (%) med förbättrad kvalitet minus andelen produkter med försämrad
kvalitet jämfört med föregående år.
2
Nöjd-kund-index-talet kan variera mellan 1 och 100. Genomfördes ej 2007.
3
Justerad siffra enligt Nutek:s rapport (R 2008:27).
4
Genomfördes ej 2007.

Krav på tre procents produktivitetsökning
Produktivitetsutvecklingen i den anslagsfinansierade statistikproduktionen för den senaste femårsperioden har varit i genomsnitt 4,9 procent
per år. För 2008 uppgick den till 6,9 procent, vilket innebär att regeringens krav på en ökning om
minst tre procent per år uppfyllts med god
marginal. Delar av det tillgängliga produk54

tivitetsutrymmet har bl.a. använts för förbättringar av arbetskraftsundersökningen och
den ekonomiska statistiken. Utrymmet kommer
även att användas för kostnader i samband med
EU-ordförandeskapet.
Företagens administrativa kostnader för statistiken
Tillväxtverket mäter företagens administrativa
kostnader för deras lagstadgande skyldighet att
inom olika områden lämna uppgifter till statistiken. Företagens kostnader till följd av uppgiftslämnarplikten på statistikområdet avser
framför allt undersökningar som rör beräkning
av nationalräkenskaperna, vilka SCB ansvarar
för.
Tillväxtverkets rapport Näringslivets administrativa kostnader för statistikområdet, uppdatering 2008 (Rapport 0020), visar att SCB har
minskat företagens kostnader som är kopplade
till myndighetens statistikprodukter med 1,9
miljoner kronor, eller 0,7 procent, jämfört med
den första mätningen 2006. Kostnaderna har
minskat med 0,2 procent sedan 2007. Företagens
administrativa kostnader för hela statistikområdet minskade med 0,3 procent 2008 jämfört med
2006.
De största kostnaderna för företagen på grund
av uppgiftslämnarplikten föranleds av regleringen i EU-förordningen om gemenskapsstatistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna, Intrastat (638/2004/EG). Cirka hälften
av de kostnader som SCB:s undersökningar ger
upphov till avser denna undersökning. Intrastatundersökningen har reviderats, vilket uppskattningsvis kommer att innebära att fr.o.m. 2009 är
det 3 000 färre företag som behöver lämna uppgifter till statistiken. Därutöver är det ytterligare
500 företag som endast behöver rapportera
exportuppgifter. Effekterna kommer främst att
beröra de mindre företagen.
Samtliga uppgiftslämnares kostnader för att lämna
uppgifter till SCB
SCB genomför egna mätningar för att erhålla en
samlad bild över den totala kostnaden för både
företag och andra uppgiftslämnare för att förse
statistikområdet med uppgifter. Dessa mätningar
avser myndighetens samtliga undersökningar, inklusive undersökningar utan uppgiftslämnarplikt. Den senaste mätningen visar att de totala
kostnaderna 2008 uppgick till 640 miljoner
kronor, en ökning med 13 miljoner kronor eller
2 procent i förhållande till 2007. De ökade kostnaderna beror på ökade urval för vissa under-
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sökningar som rör företag och organisationer.
Därmed har regeringens krav på att kostnaderna
för uppgiftslämnandet ska minska ännu inte
uppfyllts.
Uppgiftslämnarnas kostnader för företagsundersökningar med uppgiftsskyldighet minskade dock med 675 000 kronor eller 0,9 procent.
Förbättringar av den ekonomiska statistiken
SCB har under 2008 genomfört utvecklingsinsatser avseende den ekonomiska statistiken,
framför allt beträffande konsumentprisindex
(KPI), prisindex i producent- och importled
samt tjänsteprisindex.
De olika utvecklingsinsatserna består av att
handdatorer successivt har införts för intervjuarnas prisinsamling till KPI. Utredningsarbetet avseende egnahemsposten i KPI har fortsatt. Tjänsteprisindex har under året utvecklats
med nya delprisindex för ett antal branscher. En
urvalsförstärkning har under 2008 genomförts
för beräkning av prisindex för producent- och
importled som kommer att ske under 2009. En
ny modell för att beräkna byggnadsprisindex
togs fram under 2008. Tjänsteproduktionsindex
publiceras månatligen sedan maj 2008. Dessutom
har den årliga statistikpublikation som beskriver
strukturella förändringar av de offentligt finansierade tjänsterna vidareutvecklats under 2008,
och arbete har bedrivits med att utveckla en jämförbar statistik över välfärdstjänster producerad i
offentlig respektive privat regi. Därmed har den
ekonomiska statistiken förbättrats i enlighet
med regeringens önskemål.
En viss omprioritering inom SCB:s ekonomiska ramar har gjorts från de resurser som
avsatts för förbättringsarbetet av den ekonomiska statistiken till förmån för arbetskraftsundersökningen. Åtgärdsplanen för den ekonomiska statistiken ska dock fullföljas, om än med
viss fördröjning.
Arbetskraftsundersökningen
SCB har sedan 2007 vidareutvecklat arbetskraftsundersökningen (AKU), vilket bl.a. lett till
att myndigheten sedan slutet av 2008 publicerar
nya indikatorer på arbetsmarknadssituationen
för befolkningen i arbetsför ålder (15–74 år). För
att bättre kunna följa arbetsmarknadssituationen
har regeringen beslutat att fr.o.m. 2009 öka
urvalet i undersökningen och att ställa fler frågor
runt intervjupersonernas arbetsmarknadssituation. Urvalsökningen innebär att AKU tillförs

cirka 20 miljoner kronor mer årligen. Enligt
regleringsbrevet för 2009 är AKU en prioriterad
uppgift.
Det europeiska statistiksystemet
EU-samarbetet på statistikområdet syftar till att
harmonisera medlemsländernas statistik så att
den blir jämförbar. Statistiken regleras av övergripande ramförfattningar beslutade av Europaparlamentet och rådet samt detaljerade tillämpningsförfattningar beslutade av kommissionen.
Under 2008 har ett stort antal författningar
beslutats. I förordningen om den europeiska statistiken (223/2009/EG) finns generella bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik. Förordningen trädde
i kraft den 1 april 2009.
Ett rådgivande organ (ESGAB) har tillsatts
med uppgift att utöva en oberoende tillsyn av
det europeiska statistiksystemet vad gäller
tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för statistik.
6.3.2

Analys och slutsatser

SCB har inom ramen för sitt ansvarsområde producerat, spridit och utvecklat statistiken planenligt. Verksamhetens resultat 2008 har uppnåtts
med drygt 1 miljard kronor i intäkter som i
huvudsak utgjorts av hälften anslags- och hälften
avgiftsintäkter. De totala kostnaderna uppgick
till 1 miljard kronor, varav personalkostnaden
utgjorde den största delen.
SCB:s produkter är viktiga och fel i dessa kan
få stora ekonomiska konsekvenser. Regeringen
konstaterar att det är viktigt att myndighetens
arbete med inrättande av kvalitetssäkringssystem
och kvalitetskontroller slutförs i sin helhet.
Det regelförenklingsarbete som SCB bedriver
för att minska företagens administrativa kostnader för uppgiftslämnandet visar på en positiv
utveckling framöver. Därmed anser regeringen
att det finns förutsättningar för SCB att inom
statistikområdet minska kostnaderna för företagen.
Regeringen bedömer att målen för verksamheten i huvudsak har uppfyllts samt att resultatet
verksamt bidragit till samhällets informationsinfrastruktur i form av statistik av god kvalitet.
Statistiken har i stor utsträckning använts som
underlag för beslutsfattande, samhällsdebatt och
forskning.
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6.4

Politikens inriktning

Statistikens kvalitet är även fortsättningsvis en
överordnad uppgift. I detta arbete har den ekonomiska statistiken en fortsatt hög prioritet.
Regeringen anser att SCB ska kvalitetssäkra
produktionsprocessen och göra den mer effektiv, bl.a. genom fortsatt standardiseringsarbete.
Vidare anser regeringen att det är angeläget att
den interna styrningen och kontrollen stärks
inom SCB, bl.a. genom att en internrevisionsfunktion inrättas. SCB är en jämförelsevis
stor myndighet och den statistik som myndigheten producerar är viktig utifrån flera aspekter.
Brister och eventuella felaktigheter i statistiken
kan få stora konsekvenser om beslut fattas på
felaktiga grunder. Det är således nödvändigt att
det pågående arbetet inom SCB med att stärka
säkerhetsrutinerna i produktionen leder till
önskvärda förbättringar.
SCB:s arbete med att minska kostnaderna för
uppgiftslämnarna samt att vidta åtgärder för att
underlätta uppgiftslämnandet ska fortgå.
Förbättrad tillgänglighet till statistiken var en
av grunderna till statistikreformen i början av
1990-talet. Tillgängligheten till statistiken har
förbättrats på flera områden. Regeringen anser
dock att det är angeläget att SCB och övriga
statistikansvariga myndigheter förbättrar tillgängligheten ytterligare. Kvalificerade användares tillgång till statistiken bör inte inskränkas
mer än vad som är nödvändigt för att säkra statistiksekretessen.
Hushålls- och bostadsstatistik
Riksdagen beslutade 2006 en lag om lägenhetsregister (prop. 2004/05:171, bet. 2004/05:FiU8,
rskr. 2005/06:268). Lantmäteriet bygger för närvarande upp lägenhetsregistret kommun för
kommun. När detta arbete är klart kommer
Skatteverket att folkbokföra på lägenheter.
Lägenhetsregistret och folkbokföring på
lägenheter är förutsättningar för att SCB ska
kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik i
slutet av 2011 för leverans till Eurostat i enlighet
med Europaparlamentets och rådets förordning
om folk- och bostadsräkningar. Myndigheternas
arbete med att bygga upp lägenhetsregistret och
folkbokföringen fortgår enligt plan.
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6.5

Budgetförslag

6.5.1

1:9 Statistiska centralbyrån

Tabell 6.2 Anslagsutveckling för 1:9 Statistiska
centralbyrån
Tusental kronor

2008

Utfall

487 451

2009

Anslag

493 285

2010

Förslag

515 700

2011

Beräknat

520 208

2

2012

Beräknat

523 025

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 147
489 782

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21).
2
Motsvarar 515 381 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 515 368 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statistiska centralbyråns
förvaltningskostnader för produktion av sektorsövergripande statistik och samordning av
Sveriges officiella statistik. Cirka hälften av verksamheten finansieras av avgifter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 6.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

516 033

509 796

6 237

76 245

77 033

-788

520 000

520 000

0

80 000

80 000

0

495 000

495 000

0

80 000

80 000

0

Den avgiftsfinansierade verksamheten avser produktion av officiell statistik åt andra statistikansvariga myndigheter, produktion av annan
statistik och tjänsteexport.
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Regeringens överväganden
Tabell 6.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Statistiska centralbyrån
Tusental kronor
2010

2011

2012

482 985

482 985

482 985

Pris- och löneomräkning 2

16 141

20 816

23 557

Beslut

14 574

14 389

14 454

2 000

2 019

2 030

515 700

520 208

523 025

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget ökas 2010 med 14 550 000 kronor för
att en urvalsökning i arbetskraftsundersökningen
(AKU) ska kunna genomföras. Finansiering
sker delvis genom att det under utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv uppförda anslaget
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med 2 400 000 kronor och det
under samma utgiftsområde uppförda anslaget
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska prog-

ram och insatser minskas med 7 000 000 kronor.
Därutöver beräknas SCB inom sina ekonomiska
ramar omprioritera i storleksordning 6 450 000
kronor från i första hand den ekonomiska statistiken till förmån för AKU.
Anslaget ökas vidare med 24 000 kronor för
varaktig utökning av Företags Register och
Individ Databas (FRIDA) avseende punkt- och
miljöskatter för Finansdepartementets behov.
Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution uppförda
anslaget 1:1 Skatteverket minskas med 24 000
kronor.
Därutöver ökas anslaget 2010 med 2 000 000
kronor till följd av ett nytt ansvar för statistik
som avser sektorsspecifika ekonomiska uppgifter om primärkommunerna. Finansiering sker
genom att det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning uppförda anslaget
1:1 Statens skolverk respektive det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
uppförda anslaget 9:1 Socialstyrelsen minskas
med vardera 1 000 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 515 700 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget till 520 208 000 kronor och
för 2012 till 523 025 000 kronor.
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7 Prognos- och uppföljningsverksamhet

7.1

Omfattning

Området prognos- och uppföljningsverksamhet
omfattar uppföljning och analys av utfall samt
utarbetande av kort- och medelfristiga prognoser
och analyser avseende den samhällsekonomiska
utvecklingen och de offentliga finanserna.
Budgetprognoser och prognoser för svensk och
internationell makroekonomi är viktiga verksamheter inom området. Därutöver ingår också
miljöekonomiskt utvecklingsarbete samt arbete
med att ta tillvara resultat från den nationalekonomiska forskningen som är relevanta för
Regeringskansliet. Verksamheten är i huvudsak
anslagsfinansierad och bedrivs inom Ekonomistyrningsverket (ESV), Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet, Expertgruppen för studier
i offentlig ekonomi (ESO) och Expertgruppen
för miljöstudier (EMS).

7.2

Konjunkturinstitutets mål är att prognoser
och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska
utvecklingen inom och utom landet ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag. De makroekonomiska prognosernas precision redovisas och
kommenteras regelbundet, bl.a. i Konjunkturinstitutets årsredovisning.
Finanspolitiska rådet ska bidra till målet
genom att följa upp och bedöma måluppfyllelsen
i finanspolitiken och i den ekonomiska politik
som riksdagen och regeringen beslutar om.
Finanspolitiska rådet ska även verka för en ökad
offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken.
ESO ska bidra till att bredda och fördjupa
underlaget för framtida finanspolitiska och
samhällsekonomiska avgöranden.
EMS ska bidra till att bredda och fördjupa
underlagen för politiska och samhällsekonomiska avgöranden inom miljöområdet. Fokus
för gruppens arbete ligger på miljöpolitiken.

Mål

Målet för området är tillförlitliga och väldokumenterade prognoser, analyser och uppföljningar av den samhällsekonomiska och statsfinansiella utvecklingen.
För att bedöma måluppfyllelsen av prognosoch analysverksamheten används dels kvantitativa mått på prognosprecisionen för de viktigaste prognosvariablerna, dels de omdömen om
prognoserna och analyserna som lämnas av
användarna.
För ESV:s prognoser gäller att de ska vara
tillförlitliga och ha hög precision. De bakomliggande analyserna ska vara tolkningsbara och
dokumenteras tydligt.

7.3

Resultatredovisning

7.3.1

Resultat

Ekonomistyrningsverkets prognosverksamhet
ESV:s uppdrag inom området är att tillgodose
statsmakternas och allmänhetens behov av
information om den statliga ekonomin. ESV
lämnar kvartalsvis kort- och medelfristiga prognoser till regeringen över statsbudgeten,
månadsvisa uppföljningar av statsbudgetens utfall och en årlig uppföljning av prognosprecisionen samt underlag för årsredovisningen för
staten. ESV producerar även finansstatistik över
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den statliga verksamheten som underlag till
nationalräkenskaperna. Vidare lämnar ESV
underlag till statsbudgetens utfall.
Ekonomistyrningsverkets analyser
ESV:s prognoser byggs upp underifrån genom
prognoser på enskilda anslag och inkomsttitlar.
Detta innebär att prognosen på aggregerad nivå
byggs upp av en stor mängd delkomponenter.
ESV har sedan 2007 förbättrat verktygen för att
kunna analysera den helhetsbild som framträder
av prognoserna för de enskilda delarna. Även
analysen av den sammantagna utvecklingen i
trygghetssystemen
(arbetslöshetsersättning,
sjukpenning, föräldrapenning etc.) har förstärkts.
Under 2008 har ESV gjort en specialanalys av
hur konjunkturkänsligt budgetsaldot är. Från
och med den tredje budgetprognosen har ESV
även beräknat ett strukturellt finansiellt sparande
för staten för att ge en bild av den underliggande
utvecklingen av statens finanser.
ESV har under året även förbättrat analysen av
skatteintäkterna genom att utveckla metoder för
prognoser inom viktiga områden som företagsskatt och hushållens kapitalskatt.
Ekonomistyrningsverkets prognosprecision
ESV gör årligen en uppföljning av träffsäkerheten i föregående års budgetprognoser. Uppföljningen görs utifrån den genomsnittliga avvikelsen rensad för de effekter som beror på nya
politiska beslut eller ändrade makroekonomiska
förutsättningar. Uppföljningen för 2008 visar att
budgetprognoserna hade en relativt god träffsäkerhet. Under perioden 1999–2008 avvek
prognoserna för takbegränsade utgifter igenomsnitt med 4,5 miljarder kronor från det faktiska
utfallet. Det motsvarar 0,52 procent av utgifterna
under utgiftstaket. Inkomstprognoserna avvek
under samma period med 10,7 miljarder kronor
eller 1,41 procent av inkomsternas omslutning.
Träffsäkerheten för budgetprognoserna avseende 2008 var sämre än genomsnittet under
perioden 1999–2008 vad beträffar de takbegränsade utgifterna. För inkomsterna var dock precisionen bättre än genomsnittet för perioden. De
fem prognostillfällena under 2008 resulterade i
ett medelfel om 0,86 procent för takbegränsade
utgifter och 0,84 procent för statsbudgetens inkomster. Enligt ESV:s bedömningsskala, som
baseras på historiska avvikelser, uppfylldes målet
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om hög precision fullt ut för inkomstprognoserna, men endast delvis för utgiftsprognoserna.
Större prognosavvikelser förekom på fyra
utgiftsområden: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, Arbetsmarknad, Hälsovård,
sjukvård och social omsorg samt Försvar och
beredskap mot sårbarhet. För samtliga utgiftsområden överskattades utgifterna.
Viktiga förklaringar till detta var att nedgången av antalet sjukpenningdagar fortsatte
under 2008 och blev kraftigare än beräknat,
vilket ledde till en överskattning av utgifterna för
sjukpenning i de fyra första prognoserna. Utgifterna för utgiftsområdet Arbetsmarknad överskattades främst till följd av att andelen av de arbetslösa som fick ersättning från arbetslöshetsförsäkringen blev lägre än beräknat. Utgifterna
för utgiftsområdet Försvar och beredskap mot
sårbarhet överskattades till följd av att medel inte
utnyttjades under 2008 i beräknad utsträckning
beroende på bl.a. förseningar i materielleveranser. För utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och
social omsorg överskattades utgifterna huvudsakligen till följd av att utnyttjandet av det nya
tandvårdssystemet, som infördes den 1 juli 2008,
blev lägre än beräknat.
Prognoserna för statsbudgetens inkomster,
rensat för avvikelser som beror på politiska beslut eller den makroekonomiska utvecklingen,
var överskattade framför allt i prognoserna i
mitten av året. Förklaringen är främst att inkomsterna från företagsskatter blev lägre än beräknat då vinstutsikterna i företagssektorn drastiskt försämrades från halvårsskiftet 2008. Även
betalningsdifferensen överskattades.
Konjunkturinstitutets prognosverksamhet
Konjunkturinstitutet bedriver regelbunden
prognosverksamhet samt utvecklar metoder och
modeller för prognoser och makroekonomiska
analyser. Institutet publicerar också barometerundersökningar av företag och hushåll samt
arbetar med frågor som rör den ekonomiska
statistikens kvalitet och utveckling.
Konjunkturinstitutet tillfördes budgetåret
2008 extra medel för att ytterligare kunna höja
kvaliteten i sitt makroekonomiska prognos- och
analysarbete. De extra medlen har huvudsakligen
använts till att förbättra prognoserna för de
offentliga finanserna och till utveckling av nya
modeller samt till uppdatering av existerande
tidsserieekonometriska prognosmodeller.
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Konjunkturinstitutets prognosprecision
Den genomsnittliga precisionen i de prognoser
som Konjunkturinstitutet gjorde under 2007
och 2008 för den makroekonomiska utvecklingen under 2008 redovisas för tre nyckelvariabler i den sista kolumnen i tabell 7.1. Mätt
på detta sätt var träffsäkerheten i Konjunkturinstitutets, liksom andra prognosmakares, prognoser för BNP-tillväxten 2008 mycket sämre än
den varit de senaste åren. Konjunkturinstitutets
BNP-prognos för 2008 var dessutom sämre än
genomsnittsprognosen för ett antal prognosinstitut. En jämförelse med andra prognosmakare finns i Finansdepartementets senaste
prognosutvärdering i 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/2009:100, bil. 2, avsnitt
2). Däremot var träffsäkerheten i Konjunkturinstitutets prognoser för arbetslöshet avseende
2008 betydligt bättre än övriga prognosmakares.
När det gäller inflationsprognoserna hade Konjunkturinstitutet ungefär lika stora prognosfel
som de andra prognosmakarna.
Tabell 7.1 Precision i prognoser för BNP, inflation och
arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt
våren och hösten under aktuellt år
Medelvärde av absoluta prognosfel för Konjunkturinstitutet samt ett
medelvärde för prognosinstitut1. Procentenheter
2004

2005

2006

2007

2008

BNP, volymutveckling, procent
- Konjunkturinstitutet

0,7

0,3

1,0

0,9

3,1

- Medelvärde

0,9

0,4

1,0

0,7

2,7

- Konjunkturinstitutet

0,6

0,6

0,3

0,2

0,2

- Medelvärde

0,6

0,6

0,4

0,3

0,2

Arbetslöshet, nivå,
procent

Inflation, KPI, årsmedelvärde, procent
- Konjunkturinstitutet

0,4

0,6

0,2

0,2

0,8

- Medelvärde

0,7

0,6

0,2

0,3

0,7

1

Institut: Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, Nordea,
SEB, Handelsbanken, Swedbank, OECD, Riksbanken.
Anm.: På grund av ändrade definitioner för arbetslöshet är jämförelsen mellan
olika prognosmakare svårare att göra för 2008. För 2008 begränsas därför
beräkningen av medelvärdet till prognoserna från Konjunkturinstitutet,
Riksbanken och regeringen.

Fördjupade specialstudier
Utöver den regelbundna kvantitativa prognosverksamheten genomför Konjunkturinstitutet
fördjupade analyser inom olika specialområden
av betydelse för förståelsen av den makroekonomiska utvecklingen. Analyserna ingår i det
kontinuerliga utvecklingsarbetet och redovisas
bl.a. i form av fördjupningsrutor i publikationen
Konjunkturläget. Institutet genomför även mer

omfattande specialstudier. Såväl den regelbundna
kvantitativa prognosverksamheten som den fördjupade makroekonomiska analysen förutsätter
ett kontinuerligt metodutvecklingsarbete.
Konjunkturinstitutets modellverksamhet
Utvecklingsinsatserna inom det makroekonomiska området inriktades under 2008 bl.a. på att
utveckla de ekonomiska simuleringsmodellerna
KIMOD och FIMO samt ett antal ekonomiska
tidsseriemodeller. Under året tog även institutet
fram en s.k. BVAR-modell som har förstärkt
analysen av de realekonomiska konsekvenserna
av finanskrisen. Under 2008 utvecklades vidare
en ny version av makromodellen KIMOD.
Konjunkturinstitutet påbörjade också arbetet
med att ta fram en modell för att beräkna det s.k.
BNP-gapet. Likaså uppdaterades Konjunkturinstitutets beräkningar av jämviktsarbetslösheten.
Konjunkturinstitutet allt mer involverat i miljömålsarbetet
Inom det miljöekonomiska området blir Konjunkturinstitutet allt mer involverat i miljömålsarbetet. Under 2008 har Konjunkturinstitutets Allmän jämviktsmodell EMEC bl.a. använts på uppdrag av regeringen för att analysera
de samhällsekonomiska effekterna av Klimatberedningens handlingsplan för svensk klimatpolitik. Konjunkturinstitutet har även gjort samhällsekonomiska modellberäkningar på Energimyndighetens uppdrag.
På uppdrag av regeringen har Statskontoret
genomfört en översyn och utvärdering av arbetet
med utvecklingen av monetära miljöräkenskaper
och miljöekonomisk analys (dnr Fi2008/2301).
Utvärderingen omfattar erfarenheterna av de tre
uppdrag med efterföljande arbete som regeringen 1993 lade på Statistiska centralbyrån,
Statens naturvårdsverk samt Konjunkturinstitutet (prop. 1993/94:100, bilaga 1.4). Resultatet
av översynen har redovisats till regeringen i mars
2009 och därefter remissbehandlats.
Utredaren konstaterar i sin rapport att den
miljöekonomiska verksamheten vid de ovannämnda tre myndigheterna i stort sett fungerar
väl och finner därför inga skäl för att radikalt
ompröva dagens modell. Utredaren föreslår att
Konjunkturinstitutet, som är den av de tre
myndigheterna som har en tydligt fristående
miljöekonomisk analysroll, ges en utökad och
förstärkt roll på området. Den utökade rollen
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innebär att Konjunkturinstitutet bör arbeta med
att ge miljöekonomiskt metodstöd åt myndigheter m.fl. när dessa ska göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser av planerade
åtgärdsförslag på exempelvis miljöområdet, att
utveckla ett bredare utbud av modeller än i dag,
samt att agera bryggfunktion mellan forskning
och politik/praktik på området (bl.a. genom att
inrätta ett miljöekonomiskt råd).
Remissinstanserna tillstyrker i huvudsak förslaget. Förslaget bereds i Regeringskansliet.
Finanspolitiska rådet
Finanspolitiska rådet lämnade den 11 maj 2009
sin andra rapport Svensk finanspolitik till regeringen. Med rapporten som utgångspunkt
anordnade finansutskottet en offentlig utfrågning av rådets ordförande och finansministern. I
Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt
12 Granskning, kontroll och ekonomisk styrning, kommenterar regeringen rådets rapport.
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
ESO bedriver i första hand projekt genom att
lägga ut uppdrag till forskare och institutioner
att genomföra studier. Därutöver gör ESO också
egna studier. Projekten mynnar ut i rapporter
som publiceras i en egen skriftserie. I samband
med publicering av ESO-rapporter anordnas
seminarier eller konferenser.
ESO startade sitt arbete under 2008 och publicerade sina första två rapporter under sommaren 2009. För närvarande finns 16 pågående
projekt som planeras att publiceras som ESOrapporter under 2009 och 2010.
Expertgruppen för miljöstudier
I likhet med ESO lägger EMS ut uppdrag till
forskare och institutioner att genomföra studier
och publicerar rapporter i en egen skriftserie.
EMS har under perioden 2006–2009 publicerat nio rapporter. Expertgruppen har just nu
elva pågående projekt, som kommer att publiceras som EMS-rapporter löpande under innevarande och nästa år.
Expertgruppernas arbetsformer
Expertgruppernas arbete leds av respektive
styrelse. De båda expertgrupperna har ett
gemensamt kansli och en referensgrupp, bestående av tjänstemän från Regeringskansliet med
relevant sakkunskap, finns knuten till kansliet.
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Kansliet medverkar i arbetet med att ge uppdrag till forskare och institutioner att genomföra
studier. Kansliet tar också fram förslag till
studieområden och medverkar i upprättandet av
projektplaner inför styrelsernas beslut.
Till de studier som görs knyts också referensgrupper som består av olika sakkunniga:
forskare, andra experter och tjänstemän med
relevant sakkunskap från Regeringskansliet.
7.3.2

Analys och slutsatser

Ekonomistyrningsverket
Regeringen bedömer att målet för ESV:s verksamhet i stort är uppfyllt. ESV:s verksamhet har
resulterat i prognoser och utfallsinformation av
god kvalitet. Regeringen bedömer att såväl de
speciella fördjupningar som gjorts i enskilda
budgetprognoser som den metodutveckling som
bedrivits har gett upphov till bättre kvalitet på
underlaget som levererats jämfört med tidigare
år.
Konjunkturinstitutet
När olika konjunkturbedömares prognosprecision ska jämföras är det olämpligt att utgå från
resultaten för ett enskilt år eftersom tillfälligheter då får stort genomslag. I tabell 7.2 redovisas därför femåriga glidande medelvärden för
de olika institutens prognosfel. Tabellen visar att
Konjunkturinstitutets precision ligger i nivå med
genomsnittet för andra prognosinstitut när det
gäller prognoserna för BNP och arbetslöshet
medan precisionen såvitt avser prognoserna för
inflationen är något bättre än genomsnittet.
De olika svenska prognosinstitutens bedömningar är inte oberoende av varandra. Konjunkturinstitutets rapporter och databaser används i
stor utsträckning av andra prognosmakare som
underlag och utgångspunkt för deras prognoser.
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Tabell 7.2 Precision i prognoser för BNP, inflation och
arbetslöshet gjorda våren och hösten före aktuellt år samt
våren och hösten under aktuellt år
Femåriga glidande medelvärden av absoluta prognosfel för
Konjunkturinstitutet samt ett medelvärde för prognosinstitut1.
Procentenheter
2004

2005

2006

2007

2008

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi och
Expertgruppen för miljöstudier
ESO och EMS har en viktig roll genom att de
bidrar till arbetet med att ta fram kvalificerade
underlag för den ekonomiska politikens utformning.

BNP, volymutveckling, procent
- Konjunkturinstitutet

0,8

0,8

0,7

0,7

1,2

- Medelvärde

0,8

0,8

0,7

0,7

1,1

- Konjunkturinstitutet

0,3

0,4

0,4

0,4

..

- Medelvärde

0,4

0,4

0,5

0,4

..

Arbetslöshet, nivå, procent

Inflation, KPI, årsmedelvärde, procent
- Konjunkturinstitutet

0,4

0,5

0,3

0,3

0,4

- Medelvärde

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

Institut: Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, Svenskt Näringsliv, Nordea,
SEB, Handelsbanken, Swedbank, OECD. OECD ingår dock inte i jämförelsen för
inflationen.
Anm.: På grund av ändrade definitioner för arbetslöshet är jämförelsen mellan
olika prognosmakare svårare att göra för 2008. Därför beräknas inget glidande
medelvärde för detta år.

Vid sidan av det kontinuerliga arbetet med att
förbättra den kvantitativa prognosprecisionen
har Konjunkturinstitutet under de senaste åren
utvecklat sina rapporter i riktning mot en mer
fördjupad analys. Regeringens bedömning är att
detta har gjort rapporterna mer användbara som
underlag för diskussioner och beslut i ekonomisk-politiska frågor.
Målen för de makroekonomiska prognosernas
precision bedöms vara uppfyllda. Även när det
gäller de kvalitativa målen för den makroekonomiska prognosverksamheten bedöms målen
vara uppfyllda. Regeringen gör bedömningen att
Konjunkturinstitutet, i enlighet med sitt uppdrag, har bidragit till att utveckla den ekonomiska statistikens kvalitet.
Finanspolitiska rådet
Regeringen bedömer att Finanspolitiska rådet
genom publiceringen av rapporten Svensk
finanspolitik, arrangerande av konferenser och
seminarier, den egna skriftserien m.m. har uppnått målen om en ökad öppenhet och tydlighet
kring den ekonomiska politikens syften och
effektivitet.

7.4

Politikens inriktning

Tillförlitlighet och hög precision ska även i fortsättningen gälla för ESV:s budgetprognoser. Utvecklingsarbetet ska fortsätta. Det är viktigt att
ESV har en egen analyskompetens avseende
makroekonomi. Vidare ska ESV fortsätta arbetet
med att förbättra bevakningen och analysen av
utvecklingen av statens finanser samt löpande
redovisa sina slutsatser till Regeringskansliet.
Dokumentationen av prognoserna ska tydliggöra underliggande analyser och bedömningar
under respektive prognosområde.
Inom den makroekonomiska prognos- och
analysverksamheten ska Konjunkturinstitutet
även i fortsättningen prioritera förbättrad prognosprecision genom utveckling och fördjupning
av den ekonomiska analysen samt genom fortsatt metod- och modellutveckling.
En översyn och utvärdering har genomförts
av arbetet med anknytning till utvecklingen av
monetära miljöräkenskaper och miljöekonomisk
analys (se avsnitt 7.3.1). Förslaget bereds, som
tidigare nämnts, i Regeringskansliet.
Den miljöekonomiska verksamheten ska i
fortsättningen lägga särskild vikt vid sådan
samhällsekonomisk analys som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö- och klimatpolitik. För att ta fram underlag för detta är det
viktigt att det finns modeller som förmår analysera samspelet mellan dels den ekonomiska utvecklingen och dess miljöpåverkan, dels
effekterna av olika styrmedel på den ekonomiska
utvecklingen.
Finanspolitiska rådet ska även i fortsättningen, med utgångspunkt i den ekonomiska
vårpropositionen och budgetpropositionen, följa
upp och granska om de grundläggande målen för
finanspolitiken uppnåtts.
Regeringen lägger stor vikt vid analyser och
forskning som grund för den framtida ekonomiska politikens utformning. Det finns också
ett behov av oberoende underlag för prövning av
existerande verksamheter. Erfarenheter från
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tidigare expertgrupper visar på värdet av att det
finns ett särskilt forum för möten mellan
forskning och politik, där en hög grad av
oberoende förenas med närhet till beslutsfattandet.
I direktiven för ESO (dir. 2007:46) och EMS
(dir. 2003:85, 2007:47) anges att regeringen avser
att låta utvärdera expertgruppernas arbete under
2009. Utvärderingen av ESO bör för att vara
meningsfull ske när expertgruppen har varit
verksam under en längre tid och har publicerat
fler rapporter. ESO och EMS bör utvärderas vid
samma tidpunkt, eftersom de båda expertgruppernas verksamhetsområden ligger nära
varandra och de har ett gemensamt kansli. Regeringen avser att låta utvärdera expertgruppernas
arbete tidigast under 2011.

7.5

Budgetförslag

Budgetförslag för Ekonomistyrningsverket finns
under avsnitt 3.5.

Tabell 7.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:6
Finanspolitiska rådet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

7 070

7 070

7 070

227

274

312

7 297

7 344

7 382

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 7 297 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget
till 7 344 000 kronor och för 2012 till 7 382 000
kronor.
7.5.2

1:7 Konjunkturinstitutet

Tabell 7.5 Anslagsutveckling

7.5.1

1:6 Finanspolitiska rådet

Tusental kronor

Tabell 7.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

6 288

2009

Anslag

7 070

2010

Förslag

7 297

2011

Beräknat

7 344

1

2012

Beräknat

7 382

1

807
7 466
1

Motsvarar 7 297 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Finanspolitiska rådets förvaltningskostnader.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

50 435

2009

Anslag

50 718

2010

Förslag

52 633

2011

Beräknat

53 142

1

2012

Beräknat

53 440

1

1 437
50 745

Motsvarar 52 633 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Konjunkturinstitutets förvaltningskostnader. En mindre del av myndighetens verksamhet finansieras av avgifter.
Tabell 7.6 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

64

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

2524

2813

-289

Prognos 2009

1694

1950

-256

Budget 2010

1650

1800

-150

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Tabell 7.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:7
Konjunkturinstitutet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

50 718

50 718

50 718

1 915

2 424

2 722

52 633

53 142

53 440

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 52 633 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget till 53 142 000 kronor och för 2012 till
53 440 000 kronor.

65

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

8 Fastighetsförvaltning

8.1

Omfattning

-

Myndigheterna ska uppfattas som goda
och serviceinriktade hyresvärdar.
Hänsynen till miljö- och kulturmiljövärden ska i tillämpliga delar motsvara vad
som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Området
fastighetsförvaltning
omfattar
förvaltning av de fastigheter som av försvarspolitiska, kulturhistoriska eller andra skäl inte
ansetts lämpliga att förvalta i bolagsform, bl.a.
regeringsbyggnader, länsresidens, ambassader, de
kungliga slotten, museer, teatrar, monument,
försvarsfastigheter, markområden och vissa fastigheter som har donerats till staten.
Kulturarvsfastigheter förvaltas tillsammans
med vissa andra fastigheter av Statens fastighetsverk (SFV). Fortifikationsverket (FortV)
förvaltar fastigheter som i huvudsak används för
försvarsändamål. Verksamheten finansieras
framför allt genom avgifter, dvs. hyresintäkter. I
området ingår också statens lokalförsörjning.

-

8.2

8.3

Resultatredovisning

8.3.1

Resultat

Mål

Målet för området är en kostnadseffektiv statlig
fastighetsförvaltning. Förvaltningen ska ske med
rimligt risktagande samt med likvärdig avkastning och service i jämförelse med andra
alternativ. I korthet innebär detta att de fastighetsförvaltande myndigheterna ska tillämpa
följande övergripande målsättningar.
- Fastigheterna ska förvaltas så att god hushållning och hög ekonomisk effektivitet
uppnås.
- Fastigheternas värden ska bevaras på en för
ägaren och brukaren långsiktig lämplig
nivå.
- Hyresgästerna ska ges ändamålsenliga och
konkurrenskraftiga lokaler, markområden
och anläggningar.

SFV och FortV ska i sin verksamhet uppnå ett
resultat som efter finansiella poster motsvarar en
viss avkastning på genomsnittligt myndighetskapital. Avkastningskravet för 2009 ligger på 6,1
procent för SFV och 6,0 procent för FortV.
Målet när det gäller SFV:s bidragsfastigheter
är att intäkterna på sikt ska öka. Bidragsfastigheterna är de fastigheter som saknar
förutsättningar att ge ett långsiktigt ekonomiskt
överskott.

SFV och FortV är de två största förvaltarna av
statens fastigheter. De förvaltar bl.a. olika
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och ett
stort antal försvarsanläggningar med tillhörande
byggnader. Andra myndigheter som förvaltar
fast egendom är bl.a. Kammarkollegiet,
Vägverket, Banverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Riksantikvarieämbetet, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och vissa affärsverk.
Fastigheternas värdeförändring sedan 2005
framgår av tabell 8.1.
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Tabell 8.1 Statens byggnader, mark och annan fast
egendom

Tabell 8.3 Uppgifter om det ekonomiska läget för Statens
fastighetsverk

1

Bokfört värde i miljoner kronor

Miljoner kronor

2005

2006

2007

2008

Staten totalt

39 591

39 935

41 407

42 182

- varav SFV

13 039

12 899

13 322

13 725

- varav FortV

8 498

8 672

9 065

9 337

54,4 %

54,0 %

54,1 %

54,7 %

SFV och FortV:s andel
1

Uppgifterna i tabellen bör bedömas med viss försiktighet då bl.a. vissa
tillgångar med kulturhistoriskt värde inte behöver tas upp i balansräkningen.

SFV:s bokförda värde för byggnader, mark och
annan fast egendom uppgick på balansdagen den
31 december 2008 till 13,7 miljarder kronor.
Under 2008 har en bytesaffär genomförts med
Vasakronan AB som inneburit att Vasakronan
förvärvat fastigheten Uggleborg i Stockholm,
som var en av de fastigheter som SFV tog över
från Försäkringskassan. SFV förvärvade i affären
fem kommersiella kulturfastigheter från
Vasakronan.
FortV:s bokförda värde för byggnader, mark
och annan fast egendom uppgick på balansdagen
den 31 december 2008 till 9,3 miljarder kronor,
vilket är en viss ökning sedan 2005 beroende på
den ökade investeringstakt som följt av tidigare
försvarsbeslut.
Tabell 8.2 Fastighetsförvaltningens omfattning
Lokalarea (1000m2)
2006

2007

2008

Statens fastighetsverks bestånd

1 742

1 756

1 733

varav inrikes hyresfastigheter

1 223

1 232

1 217

varav utrikes hyresfastigheter

152

157

157

varav bidragsfastigheter
Försvarsfastigheter1

367

367

359

3 100

3 050

2 960

1

Förvarsanläggningar redovisas normalt som bruttoarea, omräkningsfaktor till
lokalarea är 0,83 (omräkningsfaktor var tidigare 0,8).

Sedan 2006 har inga större förändringar skett vad
avser SFV:s totala lokalarea.
Uppgifterna om lokalarea för FortV omfattar
enbart uthyrningsbar yta i det öppna beståndet.
FortV:s lokalarea har minskat under flera år som
en konsekvens av försvarsbesluten 1996, 2000
och 2004.
För 2009 uppgick SFV:s resultat till ca 261
miljoner kronor. Avkastningskravet till staten
omfattade 179 miljoner kronor för 2008, vilket
motsvarar 5,5 procent av det genomsnittliga
myndighetskapitalet.
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Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Totala
intäkter

2 079

2 328

2 524

2 619

2 570

2 638

Totala
kostnader

1 901

2 101

2 169

2 358

2 350

2 493

Resultat

178

227

355

261

220

145

FortV:s resultat under 2008 uppgick till ca 67
miljoner kronor. Statens avkastningskrav
uppgick till 129 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,6 procent av det genomsnittliga myndighetskapitalet. Det lägre resultatet för 2008 beror
på att FortV under 2008 lämnade kompensation
till sina hyresgäster för tidigare överuttag av
hyror.
Tabell 8.4 Uppgifter om det ekonomiska läget för
Fortifikationsverket
Miljoner kronor

Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Totala
intäkter

2 851

2 615

2 988

3 077

3 230

3 170

Totala
kostnader

2 462

2 388

2 766

3 010

2965

3 000

389

227

222

Resultat

8.3.2

67

265

170

Analys och slutsatser

SFV har genomfört sina instruktionsenliga
uppgifter, uppfyllt de mål som regeringen ställt
upp och genomfört sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. Mätningar avseende kundernas uppfattning om myndigheten genomfördes 2007 och visar på goda resultat vad avser
kundnöjdhet. Myndigheten har även uppfyllt sitt
avkastningskrav.
Behovet av underhållsåtgärder på bidragsfastigheterna är även fortsättningsvis omfattande. Regeringen gav därför under 2008
Riksantikvarieämbetet i uppdrag att dels se över
de nuvarande kriterierna för vilka fastigheter
som ur ett kulturhistoriskt perspektiv ska
förvaltas av staten, dels redovisa förslag om en
övergripande inriktning på arbetet med att
bevara dessa statliga fastigheter. Regeringen gav
också SFV i uppdrag att, utifrån den av
Riksantikvarieämbetet redovisade översynen,
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lämna förslag på vilka fastigheter, inklusive s.k.
bidragsfastigheter, som långsiktigt bör förvaltas
av staten. SFV skulle även utvärdera den nu
gällande inriktningen och målsättningen för
myndighetens förvaltning av s.k. bidragsfastigheter samt redovisa en lämplig modell för
en framtida förvaltning. SFV skulle också enligt
uppdraget redovisa en beräkning av myndighetens kostnader och intäkter för förvaltningen
av de berörda fastigheterna. Dessa uppdrag har
rapporterats till regeringen och kommer att
utgöra underlag för den utredning som regeringen tillsatt för att göra en översyn av statens
fastighetsförvaltning (dir. 2009:45). Utredaren
ska bl.a. lämna förslag till vilka fastigheter som
ur ett kulturhistoriskt perspektiv bör förvaltas av
staten och hur underskott för vissa kulturfastigheter ska finansieras.
Regeringen bedömer att FortV uppfyllt de
mål regeringen ställt. Erfarenhetsmässigt har det
visat sig vara svårt att vid en försäljning av sådana
fastigheter som verket förvaltar, få ersättning för
de kostnader som tidigare lagts ner, eftersom
marknadsvärdet är betydligt lägre än
investeringskostnaderna för den aktuella typen
av särskilt anpassade byggnader. Regeringen
anser att FortV:s försäljningar genomförts
affärsmässigt och att statens intressen
tillvaratagits på ett bra sätt. FortV har presterat
ett gott resultat. Myndighetens mätningar
gällande kundnöjdhet visar på goda relationer
med nöjda hyresgäster. Myndigheten har
sammantaget under året genomfört sina uppdrag
på ett tillfredställande sätt.

8.4

Politikens inriktning

De av riksdagen 1991 beslutade lokalförsörjnings- och fastighetsreformerna, som låg till
grund för omorganisationen av statens fastighetsförvaltning 1993, ligger fast.
FortV ska inom ramen för målen anpassa sin
verksamhet till förändrade förutsättningar till
följd av bl.a. försvarspolitiska beslut.
Regeringen beslutade den 13 maj 2009 att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att
genomföra en översyn av statens fastighetsförvaltning (dir. 2009:45). Syftet är att analysera
grunderna för och organisationen av den
nuvarande fastighetsförvaltningen samt lämna
förslag till en mer effektiv struktur på statens

fastighetsförvaltning. Regeringen beslutade
också samma dag att tillsätta en särskild utredare
för att utvärdera och analysera gällande
förordningar om statens fastighetsförvaltning
(dir. 2009:46). De två utredarna ska redovisa sina
uppdrag den 1 december 2010.
Hyressättningsprinciper
Regeringen har för närvarande inte för avsikt att
förändra de grundläggande principerna för
hyressättningen för statliga myndigheter.
Regeringen avser dock även fortsättningsvis följa
utvecklingen inom området för att långsiktigt
säkerställa en effektiv fastighetsförvaltning och
lokalförsörjning inom staten.

8.5
8.5.1

Budgetförslag
Statens fastighetsverk

SFV:s uppgift är att förvalta det fastighetsbestånd som regeringen bestämmer. Det
övergripande målet för myndigheten är att
förvaltningen ska ske på ett sätt som innebär god
resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet, samtidigt som fastigheternas värden i vid
mening ska bevaras och utvecklas. Förvaltningen
av fastigheter ska tillgodose primärverksamhetens behov av lokaler och optimera brukarens
nytta av de resurser som läggs ner på lokalanskaffningen.
SFV:s verksamhet finansieras med hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för
investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar. SFV disponerar även anslaget 1:10 Bidragsfastigheter för underhållkostnader och löpande driftsunderskott i sina bidragsfastigheter.
Större investeringar i pågående projekt
Under 2010 och åren framöver beräknas stora
investeringarna i samband med den sedan länge
planerade renoveringen och ombyggnaden av
fastigheterna som utgör de s.k. regeringsbyggnaderna i Stockholm. Planerade investeringar i
andra fastigheter är lägre för 2012.
Renoveringen och ombyggnaden av regeringsbyggnaderna omfattar i detta skede kvarteret
69
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Loen. Hela projektet beräknas innebära en
investering om 939 miljoner kronor.
Gamla riksarkivet på Riddarholmen i Stockholm planeras att byggas om för en framtida uthyrning. En potentiell hyresgäst finns. Investeringen beräknas till 150 miljoner kronor.
Regeringen har sedan tidigare beslutat om delar
av investeringsramen för projektet.
Byggnaderna
Sparreska
palatset
och
Kammarrättens hus i Stockholm är tänkt att
byggas om för att samla Regeringsrättens
verksamhet. Investeringen beräknas till 100 miljoner kronor.
Byggnad 102–103 (minverkstaden och mindepartementet) på Skeppsholmen i Stockholm
behöver totalrenoveras. Renovering kommer att
ske både invändigt och utvändigt. Renoveringen
beräknas pågå till slutet av 2010. Investeringen
beräknas till 80 miljoner kronor.
Kammarrättens salar m.m. (Gamla riksdagshuset) byggs om för att samla Kammarrättens
verksamhet med bl.a. fler förhandlingssalar.
Gamla skogsinstitutet planeras att byggas om
för att hyras ut som ambassad.
Större investeringar som planeras av SFV och
som inte är beslutade av regeringen
I kvarteret Brunkhalsen i Stockholm planerar
SFV att genomföra vissa ombyggnationer.
Vasamuseet önskar utöka sin besökskapacitet
och för detta krävs om- och tillbyggnad.
SFV har undersökt förutsättningarna för att
bygga om och uppgradera ambassadanläggningen i Peking.
Annexet i Kungliga biblioteket behöver utvecklas genom ombyggnation samt nybyggnation för att uppfylla hyresgästens behov.
Före detta Räddningsskolans lokaler i Rosersberg behöver rustas upp i samband med att nuvarande hyresgäst lämnar lokalerna. Lokalerna
kommer också att anpassas för ny hyresgäst.
En ny ambassadanläggning planeras i Islamabad.
I kvarteret Västertorns huvudbyggnad (gamla
auktionskammaren) i Stockholm behöver
installationer moderniseras. Projektet är något
osäkert och samordning måste ske med
nuvarande eller ny hyresgäst.
Kvarteret Munken i Uppsala (Gamla
Anatomicum och Laboratorium Chemicum) är
tänkt att totalrenoveras i samband med att
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nuvarande hyresgäst lämnar lokalerna. Lokalerna
kommer också att anpassas för ny hyresgäst.
Västra stallet i kvarteret Krubban i Stockholm
(f.d. byggnader för konungens livgarde till häst)
är i behov av en allmän upprustning i samband
med att den nuvarande hyresgästen lämnar
lokalerna. Lokalerna kommer också att anpassas
för ny hyresgäst.
I den fastighet som inrymmer Kungliga
Operan i Stockholm beräknas flera större
arbeten med inomhusmiljön att genomföras i
samband med installation av nytt scenmaskineri.
Projektet är för närvarande osäkert vad gäller
starttid.
En docka för en ubåt på Stumholmen i
anslutning till Marinmuseum i Karlskrona
planeras att uppföras för Statens maritima
museer.
Nationalmuseum behöver renoveras. SFV
undersöker nu olika alternativ vad gäller renoveringen.
Ambassadörens residens i Washington är i
dåligt skick och behöver renoveras.
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva i
Uppsala behöver renoveras.
I New York behöver FN-ambassadörens
residens byggas om. Viss osäkerhet råder för
projektets genomförande på grund av
förändringen av generalkonsulatet i New York.
Fysbotan i Botaniska trädgården i Uppsala
behöver renoveras för att kunna hyras ut som
kontor.
I kvarteret Krubban planeras en ombyggnad
av hus 1 i västra delen motsvarande den
renovering som genomförts av husets östra del.
I Karlsborg finns det en värmepanna för
skogsflis som försörjer Karlsborgs fästning och
några externa kunder. Pannan planeras att ersättas.
I regeringskanslibyggnaden i kvarteret
Brunkhuvudet i Stockholm (Fancoils) behöver
ventilationen byggas ut.
I Kristianstad behöver residenset byggas om
för befintlig och ny hyresgäst.
I Lund planeras etapp 2 av tillbyggnader av
Skissernas museum att genomföras.
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Investeringsplan

Tabell 8.6 Statens Fastighetsverks pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2010–2012
Miljoner kronor
Utfall
2008

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att

riksdagen godkänner investeringsplan
Statens fastighetsverk enligt tabell 8.5.

för

Tabell 8.5 Investeringsplan för Statens Fastighetsverk
2010–2012
Miljoner kronor

52

230

284

253

Gamla riksarkivet

7

11

60

72

–

Kammarrättens
hus / Sparreska
palatset

4

13

61

23

–

Skeppsholmen by.
102- 103

3

49

3

–

–

3

40

–

–

–

14

1

12

–

–

Beräkn.
2011

Beräkn.
2012

Inrikes

341

453

690

820

573

Utrikes

40

57

101

91

84

Kammarrättens
salar

Mark

12

8

27

21

17

Gamla skogsinstitutet

393

519

818

932

673

519

818

932

673

Beräkn.
2012

13

Budget
2010

393

Beräkn.
2011

Regeringsbyggnader Kv. Loen,
Kv. Björnen och
Kv. Brunkhalsen

Prognos
2009

Summa finansiering via lån

Budget
2010

Projekt som är beslutade av regeringen1:

Utfall
2008

Summa
investeringar

Prognos
2009

Nya större planerade projekt som inte är beslutade av regeringen1:
Kv. Brunkhalsen

–

–

5

15

40

Utbyggnad Vasamuseet

1

3

8

20
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Utbyggnad av
kansli, Peking

–

–

–

–

30

Kungl. biblioteket,
Annexet

–

5

13

30

37

Rosersberg, länspolisen, Sigtuna

–

10

20

38

10

Nytt kansli,
Islamabad

1

3

15

40

22

Västertorn

–

–

–

8

30

Kv Munken, Uppsala

–

–

5

35

25

Kv Krubban, Västra
Stallet

–

–

5

52

–

Kungliga Operan,
innermiljö

–

1

29

25

–

Marinmuseum,
Karlskrona

2

5

10

20

13

Nationalmuseum

–

–

16

16

17

Residens, Washington, Nebraska

–

–

5

25

10

Carolina Rediviva,
Uppsala

–

–

18

18

–

Residens, New York
(FN-repr)

1

–

25

4

–

Botaniska trädgården, Fysbotan,
Uppsala

–

–

15

13

–

Kv Krubban västra
Hus 1

–

–

–

10

15

Karlsborgs fästning,
utbyte panna

–

–

–

20

–

Regeringsbyggnader
Kv. Brunkhuvudet,
fancoils

–

–

14

6

–

Residens, Kristianstad

–

2

9

9

–

Skissernas museum
etapp 2, Lund

–

–

12

8

–

1, Projekten redovisas i fallande storleksordning med utgångspunkt i projektets
totala omfattning. Där ingen ort anges är orten Stockholm
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Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor redovisas inte närmare i investeringsplanen men omfattningen av dessa beräknas
under åren 2010–2012 variera mellan 100 och
280 miljoner kronor per år.
Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2010 besluta att Statens fastighetsverk får ta
upp lån inom en ram av högst 12 000 000 000
kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i
fastigheter m.m.

Skälen för regeringens förslag: SFV disponerar
en låneram i Riksgäldskontoret för 2009 om
11 900 miljoner kronor för investeringar i mark,
anläggningar och lokaler. Den redovisade planen
för investeringar bygger på de investeringsbehov
som har angetts av brukarna. Låneramen bör,
med hänsyn till tidigare upplåning och brukarnas
behov, vara 12 000 miljoner kronor för 2010.

8.5.2

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

8 462

9 543

9 299

11 900

12 000

84,6

86,8

78,1

100,0

100,0

1:10 Bidragsfastigheter

Tabell 8.8 Anslagsutveckling för 1:10 Bidragsfastigheter
Tusental kronor

Utfall

290 220

2009

Anslag

310 000

2010

Förslag

280 000

2011

Beräknat

280 000

2012

Beräknat

180 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 406
310 00

Anslaget används för underhållskostnader och
löpande driftsunderskott för de bidragsfastigheter som förvaltas av SFV. Med bidragsfastigheter
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Tusental kronor
2010

2011

2012

310 000

310 000

310 000

-20 000

-20.000

-130 000

Överföring till/från andra
anslag

–

–

–

Övrigt

–

–

–

280 000

280 000

180 000

Anvisat 2008

1

Förändring till följd av:
Beslut

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Utfall
2006

2008

Tabell 8.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Bidragsfastigheter

1

Miljoner kronor

Utnyttjad
andel av
låneram (%)

Regeringens överväganden

Förslag/beräknat anslag

Tabell 8.7 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för
Statens fastighetsverk

Utnyttjad
låneram

avses de fastigheter som saknar förutsättningar
att ge ett långsiktigt ekonomiskt överskott.
SFV förvaltar 92 bidragsfastigheter med ca
1 000 byggnader och anläggningar. I ungefär
hälften av bidragsfastigheterna ingår parker och
trädgårdar. Vidare ingår bl.a. kungliga slottsmiljöer, ytterligare ett antal slotts- och herrgårdsmiljöer, flera stora slottsparker, ett antal
fästningsmiljöer, ruiner, kloster, bruksmiljöer
och Vasaminnena. Två världsarv, Drottningholms slott och delar av Karlskrona örlogsstad,
ingår också i bidragsfastigheterna.

Under perioden 2004–2006 fick SFV belasta
resultatet med i snitt 180 miljoner kronor per år
för bidragsfastigheternas underskott. För 2006
fick SFV därutöver belasta resultatet med
ytterligare 6 miljoner kronor för säkerhetsåtgärder på vissa bidragsfastigheter.
Mot bakgrund av att behovet av underhållsåtgärder är stort på bidragsfastigheterna
uppfördes ett särskilt anslag på statsbudgeten
2007 och ytterligare resurser tillfördes för
ändamålet.
För 2010 och 2011 ökas anslaget med
100 miljoner kronor jämfört med tidigare
aviserad plan. Anslagsjusteringen finansieras
genom att Statens fastighetsverk levererar in en
del av sitt balanserade resultat 2010.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 280 000 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget till 280 000 000 kronor och
2012 till 180 000 000 kronor.
Som tidigare nämnts (se avsnitt 8.4) tillsatte
regeringen den 13 maj 2009 en särskild
utredare för att genomföra en översyn av
statens fastighetsförvaltning. Utredaren ska
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lämna sitt betänkande den 1 december 2010
och regeringen har för avsikt att återkomma
till frågan om bidragsfastigheterna i
budgetpropositionen för 2012.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för anslaget 1:10 Bidragsfastigheter
ingå ekonomiska avtal för underhåll av bidragsfastigheter som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
30 000 000 kronor under 2011–2012.

Skälen för regeringens förslag: Den verksamhet
som avser att vårda och underhålla de statliga
fastigheter som utgör en del av det svenska
kulturarvet förutsätter att fleråriga ekonomiska
åtaganden kan göras. De ekonomiska bindningar
det gäller är större enskilda underhållsprojekt där
kostnaden överstiger 10 miljoner kronor. Övriga
mindre projekt innebär inte några mer omfattande ekonomiska bindningar och bör betraktas som löpande.
För att ett rationellt och planmässigt underhållsarbete ska kunna bedrivas bör regeringen
bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:10
Bidragsfastigheter ingå ekonomiska avtal för
underhåll på bidragsfastigheter som medför
behov av framtida anslag på högst 30 miljoner
kronor under 2011–2012.
Tabell 8.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Förslag
2010

Regeringens förslag: Regeringen föreslår att
riksdagen godkänner investeringsplan för
Fortifikationsverket enligt tabell 8.11.

Tabell 8.11 Investeringsplan för Fortifikationsverket 2010–
2012
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Beräknat
2012–

Nybyggnad

307

Ombyggnad

414

Summa
investeringar

Budget
2010

Beräkn.
2011

Beräkn.
2012

340

500

570

700

350

500

510

600

27

50

30

30

30

748

740

1030

1 100

1 330

30 000

Betalplan

103

90

130

110

130

30 000

30 000

Lån

645

650

900

1 000

1 330

–

–

–

–

748

740

1 030

1 100

0

-30 000

Utestående åtaganden

30 000

30 000

Erhållet/föreslaget
bemyndigande

30 000

30 000

8.5.3

Beräknat
2011

Investeringsplan

Markanskaffning

Tusental kronor
Prognos
2009

heter. Fastigheterna ska förvaltas så att en god
hushållning och en hög ekonomisk effektivitet
uppnås, att ändamålsenliga mark-, anläggningsoch lokalresurser kan tillhandahållas på för
brukaren konkurrenskraftiga villkor samt så att
fastigheternas värden bevaras på en för ägaren
och brukaren långsiktigt lämplig nivå. FortV har
också ansvar för att etablera, förvalta och avyttra
byggnader, anläggningar m.m. för försvarets
behov i samband med internationella fredsbevarande och humanitära insatser. Inom FortV:s
uppdrag ryms också att bedriva fortifikatoriskt
utvecklingsarbete så att kompetens för det
svenska samhällets behov inom skydds- och
anläggningsteknik kan utvecklas och säkerställas.
FortV:s verksamhet finansieras främst med
hyresintäkter samt med lån hos Riksgäldskontoret för investeringar i fastigheter och anläggningstillgångar.

-30 000

0

Förskottshyra
0

Summa
finansiering

1 330

Fortifikationsverket

FortV:s huvuduppgift är att förvalta en viss del
av statens fasta egendom, främst fastigheter
avsedda för försvarsändamål, s.k. försvarsfastig73
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Tabell 8.12 Fortifikationsverkets pågående och planerade
investeringar över 20 miljoner kronor för 2010–2012
Ort

Typ

Investering/objekt

Berga, Haninge

N

militärrestaurant

79

Boden

O
N

kasern 3
hall för artillerisystem

25
26

Eksjö

N

utbildningslokaler SWEDEC

20

Göteborg

O

kaj tångudden

27

O

vågbrytare, Pir

N

ledningscentral (för flera
myndigheter)

160

N

teknikhus FMTS

150

O

verkstadsbyggnad

O

ombyggnad utbildningslokal

N

elevförläggning för MHS

250

Halmstad

Karlberg,
Stockholm
Karlsborg

Total utgift (Mkr)

41

35
31

O

utbildningslokaler

206

O

taxi- och rullbana för flyg

102

Karlskrona

O

breddning av Skeppsbron

20

Kungsängen

N

utbildningshall SWEDINT

85

N

musikövningshus

81

O

kontorslokaler

30

Kvarn, Motala

Luleå

Malmen, Linköp

N

material förråd

N

anläggning för strid i
bebyggelse

N

elevförläggning

95

N

gymnastikbyggnad

26

N
O

markköp vid skjutfält
uppställningsplatta flygplan

50
63

ON

tvätthall m.m.

80

N

logistikområde

68

O

tillsynshangar

26

N

elförsörjning

35

N

räddningsbyggnad

70

Myttinge, Värmdö

N

HKP-bas för Polis m.fl.

Revingehed, Lund

N

utbildningscentrum etapp 1

Ronneby

21
140

159
55

N

utbildningscentrum etapp 2

40

N

spolhall

31

N

helikopterhangar

293

N

uppställningsplatta, hkp

N

räddningsbyggnad

N

infrastruktur, VA, vägar m.m.

57

N

drivmedelsanläggning

42

Låneram
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2010 besluta att Fortifikationsverket får ta
upp lån inom en ram av högst 9 400 000 000
kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i
mark, anläggningar och lokaler.

Skälen för regeringens förslag: FortV
disponerar en låneram i Riksgäldskontoret för
2009 om 9 090 miljoner kronor för investeringar
i mark, anläggningar och lokaler. Den redovisade
planen för investeringar bygger på de investeringsbehov som har angetts av brukarna. Låneramen bör, med hänsyn till tidigare upplåning
och brukarnas behov, vara 9 400 miljoner kronor
för 2010.
Tabell 8.13 Uppgifter om den utnyttjade låneramen för
Fortifikationsverket
Miljoner kronor

54

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Utnyttjad
låneram

6 925

7 670

8 064

9 090

9 400

Utnyttjad
andel av
låneram (%)

100,0

93,8

88,7

100,0

100,0

105

N

flygledartorn

39

N

uppställningsplatta, flyg

27

O

uppställningsplatta JAS

30

Skövde

N

lokaler för motorskola

Livgardet, Sthlm

O

militärrestaurang

33

121

Såtenäs, Lidköp

O

dränering av flygfält

26

Förkortningarna för typ av investering står för följande: N (Nybyggnad),
O (Ombyggnad), T (Tillbyggnad) NO (Ny- och Ombyggnad)

Planerade investeringar som understiger 20 miljoner kronor redovisas inte närmare i investe74

ringsplanen, men omfattningen av dessa
beräknas under åren 2010–2011 uppgå till mellan
425 och 450 miljoner kronor per år.
Det sista året i 2004 års försvarspolitiska
inriktningsbeslut var 2007. Investeringsverksamheten inom FortV har varit låg under
2008 och 2009 i avvaktan på den
försvarspolitiska inriktning riksdagen i år fattat
beslut
om
(prop.
2008/09:140,
bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Inför 2010
och åren som följer kommer investeringar att
ske i enlighet med den nya försvarspolitiska
inriktningen.
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9 Finansinspektionen

9.1

Omfattning

Avsnittet avser den verksamhet som bedrivs inom Finansinspektionen och omfattar tillsyn,
reglering och tillståndsgivning inom den finansiella sektorn.

9.2

Mål

De övergripande målen för Finansinspektionen
är att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system och till konsumentskyddet inom det finansiella området. De åtgärder som vidtas i detta syfte ska vägas mot eventuella negativa
effekter på det finansiella systemets effektivitet.

Inspektionen har också löpande informerat allmänheten och regeringen om läget i det svenska
finansiella systemet och agerat för att förebygga
ryktesspridning i media och på marknaden.
Verksamhetens kostnader uppgick under 2008
till 257 miljoner kronor. Finansinspektionens finansiering sker via anslag från statsbudgeten och
myndigheten tar ut avgifter från de företag som
står under tillsyn. Avgiftsinkomsterna förs till
statsbudgetens inkomstsida.
Finansinspektionen finansieras även genom
avgifter som disponeras av myndigheten för
prövning av tillstånd och anmälningar. Kostnaderna för de olika verksamheterna fördelas enligt
tabellen nedan. I fördelningen ingår även de
myndighetsgemensamma kostnaderna.
Tabell 9.1 Procentuell fördelning av Finansinspektionens
kostnader per verksamhet
Procent

9.3

Resultatredovisning

9.3.1

Resultat

Under 2008 har Finansinspektionen genom riskanalyser, undersökningar, regelgivning, ingripanden och information bidragit såväl inom områdena systemstabilitet som konsumentskydd.
Finansinspektionen har också bidragit genom
att, i nära samarbete med regeringen, andra myndigheter i Sverige och utomlands, agera och
hantera effekterna av den finanskris som blev
akut i slutet av september 2008. Vid sidan av det
löpande, förebyggande tillsynsarbetet har
Finansinspektionen under krisens akuta skede
granskat såväl de svenska bankernas förmåga att
praktiskt hantera akuta finansiella problem som
de finansiella företagens största exponeringar.

Tillsyn

2006

2007

2008

57

63

67

Regelgivning

19

16

15

Tillstånd och anmälningar

19

17

14

5

4

4

Statistik

Tillsyn
Finansinspektionen har tillsyn över 3 900 finansiella företag, 600 utländska finansiella företag i
Sverige och över redovisningsinformationen från
300 börsbolag.
Inom Finansinspektionen är tillsynen av de
finansiella företagen och marknaderna en av huvuduppgifterna. Under 2008 förbrukades 67
procent av myndighetens resurser inom verksamhetsgrenen tillsyn. Tillsynen delas upp i stabilitetstillsyn och marknadstillsyn. Båda tillsynsgrenarna innehåller konsumentskyddsaspekter.
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Tillsynen avseende gränsöverskridande finansiella företagsgrupper är en viktig del av den
löpande tillsynen. Arbetet har bedrivits i grupper
med tillsynsmyndigheter från flera EU-länder.
Finansinspektionen har haft en central samordningsroll som ansvarig för hemlandstillsynen av
systemviktiga bankgrupper.
Inom ramen för EU samarbetet arbetar
Finansinspektionen aktivt i flera sammanhang,
främst inom de europeiska tillsynskommittéerna. För bank finns CEBS (Committee of
European Banking Supervisors), inom värdepapper finns CESR (Committee of European
Securities Regulators) och för försäkringar och
tjänstepensioner finns CEIOPS (Committee of
European Insurance and Occupational Pension
Supervisors).
På global nivå deltar Finansinspektionen i arbetet inom flera organisationer vilka syftar till att
skapa en gemensam, internationell regel- och tillsynsstandard på finansmarknaderna. Inom bankområdet finns Baselkommittén (The Basel
Committe on Banking Supervision), för försäkringstillsynsmyndigheter finns IAIS (International Association of Insurance Supervisors), för
värdepapperstillsyn finns IOSCO (International
Organization of Securities Commissions) och
för finansiella åtgärder mot penningtvätt finns
FATF (Financial Action Task Force).
Finansinspektionen tillämpar en strategi där
företagen delas in i fyra riskklasser efter den påverkan de bedöms ha på det finansiella systemet,
där riskklass I bedöms ha störst betydelse.
Tabell 9.2 Totalt nedlagd tid i antal timmar på
tillsynsaktiviteter i riskklasserna
2006

2007

2008

12 683

15 368

13 596

Riskklass II

9 984

11 334

15 884

Riskklass III

10 400

9 035

16 624

Riskklass IV

721

715

337

33 788

36 452

46 441

Riskklass I

SUMMA

Det totala antalet timmar nedlagd tid på riskklasserna har ökat kraftigt, särskilt i riskklasserna
II och III. Detta är ett resultat bl.a. av att resurserna till Finansinspektionen totalt sett har ökat
under senare år, att vissa omklassificeringar har
gjorts, samt omprioriteringar under hösten 2008
i samband med finanskrisen. Minskningen i riskklass I förklaras också av omklassificeringar och
omprioriteringar.
76

Finansinspektionen har i sin tillsyn redovisat
utvecklingen avseende IT-incidenter inom de finansiella företagen. Granskningen visar att ITavbrotten ökar hos vissa företag och minskar hos
andra. Finansinspektionen konstaterar att det till
stor del är samma företag som återkommande
har ett stort antal avbrott. Hos företag med
många avbrott är sannolikheten således stor att
de fortsätter ha en instabil IT-lösning. Totalt sett
ligger antalet avbrott på en konstant, men hög
nivå konstaterar Finansinspektionen.
Den tillsyn som utgått ifrån produktklassificeringen har utgjort 28 procent av den totala tillsynstiden. Produkterna är indelade i tre grupper:
produkter med ett högt tillsynsbehov, medelhögt behov respektive lågt tillsynsbehov. Den
tillsynstid som lagts ner på produkter fördelas
med 66 procent på produkter med högt tillsynsbehov, 18 procent medelhögt behov och 16 procent lågt behov.
Finansinspektionens tillsynsarbete för att
motverka penningtvätt och terrorismfinansiering
genom platsundersökningar innebar att huvuddelen av värdepappersföretagens rutiner gällande
penningtvätt granskats i samband med tillståndsverifieringen. En varning och en avgift om 50
miljoner kronor har under året meddelats av
Finansinspektionen till en bank vars penningtvättsrutiner inte följde de krav som finns.
Den direkta redovisningstillsynen av företag
som är noterade på en reglerad marknad ska utföras av den börs som driver denna marknad.
Finansinspektionens tillsyn är därför inriktad på
att övervaka börsernas redovisningstillsyn.
Finansinspektionen har undersökt börsernas rutiner för tillsynen och konstaterar att det är fortsatt viktigt att börserna löpande utvärderar sina
resurser i frågan. Finansinspektionen konstaterar
vidare att utvärderingen av börsernas årliga
rapporter om redovisningstillsyn visserligen
uppfyller ställda krav, men att förbättringsutrymme finns.
I samband med den finansiella krisen har
Finansinspektionen regelbundet granskat effekterna av regeringens insatser. Finansinspektionen granskar bl.a. att de åtgärder som beslutats
enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut också kommer hushållens och företagens berättigade intressen till del. Finansinspektionen ska vidare granska att instituten inte på
ett otillbörligt sätt använder det stöd som har
lämnats i form av garantier eller kapitaltillskott. I
Finansinspektionens granskning ingår även
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utvecklingen av institutens utlåning i andra länder, t.ex. utvecklingen av utländska dotterbolags
utlåning och kreditförluster.
Konsumentfrågor
Inom den konsumentinriktade tillsynen har
Finansinspektionen prioriterat sparande i traditionell pensionsförsäkring, fondsparande och ansvarsförsäkring.
Finansinspektionen har redovisat en bedömning av företagens rådgivning, information och
klagomålshantering gentemot kunderna. Finansinspektionen bedömer att konsumentens ställning på finansmarknaden är god, trots de inbyggda intressekonflikter som finns mellan de
finansiella företagen och deras kunder samt det
utsatta läge som konsumenten per definition har
vid användning av finansiella produkter.
Finansinspektionen har haft i uppdrag att
genom information och privatekonomisk utbildning stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Inom ramen för detta uppdrag har
Finansinspektionen tillsammans med Konsumentverket
och
Kronofogdemyndigheten
genomfört en kampanj i ett antal gymnasieskolor under temat ”Koll på cashen”. Totalt besöktes 24 skolor runt om i landet under tiden
september till december 2008. Cirka 4 000 elever
och 750 lärare deltog i kampanjen. Finansinspektionen
har
vidare
driftsatt
portalen
www.finanskunskap.se i syfte att sprida information om läromedel och utbildningsmaterial för
ämnet privatekonomi, i första hand till lärare och
andra utbildare.
Finansinspektionen har också inom ramen för
uppdraget deltagit i det särskilda pensionsråd
som inrättats för samarbetet inom pensionsområdet och tillsammans med Aktiespararna bedrivit ett samarbete med tidningen Metro på
temat kunskap för bättre privatekonomi. Finansinspektionen har motsvarande uppdrag under
innevarande budgetår.
Regelgivning
Reglerna som Finansinspektionen tar fram ska
enligt målen vara enkla, tydliga och ändamålsenliga samt bidra till stabilitet och genomlysning
av de enskilda finansiella företagen och till ett
gott konsumentskydd. Varje föreskrift och allmänt råd har inom Finansinspektionen därför
genomgått en språkgranskning för att reglerna
ska bli så tydliga och enkla som möjligt utifrån

givna förutsättningar. Ändamålsenligheten har
prövats genom behovsanalyser.
Reglerna som Finansinspektionen tar fram ska
utarbetas efter samråd med berörda intressenter.
Insatserna ska dessutom sträva till att säkerställa
en likformig tolkning av reglerna inom EU och
att minska de administrativa kostnaderna för
företagen i samband med regelgivningen. De
föreskrifter och allmänna råd som beslutats av
Finansinspektionen har därför föregåtts av en
behovsanalys som bl.a. har syftat till att bedöma
behovet av reglerna i förhållande till de administrativa kostnader dessa medför för företagen.
Genom behovs- och konsekvensanalyser försöker Finansinspektionen säkerställa att relevanta marknadsmisslyckanden identifieras och
att de regler som införs bidrar till stabiliteten i de
finansiella företagen och ett gott konsumentskydd.
Tillstånd och anmälningar
Finansinspektionen bedriver en omfattande
verksamhet med att ge olika typer av tillstånd för
att bedriva finansiell verksamhet. Finansinspektionen tar även emot olika slags anmälningar från
företagen. Handläggningen av denna verksamhet
ska hålla hög kvalitet samt vara snabb och kostnadseffektiv. Under 2008 inkom 5 695 ärenden
avseende ansökningar om tillstånd samt anmälningar till Finansinspektionen, motsvarande
siffra under 2007 var 6 119. Den totala genomsnittliga handläggningstiden 2008 låg på samma
nivå som 2007.
Tabell 9.3 Genomsnittlig handläggningstid i dagar för
tillstånds- och anmälningsärenden
Antal dagar/ärende

Handläggningstid

2006

2007

2008

31

29

29

Finansinspektionen har ett serviceåtagande för
tillstånds- och anmälningsärenden, vilket anger
ramar för den tid det ska ta att handlägga ett
ärende av ett visst slag. Under 2008 behandlades
86 procent av ärendena inom utsatt tid, motsvarande för 2007 var 90 procent.
Finansinspektionen har förklarat att det försämrade resultatet beror på en stor personalomsättning i kombination med ett stort antal ingripandeärenden och den finansiella turbulensen
under hösten 2008.
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Statistik
Finansinspektionen ansvarar för den officiella
statistiken
inom
finansmarknadsområdet.
Finansinspektionen samlar in uppgifter från
företagen, men produktionen av statistiken sköts
av Statistiska centralbyrån (SCB) på Finansinspektionens uppdrag. Riksbanken omfattas
också av samarbetet på statistikområdet. Rådet
för finansmarknadsstatistik, som inrättades 2007
med syfte att bland annat lämna synpunkter på
utformning och utvecklingsbehov, består av
kvalificerade användare av den aktuella statistiken. Rådet har diskuterat och gett synpunkter
på det för Finansinspektionen och SCB viktiga
arbetet med de finansiella företagens inrapportering, som under året bedrivits inom ramen för
Finansinspektionens uppdrag att minska företagens administrativa börda.
Östersjösamarbete
Finansinspektionen ska medverka till goda
förutsättningar för att bedriva finansiell
verksamhet i Östersjöområdet och övriga
Norden. Inom detta område har Finansinspektionen tagit olika initiativ.
- Finansinspektionen har haft en nära samverkan och en löpande dialog med den
svenska finansbranschens organisationer
bl.a. om ny regelgivning. Finansinspektionen pekar också på sin strävan att
snabbt kunna handlägga tillståndsärenden
för att underlätta etablering i Sverige.
- Tillsynen över större koncerner med utlandsverksamheter har skett genom samarbete med utländska tillsynsmyndigheter.
Fokus på konsumentskyddsfrågor har förstärkts i syfte att främja konsumenternas
tillit och förtroende för Sverige som
finansplats.
- Alla företag som driver värdepappersrörelse är skyldiga att rapportera samtliga
transaktioner med finansiella instrument
som är upptagna till handel på en reglerad
marknad. Finansinspektionens egenutvecklade system för övervakning av denna
handel
(transaktionsrapporteringssystemet) har tagits fram i samarbete med tillsynsmyndigheter i Norden och Litauen.
Även tillsynen kring OMX utvecklas inom
Östersjöområdet.

78

Statskontorets rapport Finansinspektionen –
verksamhet och resurser 2009:7
Statskontoret har under året kartlagt Finansinspektionens verksamhet i förhållande till beslutade och planerade förändringar samt
analyserat förutsättningarna för att effektivisera
verksamheten. Statskontoret har även genomfört
en jämförande analys av verksamhet och resurser
mellan Finansinspektionen och ett urval av motsvarande tillsynsmyndigheter inom EU och övriga Norden.
Statskontoret gör bedömningen att skillnader
i uppdrag och organisation gör att det inte är
meningsfullt att jämföra kostnader och dimensionering för de studerade europeiska tillsynsmyndigheterna. Statskontoret anser att det finns
delar av Finansinspektionen som kan behöva
förstärkas, både tillfälligt och permanent, samtidigt som det finns utrymme för effektivisering
av kärnverksamheten. Statskontoret anser också
att effektiviseringar kan och bör genomföras
inom Finansinspektionen och att en diskussion
bör föras om ambitionsnivån avseende den operativa tillsynen.
Finansinspektionen har med anledning av
Statskontorets bedömningar redovisat sina synpunkter och redogjort för planerade insatser
(Fi2009/5045).
9.3.2

Analys och slutsatser

Regeringen anser att Finansinspektionen fyller
en viktig roll inom den finansiella sektorn. Den
finansiella tillsynen är central för såväl stabiliteten i systemet som konsumentskyddet.
Under 2000-talet har Finansinspektionens verksamhet kännetecknats av stora förändringar genom vidgade uppdrag vad gäller tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning. Inte minst de
senaste två årens finanskris har understrukit den
turbulenta miljö som myndigheten verkar i.
Regeringen vill betona vikten av att den tillsyn
som Finansinspektionen bedriver prioriteras utifrån dess betydelse för systemstabiliteten och
konsumentskyddet. En viktig del i detta är att
Finansinspektionens strategi för tillsynsarbetet
är väl dokumenterad och kommunicerad. En
annan viktig del är att Finansinspektionen i sin
förebyggande tillsyn tillser att bankerna och
kreditinstituten har en god kapitalberedskap och
förebygger potentiellt skadliga risker i sin verksamhet. Proaktivitet förutsätter nära kontakt
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med relevanta aktörer inom den finansiella sektorn. Ett led i denna strävan bör vara att öka den
operativa tillsynen som genomförs på plats.
Regeringen vill även betona betydelsen av
Finansinspektionens nyinrättade samordningsansvar och tillsynsansvar för åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Inom det internationella samarbetet, främst
inom ramen för EU, har Finansinspektionen en
viktig uppgift som framöver kommer att utvecklas ytterligare. Finansinspektionens nya och utökade krav avseende samordning av tillsyn för
gränsöverskridande banker och försäkringsbolag
ska fullföljas på ett effektivt och ändamålsenligt
sätt.
Regeringen vill även understryka vikten av att
slutsatser av tillsynen ska vara underbyggda med
kvalificerade analyser vilket, bl.a. förutsätter att
analyserna sätts in i ett större finansiellt och
samhällsekonomiskt perspektiv. På så sätt bör
uppbyggnad och ansamling av risker kunna upptäckas tidigare. Utan tillräcklig analys och strategisk inriktning riskerar tillsynen att bli alltför
reaktiv. Finansinspektionen bör också göra en
översyn av prioriteringarna inom myndigheten
mot bakgrund av erfarenheterna från den finansiella krisen.
Inom konsumentområdet spelar Finansinspektionen en viktig roll genom sitt ansvar för
tillsyn och reglering. Finansinspektionens uppdrag att genom information och privatekonomisk utbildning stärka konsumentskyddet har
genomförts väl och bör kunna bedrivas även
kommande år.
En betydande del av Finansinspektionens
resurser används för tillståndsprövning. Denna
bör vara snabb och förutsägbar, särskilt då prövningen ofta berör nya företag eller företag i utveckling. Handläggningstiderna är oförändrade i
förhållande till året innan och färre ärenden har
behandlats inom utsatt tid. Regeringen bedömer
att inom detta område bör förbättringar kunna
genomföras.
Uppgifterna inom Finansinspektionen ställer
sammantaget stora krav på myndighetens kompetens och anpassningsförmåga och det är myndigheten som ansvarar för att nödvändig kompetens rekryteras, utvecklas och vidmakthålls.
Dessutom ska Finansinspektionen tillse att verksamheten inom myndigheten kan bedrivas effektivt. I detta ligger bl.a. att myndighetens ledning
utformar effektiva styrprocesser som medger
flexibilitet och underlättar prioriteringar. Detta

medför att befintliga resurser kan utnyttjas mer
effektivt.
Regeringen ser positivt på de ambitioner och
initiativ till förändringar som myndigheten nu
vidtar. Statskontorets rapport utgör här ett
underlag för den fortsatta utvecklingen av
Finansinspektionens verksamhet. Det bör även
betonas att Finansinspektionen de senaste åren
tillförts ökade resurser, vilka främst motiverats
av utvidgade uppgifter. Nya resurser måste dock
alltid prövas mot befintlig verksamhet för att
klargöra möjligheter till ökad samordning och
ökad effektivitet inom myndigheten. Regeringen
avser att i samband med styrningen av Finansinspektionen följa upp myndighetens insatser för
att utveckla effektiviteten.
Regeringens bedömning är att Finansinspektionen i stort har levt upp till ställda krav inom
de givna ramarna. Därmed har Finansinspektionen bidragit till gällande mål för området
(målen anges i avsnitt 9.2).

9.4

Politikens inriktning

Det senaste årets utveckling på de finansiella
marknaderna har visat moderna ekonomiers
beroende av stabila finansiella marknader med
väl fungerande regler och tillsyn. Den internationella finanskrisen har också tydligt visat att
staten har en central roll att spela för att minska
olika störningar inom det finansiella systemet
när dessa uppstår. Finanskrisen har ställt Finansinspektionen och det framväxande internationella tillsynssamarbetet inför nya utmaningar.
Insatserna från regeringar, centralbanker och
tillsynsmyndigheter innebär att statens roll, och
förväntningarna härpå, har förändrats. Krisen har
också gett viktiga erfarenheter som gör att arbetet med reglering och tillsyn nu diskuteras,
utvärderas och nyorienteras på olika nivåer. Som
en konsekvens av den finansiella krisen har en
rad insatser beslutats och genomförts, vilka
redogörs för närmare i avsnitt 2.4.1. En
redogörelse för regeringens ambitioner inom
finansmarknadsområdet lämnas i avsnitt 2.6.1.
Under året har därutöver flera nya reformer
genomförts eller föreslagits inom det finansiella
området. Uppgiften att genomföra dessa ligger
till stor del på Finansinspektionen.
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9.4.1

Beslutade reformer

Nya och utvidgade regler om åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism har
införts i enlighet med proposition Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet (prop.
2008/09:70,
bet.
2008/09:JuU13,
rskr.
2008/09:163). De nya bestämmelserna innebär
att fler aktörer omfattas, att kraven på aktörerna
höjs och att tillsynen skärps. Bestämmelserna
omfattar även åtgärder mot finansiering av
terrorism genom att samma åtgärder som
används för att bekämpa penningtvätt även ska
nyttjas för att förhindra finansiering av
terrorism. Finansinspektionen har ett samordningsansvar för tillsynen som utförs vid flera
myndigheter och organ.
Genom förslagen i regeringens proposition
Säljstödjande finansiering (prop. 2008/09:148)
kan bl.a. ett företag i en icke finansiell koncern
tillhandahålla finansiering i samband med avsättning av varor och tjänster som framställs eller
säljs av ett annat företag i samma koncern utan
krav på tillståndsplikt enligt lagen (2004:297) om
bankoch
finansieringsrörelse
(bet.
2008/09:FiU31, rskr. 2008/09:262).
Bestämmelserna om ägarprövning i finansiella
företag har blivit tydligare och mer förutsägbara i
samband med genomförandet av förslagen i
proposition Förvärv av kvalificerade innehav i
finansiella företag, m.m. (prop. 2008/209:155,
bet. 2008/08:FiU32, rskr. 2008/09:225). Genom
denna reform har EG:s s.k. förvärvsdirektiv
(2007/44/EG) genomförts i svensk rätt. Förvärvsdirektivet harmoniserar den ägarprövning
som ska göras vid vissa större förvärv av aktier
eller andelar i kreditinstitut, värdepappersföretag
och försäkringsföretag. Ändringarna innebär
bl.a. att det tydligare anges vad Finansinspektionen ska väga in vid sin bedömning och hur
myndighetens handläggning ska gå till.
Regler som förbjuder börser att uppställa
oskäligt betungande krav på börsens emittenter
och deltagare har beslutats och genomförts
genom regeringens proposition Oskäliga krav i
börsens regelverk (prop. 2008/09:164, bet
2008/09:FiU30, rskr. 2008/09:261).
EG:s direktiv om gränsöverskridande fusioner
har genomförts för bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag, fondbolag, värdepappersbolag,
börser, clearingorganisationer och försäkringsaktiebolag genom förslagen i proposition Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag
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m.m. (prop. 2008/09:180 bet. 2008/09:FiU38,
rskr. 2008/09:298).
9.4.2

Planerade reformer och insatser

Några reformer planeras inom området, vilka
också innebär utvidgningar av Finansinspektionens uppdrag.
Försäkringsrörelselag
Ett arbete pågår med att utarbeta en ny
försäkringsrörelselag. Den kommande reformen
bygger på förslagen från Försäkringsföretagsutredningen. Utredningens förslag återfinns i
betänkandet Ny associationsrätt för försäkringsföretag (SOU 2006:55). Betänkandet har remissbehandlats (Fi2006/2981). Den nya lagen innebär en språklig och redaktionell modernisering
av rörelsereglerna för försäkringsaktiebolag,
ömsesidiga försäkringsbolag och försäkringsföreningar. De rörelseregler som gäller för
försäkringsbolag avses i huvudsak gälla även för
försäkringsföreningarna. I förslaget avses även
ingå en långtgående anpassning för de nämnda
företagen till det allmänna associationsrättsliga
regelverket. Den nya försäkringsrörelselagen
avses träda i kraft den 1 januari 2011.
Betaltjänstdirektivet
Betaltjänstdirektivet
(Payment
Services
Directive, PSD) är antaget inom EU och ska
införlivas med svensk rätt. Bestämmelserna
innehåller regler för tillhandahållande av betaltjänster och syftar till att i stor utsträckning
harmonisera regelverket för dessa tjänster inom
EU. Dessutom innehåller direktivet regler om
hur verksamheten i en ny form av institut,
betalningsinstitut, ska bedrivas. Betalningsinstitut ska enligt direktivet vara föremål för tillsyn
på nationell nivå. Beredning av förslag till
införlivande av betaltjänstdirektivet med svensk
rätt pågår.
9.4.3

Resurstillskott

Faktorer som nya europeiska regelverk, ökat
internationellt tillsynssamarbete, ökad internationalisering av svenska finansiella företag och
ökade krav avseende konsumentfrågorna, präglar
verksamheten vid Finansinspektionen. Till detta
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ska läggas effekterna för myndigheten av den
finansiella krisen.
Finansinspektionen är mot denna bakgrund i
behov av ökade resurser. I 2009 års proposition
om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) ökades
anslaget för Finansinspektionen. Därutöver föreslås ytterligare ett resurstillskott fr.o.m. 2010,
vilket framgår av förslagen i avsnitt 9.5.1.

höjning av anslaget är saldoneutralt då motsvarande belopp tas in på inkomstsidan.
I beloppen för intäkter till inkomsttitel ingår
även bötesmedel och andra sanktionsavgifter
som företagen under tillsyn betalar vid överträdelser, vilket förklarar överskottet för respektive år.
Regeringens överväganden

9.5

Budgetförslag

Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Finansinspektionen

9.5.1

1:11 Finansinspektionen

Tusental kronor

1

Tabell 9.4 Anslagsutveckling för 1:11 Finansinspektionen

Anvisat 2009

Tusental kronor

Förändring till följd av:

2008

Utfall

213 258

2009

Anslag

252 774

2010

Förslag

263 609

2011

Beräknat

265 645

2

267 054

3

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2012

227 774

227 774

227 774

7 835

9 655

10 914

28 000

28 216

28 366

263 609

265 645

267 054

Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag
1

Anslaget används för Finansinspektionens förvaltningskostnader avseende tillsyn och regelgivning inom det finansiella området. Inspektionens tillståndsprövning finansieras helt med
avgifter från de ansökande företagen.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.5 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter
som får
disponeras

2011

Övrigt

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21).
2
Motsvarar 263 609 tkr i 2010 års prisnivå.

Intäkter till
inkomsttitel

Beslut

247 739

1

Offentligrättslig
verksamhet

Pris- och löneomräkning 2

-3 263

2010

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

303 194

34 735

257 301

80 628

Prognos 2009

325 000

30 000

286 000

69 000

Budget 2010

317 000

35 000

299 000

53 000

Avgifterna regleras i förordningen (2001:911)
om avgifter för prövning av ärenden hos
Finansinspektionen och genom förordningen
(2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av
Finansinspektionens verksamhet. Avgifterna
bestäms i syfte att uppnå full kostnadstäckning.
Finansinspektionen tar ut avgifter för den
verksamhet som är anslagsfinansierad, bortsett
från verksamheten som avser samordning av
tillsyn för penningtvätt. Detta innebär att en

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Finansinspektionen har fått utökade uppgifter
avseende såväl tillsyn som reglering avseende
exempelvis arbetet med samlade kapitalbedömningar och det kommande Solvens 2-regelverket.
Därutöver har myndighetens uppgifter utvidgats
i samband med den finansiella krisen och de åtgärder som vidtagits genom regeringens stabilitetsplan. Finansinspektionen står vidare inför
nya och utvecklade krav på samordning av tillsyn
för gränsöverskridande tillsynsarrangemang vilka
finns inom bankområdet, försäkringsområdet
och för finansiella konglomerat. Mot bakgrund
av ovanstående utökas anslaget med 28 miljoner
kronor.
Av anslaget beräknas 5 000 000 kronor avsättas för satsningar inom konsumentområdet
för genomförande av bl.a. privatekonomisk utbildning och 3 500 000 kronor för den nya samordningsfunktionen inom Finansinspektionen
för åtgärder mot penningtvätt och terrorism.
Regeringen föreslår att anslaget för Finansinspektionen under 2010 uppgår till 263 609 000
kronor. För 2011 beräknas anslaget till
265 645 000 kronor och för 2012 till 267 054 000
kronor.
81
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10

10.1

Riksgäldskontoret

Omfattning

Riksgäldskontoret är statens finansförvaltning.
Uppdraget är att finansiera det som regering och
riksdag har beslutat. I uppdraget ingår att vara
statens internbank, förvalta och finansiera statsskulden samt att ge statliga garantier och lån.
Sedan den 1 januari 2008 ansvarar Riksgäldskontoret för insättningsgarantin och investerarskyddet och sedan den 1 november 2008 är Riksgäldskontoret även stödmyndighet enligt lagen
om statligt stöd till kreditinstitut.
Verksamhetsgrenarna hänger naturligt ihop.
Statens internbank tillhandahåller system för
statens in- och utbetalningar. Skillnaden mellan
in- och utbetalningarna till och från staten styr
hur mycket Riksgäldskontoret behöver låna,
vilket i sin tur påverkar statsskuldens storlek.
Garantier är en latent skuld. Detta innebär att
om staten måste infria en garanti eller ge finansiellt stöd utbetalas pengar, vilket gör att statsskulden ökar. Insättningsgarantin, investerarskyddet och stödet till kreditinstitut har starka
beröringspunkter med övrig garantiverksamhet.
Det lagfästa målet för statsskuldsförvaltningen
är att låna till så låg kostnad som möjligt utan att
ta för stora risker. Regeringen styr statsskuldsförvaltningen genom årliga riktlinjer till Riksgäldskontoret.

10.2

Resultatredovisning

Riksgäldskontoret har under 2008 genomfört
sina uppgifter inom befintliga ramar. Utfallet på
förvaltningskostnadsanslaget blev 281 miljoner
kronor, vilket motsvarar det anvisade anslaget.

10.2.1 Resultat
Statens internbank
Statens internbank inom Riksgäldskontoret tillhandahåller system och tjänster till statliga myndigheter, affärsverk och vissa statliga bolag.
Myndigheternas låneramar beslutas av riksdagen
och räntan på lån och placeringar bestäms utifrån
Riksgäldskontorets kostnad för upplåningen.
Statens internbank har, förutom att låna ut och
ta emot inlåning, även i uppgift att hantera de
månadsvisa överföringarna från anslag för förvaltningsändamål till statliga myndigheters
räntekonton hos Riksgäldskontoret.
För att myndigheterna ska kunna utföra betalningar för exempelvis transfereringar, skatter,
löner och hyra upphandlar Riksgäldskontoret
ramavtal för betaltjänster. De statliga myndigheterna är enligt betalningsförordningen skyldiga att avropa dessa avtal om inte särskilda skäl
föreligger. De banker som Riksgäldskontoret har
tecknat ramavtal med avseende betalningsförmedling är Nordea, SEB och Swedbank. Under
2008 förlängdes ramavtalen, vilket innebär att
nuvarande avtal löper till slutet av mars 2011.
Under 2008 tecknades nya ramavtal för betalkort, resekonto och inköpskort. Den statliga
betalningsmodellen, av vilken ramavtalen utgör
en viktig del, ska tillgodose behovet av säkerhet,
information och valfrihet. Betalningarna ska
förmedlas kostnadseffektivt och staten ska ha en
konkurrensneutral relation till bankerna.
Under 2008 fortsatte de statliga betalningarna
att öka medan kostnaderna för att förmedla
betalningarna minskade. En förklaring är att
2008 var första året då de nya ramavtalen fick
fullt genomslag på årsbasis. Under 2008 uppgick
betalningsflödet till 4 847 miljarder kronor,
83
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vilket var en ökning på ca 4 procent. Ramavtalsbankerna förmedlade 132 miljoner betalningar,
för vilka myndigheterna betalade 114 miljoner
kronor. I förhållande till 2007 betalade myndigheterna 8,5 miljoner kronor mindre 2008 för att
få sina betalningar genomförda. Under 2008 var
genomsnittspriset per betalning 0,86 kronor
vilket kan jämföras 0,95 kronor 2007.
Tabell 10.1 Antalet betalningar samt kostnader för
betalningar i statens betalsystem

Antal betalningar (miljoner)

2005

2006

2007

2008

125

123

127

132

Total kostnad (miljoner kr)

161

152

122

114

Kostnad/betalning (kr/st.)

1,28

1,23

0,95

0,86

Den samlade utlåningen från statens internbank
till myndigheter, affärsverk och vissa bolag uppgick till 236 miljarder kronor vid 2008 års slut.
Detta var 21 miljarder kronor lägre än vid föregående årsskifte. Förklaringen är främst att Banverket och Vägverket löst in merparten av sina
lån eftersom infrastrukturinvesteringar fortsättningsvis ska finansieras direkt från anslag. Den
enskilt största låntagaren är Centrala studiestödsnämnden. Myndighetens upplåning ökade
med 5 miljarder kronor under 2008 och uppgick
vid årets slut till 154 miljarder kronor. Affärsverken och de statliga bolagen ökade tillsammans sin upplåning med 5 miljarder kronor
till 29 miljarder kronor. Den största låntagaren
bland dessa är Botniabanan AB som står för 14,6
miljarder kronor.
Den samlade inlåningen till statens internbank
från myndigheter, affärsverk och vissa bolag
uppgick till 86 miljarder kronor vid 2008 års slut.
Detta är en ökning med 10 miljarder kronor
jämfört med 2007. Ökningen beror främst på
den under hösten 2008 inrättade stabilitetsfonden, som innebar att 15 miljarder kronor
fördes från statsbudgeten till ett konto hos
statens internbank.
Den årliga kundenkät som myndigheterna
svarade på visar fortsatt god nöjdhet över internbankens service och tjänster. Nöjdkundindex var
85 av maximalt 100 för 2008, vilket var något
högre än föregående år.
Statsskuldsförvaltning
Statsskuldspolitiken styrs av det övergripande
målet att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras sam84

tidigt som risken i förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske inom ramen för de krav som
penningpolitiken ställer. Den statsskuldspolitiska styrningen avser inte statsskuldens storlek,
då denna i huvudsak påverkas av faktorer som
finanspolitik och konjunkturutveckling.
Regeringen styr statsskuldsförvaltningen
genom treåriga riktlinjebeslut som fattas i
november varje år. Riksgäldskontoret lämnar
förslag till riktlinjebeslut och Finansdepartementet remitterar förslaget till Riksbanken för
yttrande. När regeringen har fattat riktlinjebeslut ansvarar Riksgäldskontoret för att strategiska beslut fattas inom ramen för regeringens
riktlinjer och att dessa omsätts i den operativa
förvaltningen av skulden. Centralt i riktlinjerna
är besluten om skuldens sammansättning och
löptid, eftersom dessa båda parametrar är avgörande för avvägningen mellan kostnad och risk.
Hittills har regeringen årligen lämnat en
utvärderingsskrivelse avseende statens upplåning
och skuldförvaltning till riksdagen, men fr.o.m.
2008 lämnas skrivelsen vartannat år, vilket
innebär att nästa utvärderingsskrivelse lämnas till
riksdagen våren 2010. Vid behandlingen av
skrivelsen under våren 2008 Utvärdering av
statens upplåning och skuldförvaltning 2003–
2007 (skr. 2007/08:104), gjorde finansutskottet
bedömningen att regeringens beslut om
riktlinjer för perioden fattats i enlighet med
målet att långsiktigt minimera kostnaderna för
statsskulden med beaktande av risken i förvaltningen (bet. 2007/08:FiU22, rskr. 2007/08:104).
I betänkandet framgår även att utskottets helhetsintryck av Riksgäldskontorets verksamhet
under utvärderingsperioden är mycket gott.
Nedan redovisas i korthet uppnådda resultat
samt regeringens preliminära syn på den genomförda statsskuldsförvaltningen 2008. En mer
utförlig utvärdering av åren 2005–2009 kommer
att lämnas till riksdagen under våren 2010.
Statsskuldens storlek och förväntade utveckling är en utgångspunkt för hur statsskuldspolitiken ska avvägas. De senaste åren har statsfinanserna varit starka, vilket har inneburit att
statsskulden
minskat.
Under
perioden
1999−2008 minskade statsskulden med 255 miljarder kronor, för att uppgå till 1 119 miljarder
kronor vid 2008 års slut (mätt som okonsoliderad statsskuld). I förhållande till BNP har
skuldens andel under samma period minskat från
73 till 35 procent.
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Diagram 10.1 Statsskulden
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De senaste tio åren har räntekostnaderna för
statsskulden halverats, från runt 90 miljarder
kronor per år till runt 45 miljarder kronor per år.
Detta är både en följd av att statsskulden
minskat och att räntenivåerna gått ner. I förhållande till BNP har de kostnadsmässiga
räntorna minskat från runt 4 procent för tio år
sedan till runt 1,5 procent de senaste åren.
Diagram 10.2 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor
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För styrningen av statsskulden används sedan
2007 ett särskilt statsskuldsmått, kallat SSKmåttet, skuldens summerade kassaflöden. Syftet
med SSK-måttet är att det ska spegla statsskuldens riskexponering på bästa sätt, varför
kupongbetalningar och inflationskompensation
inkluderas förutom den nominella skulden.
Regeringen styr statsskuldens sammansättning
genom att ange målandelar för valutaskulden och
den reala kronskulden. Därtill består statsskulden av nominell kronskuld, vars andel blir en
direkt konsekvens av målandelarna för de båda
övriga skuldandelarna. Regeringen har sedan
2001 strävat efter att minska andelen valutaskuld
och öka andelen realskuld. I riktlinjebeslutet för
2008 fastställdes att valutaskulden skulle minska
till 15 procent av statsskulden. I syfte att nå

önskad målandel för valutaskulden, beslutade
regeringen om ett riktvärde för valutaskuldens
amortering på 40 miljarder kronor. Vidare gavs
Riksgäldskontoret möjlighet att avvika med ±15
miljarder kronor från den beslutade amorteringstakten. Sommaren 2008 uppnåddes målet om 15
procent valutaskuld, varför regeringen i augusti
2008 beslutade att upphäva amorteringsriktvärdet. I stället fastställdes att valutaskulden ska
styras mot andelen 15 procent med ett styrintervall på ±2 procentenheter. Vid 2008 års slut
uppgick andelen valutaskuld till 16,6 procent. I
riktlinjebeslutet för 2008 angav regeringen att
den reala kronskulden skulle utgöra 25 procent
av statsskulden. Riksgäldskontoret fick i uppdrag att själv lägga fast ett avvikelseintervall
kring andelen real kronskuld. Vid 2008 års slut
uppgick den reala kronskulden till 28,2 procent.
Detta var utanför det avvikelseintervall på ±2
procentenheter som Riksgäldskontoret hade
fastställt. I riktlinjerna för 2008 skrev regeringen
att man inte ser något hinder mot att avvikelseintervallet justeras om Riksgäldskontoret anser
att det finns skäl för det. Motiveringen var att
kostsamma återköp och tvära kast i upplåningspolitiken bör undvikas. Realskuldens storlek är
svår att påverka då emissionerna är små och
endast små volymer löper till förfall de närmaste
åren. Vid 2008 års slut uppgick andelen nominell
kronskuld till 55,2 procent.
Statsskuldens löptid styrdes under 2008
genom att regeringen lade fast ett riktvärde om
4,8 år för den samlade löptiden i statsskulden.
Vid slutet av året uppgick den genomsnittliga
löptiden till 4,7 år. Löptiden i de tre skuldslagen
skiljer sig åt. Under 2008 var riktvärdet för den
nominella skulden 3,5 år, för valutaskulden 0,125
år och för realskulden 10,6 år. Från 2009 lägger
regeringen fast separata målvärden för vart och
ett av de tre skuldslagen, i stället för som tidigare
samlat för hela skulden. För 2009 beslutades
oförändrade löptidsriktvärden, förutom för
realskulden som av tekniska skäl sänktes till 10,1
år. I mars 2009 beslutade regeringen att
temporärt upphäva riktvärdet för löptiden
avseende den nominella kronskulden för att ge
Riksgäldskontoret möjlighet att emittera en ny
lång obligation i syfte att kunna tillgodogöra sig
kostnadsfördelarna i en miljö med låga långa
räntor. Ytterligare ett motiv var att minska
refinansieringsrisken och sprida upplåningen på
fler löptider i en situation när utsikterna för
statsfinanserna försämrades och osäkerheten till85
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tog. Totalt lånades 38 miljarder kronor i en 30årig nominell obligation till räntan 3,75 procent.
Riksgäldskontoret har möjlighet att ta ränteoch valutapositioner för att, med beaktande av
risk, sänka kostnaderna för statsskulden. Positionerna ska tas med derivatinstrument, men får
inte tas på den svenska räntemarknaden. Positionerna begränsas genom att regeringen anger
en samlad högsta risknivå. Riksgäldskontorets
styrelse fattar beslut om de strategiska positionerna, medan den aktiva förvaltningen är delegerad inom myndigheten.
I december 2008 beslutade Riksgäldskontoret
att ta en strategisk position (motsvarande 15
miljarder kronor) för en starkare krona genom
att köpa kronor och låna i euro. Då kronan låg
kvar på en svag nivå under våren beslutade
regeringen i maj 2009, efter förslag från Riksgäldskontoret, att höja utrymmet för strategiska
positioner i kronor gentemot andra valutor från
15 till 50 miljarder kronor. Skälet var att ge
Riksgäldskontoret ytterligare flexibilitet i syfte
att möjliggöra lägre kostnader för statsskulden.
Bakgrunden var att kronan bedömdes vara
betydligt svagare än vad som kunde motiveras av
fundamentala förhållanden och att kronan
rimligen borde stärkas när den finansiella oron
ebbat ut och konjunkturen börjat återhämta sig.
Genom att öka valutaexponeringen när kronan
är svag och reducera den när kronan har stärkts
kan kostnaden för statsskulden sänkas.
I början av mars 2009 realiserade Riksgäldskontoret en strategisk position avseende
dollarförstärkning gentemot euron. Positionen
resulterade i en vinst på 2,5 miljarder kronor.
Under 2008 genererade den aktiva förvaltningen en vinst på 492 miljoner kronor. Den
aktiva förvaltningens sammanlagda vinst för
perioden 2004–2008 uppgick till 358 miljoner
kronor. En vinst från en strategisk position eller
från den aktiva förvaltningen minskar statens
räntekostnader med samma belopp.
Tabell 10.2 Resultat av aktiv förvaltning, miljoner kronor
Miljoner kronor

Total förvaltning
Summa resultat 2004–2008

2004

2005

2006

2007

2008

195

-430

339

-238

492
358

Under 2008 var inflationstakten högre än den
genomsnittliga break even-nivån i realskulden,
vilket innebar att det kalkylmässiga resultatet för
realskulden visade underskott under 2008. I
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december 2008 förföll en realobligation som
introducerades 1995. Den gav ett realiserat
överskott på 2,9 miljarder kronor.
Diagram 10.3 Kalkylmässigt resultat för realskulden
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Under hösten 2008 fördubblades i det närmaste
Riksgäldsspar till följd av insättningar från
privatpersoner i samband med höstens finansoro. Upplåningen på privatmarknaden minskade
kostnaderna för statsskulden med 144 miljoner
kronor under 2008 och med 710 miljoner kronor
under perioden 2004−2008.
Tabell 10.3 Kostnadsbesparing privatmarknadsupplåning
Miljoner kronor
2004

2005

2006

2007

2008

110

98

150

149

106

Riksgäldsspar

6

10

27

23

38

Riksgäldskonto

-4

-2

-

-

-

112

106

177

171

144

Premieobligationer

Summa besparing
Summa besparing 2004–2008

710

Riksgäldskontorets marknads- och skuldvård
har bedrivits enligt samma principer som tidigare
(transparens, förutsägbarhet och långsiktighet).
Liksom tidigare år fick Riksgäldskontoret och
den svenska statspappersmarknaden ett gott
betyg i den årliga undersökningen gjord av
marknadsundersökningsföretaget
Prospera.
Under hösten 2008 utsattes systemet med marknadsvårdande repor för en så allvarlig påfrestning
att faciliteten i statsskuldväxlar fick stängas. I
stället beslutade Riksgäldskontoret att öka utbudet statsskuldväxlar genom extra utestående
emissioner på upp till 150 miljarder kronor. Den
29 oktober beslutade riksdagen, med retroaktiv
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verkan, om en ändring i lagen (1988:1387) om
statens upplåning och skuldförvaltning. Därtill
beslutade regeringen om ett tillägg i riktlinjebeslutet för statsskuldens förvaltning 2008, där
den maximala utestående volymen av extraemitterade växlar begränsades till 200 miljarder
kronor. Det högre beloppet sattes för att skapa
ytterligare utrymme om behov skulle uppstå.
Som mest var extra växlar för 120 miljarder
kronor utestående och totalt emitterade Riksgäldskontoret extra växlar för 167,7 miljarder
kronor. De sista extraemitterade växlarna förföll
i mars 2009. Riksgäldskontorets agerande bedöms ha bidragit till en högre likviditet på den
svenska räntemarknaden, vilket bedöms ha haft
en stabiliserande inverkan.
Garantier och krediter
Finansoron innebar att det blev svårare för
många företag att få lån. Som en följd av detta
beslutade riksdagen om nya statliga garantier och
krediter (se avsnitt Finansiell stabilitet nedan). I
syfte att underlätta finansiering med längre löptid till svensk exportindustri fick Riksgäldskontoret, februari 2009, i uppdrag att tillhandahålla Svensk Exportkredit AB (SEK) en låneram
om 100 miljarder kronor under 2009. Regeringen föreslår att låneramen förlängs in i 2010
(se utgiftsområde 24, avsnitt 4.7.8). Hittills har
låneramen inte utnyttjats.
I maj 2009 beslutade Riksbanken om en
förstärkning av valutareserven med upp till 100
miljarder kronor. Anledningen var att Riksbanken behövt använda en del av valutareserven
för utlåning till svenska banker och utländska
centralbanker. Riksgäldskontoret lånar upp valutan för Riksbankens räkning. Vid halvårsskiftet
hade valuta motsvarande 66 miljarder kronor
lånats ut från Riksgäldskontoret till Riksbanken
för att återställa valutareserven. Därefter har
3 miljarder euro lånats upp vilket tillsammans
med den tidigare upplåningen till Riksbanken
motsvarar totalt cirka 96 miljarder kronor. Syftet
med utlåningen är att värna den finansiella
stabiliteten och ha god beredskap om den
finansiella krisen skulle bli djup och långvarig.
I juni 2009 fick Riksgäldskontoret i uppdrag
att handlägga utlåning till Island som riksdagen
bemyndigat regeringen att besluta om (se avsnitt
11 Kredit till annan stat).
Vid 2008 års slut uppgick garantiportföljen
(exklusive bankgarantier och insättningsgarantin) till 51 miljarder kronor, vilket var en ökning

med 3 miljarder kronor jämfört med föregående
år. Garantiportföljen är i stor utsträckning koncentrerad till ett fåtal stora projekt varav
Öresundsbron står för 59 procent av
garantiåtagandena. Övriga garantiåtaganden rör
främst pensioner till tidigare anställda i statliga
myndigheter som omvandlats till bolag (15
procent), internationella åtaganden (16 procent)
och svenska kreditinstitut (10 procent). Utöver
Riksgäldskontorets åtaganden finns särskilt
garantikapital till internationella finansieringsinstitutioner på drygt 91 miljarder kronor (hanteras av Finansdepartementet och Utrikesdepartementet) och garantier utställda av affärsverk
och andra myndigheter på 1,7 miljarder kronor.
Tabell 10.4 Riksgäldskontorets garantiverksamhet 2004–
2008
Miljoner kronor
2004

2005

2006

2007

2008

64 107

53 271

48 475

47 426

50 610

6 515

4 750

4 373

0

0

1 629

1 748

1 949

2 191

2 278

543

551

562

0

0

Garantiåtaganden
- Ordinarie
reserv
- Venantius AB

Saldo på garantireserver
- Ordinarie
reserv
- Venantius AB

1

1

Avser de medel som avsatts på räntekonto i RGK för framtida infrianden av
garantier, inklusive räntor.

Den ordinarie garantireserven uppgick till
knappt 2,3 miljarder kronor vid 2008 års slut.
Reserveringen för förväntade förluster i garantiportföljen uppgick till sammanlagt 1,1 miljarder
kronor, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. Vid sidan av garantireserven finns en
särskild reserv för garantikapital till internationella finansiella institutioner. Ett infriande
av en sådan garanti medför att reserven belastas,
vartefter motsvarande belopp avräknas från
anslag inom respektive departements ansvarsområde. Förfarandet innebär att saldot på denna
särskilda garantireserv normalt kommer att vara
noll kronor. Kostnaden för dessa åtaganden görs
synlig genom att ändamålet för de anslag som
täcker kapitaltillskottet har vidgats till att även
gälla infrianden av garantikapital.
Riksgäldskontorets utlåning till låntagare
utanför staten uppgick till knappt 21 miljarder
kronor vid 2008 års slut. Utlåningen, som främst
finansierar infrastrukturprojekt, ökade med 3
miljarder kronor under året. De största låntagarna är Botniabanan AB, Svensk-Danska bro87
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förbindelsen AB (SVEDAB AB) och A-Train
AB.
Tabell 10.5 Lån med kreditrisk hos Riksgäldskontoret
Miljoner kronor, per 31 december 2008

Botniabanan AB
SVEDAB AB
A-train AB
Övriga
Summa

Låneram

Utestående lån

15 000

14 648

Nedskrivning till
följd av
förväntade
kreditförluster

1

4 881

700

1 000

1 000

200

-

245
20 774

900

1

2 600 miljoner kronor i prisnivå jan 1997 jämte kapitaltjänstkostnader och
mervärdeskatt.

Insättningsgaranti och investerarskydd
Den 1 januari 2008 övertog Riksgäldskontoret
ansvaret för den statliga insättningsgarantin från
Insättningsgarantinämnden (IGN). I och med
detta avvecklades IGN. Syftet var att skapa
bättre förutsättningar och minskad sårbarhet vid
hanteringen av ersättningsfall, genom att verksamheten integrerades i en större myndighet.
För verksamheten inrättades ett särskilt beslutsorgan bestående av en ordförande och fyra ledamöter. Beslutsorganet ansvarade för ärenden av
principiell karaktär eller som hade större betydelse samt för ärenden som rörde föreskrifter.
Vid årsskiftet 2008/09 avskaffades beslutsorganet och verksamheten integrerades fullt ut i
Riksgäldskontoret. Beslutsorganets uppgifter
överfördes till Riksgäldskontorets styrelse. För
den löpande verksamheten ansvarar Riksgäldskontorets garanti- och kreditavdelning. Under
2008 behövde inga ersättningar utbetalas inom
insättningsgarantin eller investerarskyddet, dock
innebar den finansiella oron att Riksgäldskontoret fick besvara en stor mängd frågor från allmänheten och anslutna institut.
Syftet med insättningsgarantin är att stärka
konsumentskyddet för allmänhetens insättningar i banker, kreditmarknadsföretag med flera
institut och att bidra till stabiliteten i det finansiella systemet. Insättningsgarantins omfattning
och utformning styrs av regelverk inom Sverige
och EU och finansieras genom avgifter från de
institut som omfattas av systemen.
Som en första åtgärd för att minska effekterna
av finanskrisen under hösten 2008 höjde regeringen insättningsgarantin. Syftet var att stärka
insättarnas förtroende och upprätthålla en stabil
inlåning (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14,
rskr. 2008/09:16). Under 2009 har miniminivån
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för garantibeloppet även höjts inom EU. Som
resultat ersätter staten numera upp till 50 000
euro alternativt 500 000 kronor, beroende på
vilket som utgör det högsta beloppet i kronor
räknat (prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU:35,
rskr. 2008/09:297). Garantin gäller för insättningar på alla typer av konton utom de individuella pensionssparandet IPS. Utökningen innebar att statens åtagande under 2008 ökade med
närmare 250 miljarder kronor till 886 miljarder
kronor vid årets slut. Det ökade åtagandet är en
följd av höjt garantibelopp, att garantin utvidgades till att omfatta alla konton (förutom IPS),
samt förändrade insättningar under året. Enligt
gällande bestämmelser ska den sammanlagda
årliga avgiften uppgå till 0,1 procent av de totala
garanterade insättningarna. Institutens avgift
varierar mellan 0,06 och 0,14 procent beroende
på hur kapitaltäckningsgraden förhåller sig till
övriga instituts kapitaltäckningsgrad. Vid slutet
av 2007 uppgick de garanterade insättningarna
till 639 miljarder kronor. Utifrån detta belopp
har Riksgäldskontoret debiterat de institut som
omfattas av insättningsgarantin med 639 miljoner kronor för 2008.
I Riksgäldskontorets uppdrag ingår att förvalta de avgifter som tas ut för att täcka framtida
ersättningsfall inom insättningsgarantin. Målet
för förvaltningen är att uppnå en god avkastning
samtidigt som riskspridning och betalningsberedskap upprätthålls. Kammarkollegiet förvaltar avgifterna åt Riksgäldskontoret med det
specificerade målet att tillgångarna ska vara
jämnt fördelade mellan utestående statsobligationer med löptider upp till tio år. Det samlade
värdet på tillgångarna uppgick till 19,8 miljarder
kronor vid utgången av 2008. Avkastningen blev
14,1 procent, vilket berodde på den kraftiga
räntenedgången. Detta var den högsta avkastningen ett enskilt år sedan förvaltningen av
avgiftsmedlen startade i mitten av 1997. För
investerarskyddet har avgifter enbart tagits ut för
att täcka löpande administrationskostnader. Förslag har lämnats om att ytterligare förbättra
insättningsgarantin (SOU 2009:41). Förslagen
avser bl.a. en snabbare utbetalning och förbättrad information till spararna, samt utvidgad
tillsyn över företag som har hand om insättningar.
Finansiell stabilitet
Hösten 2008 fick Riksgäldskontoret i uppdrag
att vara stödmyndighet enligt lagen (2008:814)
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om statligt stöd till kreditinstitut. Stödmyndighetens uppgift är att motverka allvarliga störningar i det finansiella systemet. I stödmyndighetens uppdrag ingår att ansvara för det statliga garantiprogrammet för att underlätta bankernas upplåning och att besluta om stödåtgärder till solventa banker och kreditinstitut.
Riksgäldskontoret har också i uppgift att administrera den stabilitetsfond som inrättades för att
finansiera stödåtgärderna. I rollen som stödmyndighet kan Riksgäldskontoret ingripa om ett
finansiellt institut skulle få så stora ekonomiska
problem att det finns risk för en allvarlig störning i det finansiella systemet i landet. Stödmyndighetens roll motsvarar den som Bankstödsnämnden hade under bankkrisen i början av
1990-talet. Regeringen har genom stödlagen ett
brett mandat att vidta de stödåtgärder som
situationen kräver. Med stöd av lagen har regeringen utfärdat förordningen (2008:820) om
statligt stöd till kreditinstitut vilken ger Riksgäldskontoret möjlighet att ge stöd till institut
som ansöker härom. Om stöd ges i andra former
än kapitaltillskott måste regeringen besluta om
stödet. Stöd ska ges i den form som är mest
lämplig och åtgärderna ska utformas så att kostnaderna blir så låga för skattebetalarna som
möjligt.
Avgifterna för garantiprogrammet fastställs av
Riksgäldskontoret. Avgifterna är riskdifferentierade och bygger på en modell som tagits fram
av Europeiska centralbanken (ECB). Till och
med den 15 juni 2009 hade bankerna betalat in
380 miljoner kronor i avgift för att omfattas av
lånegarantin. Eftersom merparten av garantierna
tecknats sedan årsskiftet kommer de inbetalda
garantiavgifterna att öka under året. Under det
andra till fjärde kvartalet beräknas de inbetalda
avgifterna uppgå till 2 050 miljoner kronor.
Riksgäldskontoret har sedan den 17 februari
2009 möjlighet att ge solventa banker och
bostadsinstitut kapitaltillskott i form av aktiekapital eller s.k. hybridkapital och ska uppfylla
villkoren enligt Finansinspektionens föreskrifter
för att ingå i ett instituts kapitalbas som primärt
kapital, dvs. kapital av högsta kvalitet. Syftet med
kapitaltillskottsprogrammet är att möjliggöra för
banker och bostadsinstitut att utöka sin utlåning
till företag och hushåll för att på detta sätt
undvika en kreditåtstramning. Programmet regleras i förordningen (2009:46) om kapitaltillskott till solventa banker m.fl. Den totala ramen
för kapitaltillskottsprogrammet är 50 miljarder

kronor och finansieras genom stabilitetsfonden.
I februari beslutade regeringen, i egenskap av
största ägare i banken (19,9 procent), att delta i
Nordeas nyemission med sin andel. Deltagandet
skedde inom ramen för kapitaltillskottsprogrammet och är det hittills enda utnyttjandet
av programmet. Nyemissionens storlek uppgick
totalt till ca 2,5 miljarder euro, varav statens
andel uppgick till 513 miljoner euro (motsvarande 5,6 miljarder kronor). Den 15 juni var
börsvärdet på de nytecknade aktierna 17,6 miljarder kronor. Ökningen beror dels på en positiv
aktiekursutveckling, dels på att emissionen
genomfördes till en kraftig rabatt.
I sin roll som stödmyndighet har Riksgäldskontoret gett särskilt stöd till en bank, Carnegie
Investment Bank (CIB). Under hösten 2008
övertog Riksgäldskontoret ägandet av CIB och
Max Matthiesen AB (MM) i enlighet med
villkoren i ett pantavtal som ingåtts som säkerhet
för ett lån på ca 2,4 miljarder kronor. Under
våren 2009 såldes CIB och MM för ca 2,3 miljarder kronor. Enligt avtalet har staten dessutom
rätt att ta del av eventuella framtida återbetalningar på vissa krediter som lämnats av CIB.
Tidigare ägaren till CIB och MM, D. Carnegie
AB, har vänt sig till Prövningsnämnden för stöd
till kreditinstitut för att få Riksgäldskontorets
värdering av bolagen prövad. Innan man på ett
korrekt sätt kan ta ställning till värderingsfrågan
måste dock ett antal grundförutsättningar slås
fast. I syfte att få frågorna prövade i rätt ordning
har Riksgäldskontoret väckt talan vid tingsrätten
för att få dessa förutsättningar fastställda, samt
begärt att tvisten i Prövningsnämnden förklaras
vilande i avvaktan på tingsrättens avgörande.
Åtgärder och program som stödmyndigheten
hanterar finansieras via den stabilitetsfond som
riksdagen beslutade att inrätta hösten 2008.
Medel till fonden, 15 miljarder kronor, tillsköts
den 29 oktober 2008 genom ett särskilt anslag.
Målet är att fonden inom 15 år ska uppgå till
motsvarande 2,5 procent av BNP. För att fonden
ska uppnå den målsatta nivån ska instituten
framöver betala en stabilitetsavgift till fonden.
Stödmyndighetens förvaltningskostnader tas
från stabilitetsfonden. Kostnaderna för stödmyndigheten begränsas av ett kostnadstak som
fastställs av regeringen. Från det att stödmyndigheten inrättades hösten 2008 och till den
15 juni 2009 har 39 miljoner kronor använts ur
stabilitetsfonden för att täcka de förvaltningskostnader som verksamheten medfört. För 2009
89
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är taket för förvaltningskostnaderna för närvarande satt till 47,7 miljoner kronor. Förvaltningskostnadernas storlek är beroende av
händelseutvecklingen och de åtgärder som vidtas
inom ramen för stödmyndighetens verksamhet.
Regeringen har för avsikt att även fastställa ett
kostnadstak för stödmyndighetens förvaltningskostnader avseende 2010. Regeringen kommer i
november att få en uppdaterad kostnadsprognos
från Riksgäldskontoret inför fastställandet som
görs i 2010 års regleringsbrev för Riksgäldskontoret.
Den 15 juni 2009 uppgick fondens placeringar
i Riksgäldskontoret till 8,8 miljarder kronor.
Fondens övriga behållningar består av de aktier i
Nordea, en återstående fordran från försäljningen av CIB och MM samt ännu inte betalda
garantiavgifter. Inklusive marknadsvärdet av de
aktier i Nordea som stabilitetsfonden förvärvat,
uppgick fondens behållningar till 26,4 miljarder
kronor den 15 juni 2009.
Tabell 10.6 Översikt, stabilitetsfonden den 15 juni 2009
Typ av transaktion

Miljoner kronor

Kapital, anslag till fonden
Garantiavgifter 2008
Garantiavgifter 2009, kvartal 1

61
319

CIB och MM (netto
exkl.förvaltningskostn.) 1

-1 056

Nordea, nyemission

-5 610

Ränta på behållning

115

Förvaltningskostnader

-39

Kvarstående behållning

1

15 000

8 790

Nordeaaktier, marknadsvärde

17 610

Värde inkl. Nordeaaktier

26 400

Del av köpeskillingen för försäljningen av CIB och MM erläggs 2010.

10.2.2 Analys och slutsatser
Riksgäldskontoret har en viktig roll som statens
finansförvaltning. Att internbanksfunktionen
fungerar effektivt och säkert är centralt för såväl
enskilda myndigheter som för staten som helhet.
Det är också betydelsefullt att statsskulden förvaltas på ett sådant sätt att dess belastning på
statsbudgeten långsiktigt minimeras samtidigt
som risken i förvaltningen beaktas. Av stor statsfinansiell betydelse är också att garanti- och kreditverksamhet bedrivs enligt gällande regelverk,
att insättningsgaranti och investerarskydd samt
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att stödmyndighetsrollen hanteras effektivt,
rättssäkert och i enlighet med uppdraget.
Regeringens bedömning är att Riksgäldskontoret har levt upp till ställda krav inom givna
ramar. Därmed har Riksgäldskontoret uppfyllt
målen utifrån givna uppdrag.
Statens internbank
System och tjänster inom den internstatliga
finansfunktionen har utvecklats i enlighet med
Riksgäldskontorets uppdrag. De insatser som
har gjorts har bidragit till en effektivare hantering, ökad säkerhet och minskade kostnader
för statens betalningar. Sammantaget gör regeringen bedömningen att målen för statens
internbank har uppnåtts.
Statsskuldsförvaltning
De kvantitativt mätbara delarna har under 2008
visat positiva utfall med undantag för det
kalkylmässiga resultatet för realskulden, vilket
förklaras av högre inflation. Under 2008 bidrog
den aktiva förvaltningen med kostnadsbesparingar på 492 miljoner kronor medan
privatmarknadsupplåningen bidrog med besparingar på 144 miljoner kronor. Regeringens
preliminära bedömning av uppnått resultat för
2008 är att statsskuldsförvaltningen har bedrivits
i enlighet med målet.
Garantier och krediter
Den statliga garantigivningen har under det
gångna året i hög grad påverkats av finansoron.
För att värna om finansmarknadernas och betalningssystemets funktionssätt beslutade riksdagen om nya statliga garantier och krediter.
Åtgärder har även vidtagits för att förbättra den
riskbaserade redovisningen, vilket Riksrevisionen pekar på i uppföljningsrapport 2009.
Regeringen bedömer att garanti- och kreditverksamheten har bedrivits i enlighet med de mål
och uppdrag som Riksgäldskontoret tilldelats.
Insättningsgaranti och investerarskydd
Finansoron under det gångna året har i hög grad
även påverkat insättningsgarantin och investerarskyddsverksamheten. I samband med den
finansiella oron inkom en stor mängd frågor från
allmänhet och anslutna institut. Riksgäldskontoret bedöms hanterat uppgiften i enlighet
med uppdraget och utifrån gällande mål.
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Finansiell stabilitet
Riksgäldskontoret har i sin roll som stödmyndighet vidtagit åtgärder enligt lagen (2008:814)
om statligt stöd till kreditinstitut. Vidtagna
åtgärder har rapporterats kvartalsvis till regeringen. Därutöver har en rapport avseende
försäljningen av CIB lämnats. Riksgäldskontoret
bedöms ha utfört sitt uppdrag i enlighet med
instruktionerna och på ett sådant sätt att det
främjat stabiliseringen av det finansiella systemet
i Sverige.

10.4

10.4.1 1:12 Riksgäldskontoret
Tabell 10.7 Anslagsutveckling för1:12 Riksgäldskontoret
Tusental kronor

1
2

10.3

Politikens inriktning

Inriktningen för statens internbank är fortsatt
effektivisering och ökad säkerhet i den statliga
betalningsmodellen. Statsskuldsförvaltningen utgår liksom tidigare från det av riksdagen lagfästa
målet: att kostnaden för skulden ska minimeras
samtidigt som risken i förvaltningen beaktas,
samt att förvaltningen ska ske inom ramen för
de krav som penningpolitiken ställer.
Regeringens inriktning när det gäller garantier
är att fortsatt värna om de principer som ligger
till grund för garantimodellen (se avsnitt 10.4.1).
Garantimodellen synliggör på ett tydligt sätt
kostnaderna för statens garantigivning samtidigt
som garantierna på lång sikt görs finansiellt
självbärande. Motsvarande inriktning bör även
övervägas för statens kreditgivning. Regeringen
har gett utredningen om översyn av lagen om
statsbudgeten i uppdrag att pröva behovet av
reglering av utlåning och prissättning av statliga
lån.
Vad gäller insättningsgaranti och investerarskydd är inriktningen liksom tidigare att beslut
om uttag av de årliga avgifterna samt eventuella
ersättningsfall ska hanteras på ett korrekt och
effektivt sätt. Förvaltningen av avgiftsmedlen ska
ske på sådant sätt att en långsiktigt god avkastning erhålls. Samarbete med företrädare för
utländska ersättningssystem ska även ske fortsättningsvis. Inriktning avseende finansiell stabilitet ska fortsatt vara att motverka risk för allvarlig störning i det finansiella systemet. Stöd
ska utformas så att statens långsiktiga kostnader
minimeras och så att otillbörlig snedvridning av
konkurrensen förhindras.

Budgetförslag

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

281 531

2009

Anslag

296 078

2010

Förslag

304 282

2011

Beräknat

304 863

1

2012

Beräknat

306 425

2

19 801
270 117

Motsvarar 304 467 tkr i 2010 års prisnivå.
Motsvarar 304 562 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Riksgäldskontorets förvaltningskostnader. Administrationskostnaden
för insättningsgarantin och investerarskyddet
avräknas från efterföljande års avgifter och redovisas mot inkomsttitel. Stödmyndighetens
kostnader avräknas från stabilitetsfonden.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Avgifter tas ut för verksamhet inom områdena
Garantier och krediter, Statens internbank samt
Insättningsgaranti och investerarskydd.
Garantimodellen, som tillämpats sedan 2002,
innebär att enskilda garantier finansieras med
riskavspeglande avgifter från garantitagarna eller
genom anslag från statsbudgeten. Avgifterna och
återvinningar från tidigare infrianden reserveras
på räntebärande konton i den s.k. garantireserven hos Riksgäldskontoret. Från garantireserven tas medel för att täcka infrianden i
Riksgäldskontorets garantiverksamhet samt för
att finansiera de administrationskostnader som
garantiverksamheten kräver. Sett över en längre
tid är målet att garantiavgifterna ska täcka
infrianden och administrationskostnader.
Modellen är utformad för att vara finansiellt
självbärande och för att tydliggöra kostnaderna
för statens garantigivning. Kassaflödesmässigt är
dock garantireserven konsoliderad med statens
övriga finanser. Detta innebär att inbetalda
garantiavgifter minskar statens upplåningsbehov,
sänker statsskulden och minskar statens räntekostnader. När en garanti infrias blir effekten
den motsatta.
Kreditgivningen från Riksgäldskontoret till
låntagare utanför staten finansieras med kreditavgifter från låntagarna. Avgifterna för dessa lån,
förutom de avgiftsdelar som ska täcka Riksgälds91
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kontorets administrativa kostnader, ska sedan
2007 reserveras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Reserveringarna disponeras för
att täcka uteblivna amorteringar och räntor på
utgivna lån. Vid 2008 års slut hade inga kreditriskavgifter inbetalats då ingen nyutlåning gjorts
sedan modellen togs i bruk. Före 2007 avräknades nämnda avgifter mot inkomsttitel. Under
2008 hade garantiverksamheten intäkter i form
av garantiavgifter och subventionerade avgifter
från statsbudgeten på sammanlagt 27 miljoner
kronor samt räntor på garantireserven på 99 miljoner kronor. Verksamheten hade kostnader för
reservationer för framtida garantiförluster på 28
miljoner kronor samt intäkter för minskad nedskrivning av garantifordringar på 3 miljoner kronor. Efter avdrag för administrationskostnader
på 29 miljoner kronor blev resultatet 2008 för
garanti- och kreditverksamheten 71 miljoner
kronor.
För 2009 och 2010 beräknas resultatet för
garanti- och kreditverksamheten till 57 respektive 70 miljoner kronor.

Tabell 10.9 In- och utlåningsverksamheten i Statens
internbank
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008

Utfall 2008

−

Prognos 2009
Budget 2010
1

Kostnader

5 500

0

Budget 2010

5 500

0

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Resultat
(intäkt kostnad)

126 025

54 730

71 295

−

87 000

30 000

57 000

−

100 000

30 000

70 000

0

Prognos 2009

Intäkter till
inkomsttitel1

Utfall 2008
Intäkter
som får
disponeras

6 533

Tabell 10.10 Insättningsgaranti och investerarskydd

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Verksamheten insättningsgaranti och investerarskydd finansieras via Riksgäldskontorets förvaltningsanslag. Administrationskostnaden för
denna verksamhet avräknas från efterföljande års
avgifter och redovisas mot inkomsttitel 2552
Övriga offentligrättsliga avgifter. Resterande avgifter placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret eller i skuldförbindelse utfärdade
av staten. Avgifter för insättningsgaranti och
investerarskydd betalas av de institut som
omfattas av garantin respektive skyddet.

Tabell 10.8 Riksgäldskontorets garanti- och
kreditverksamhet1
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

1

Intäkter
som får
disponeras

6 077

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

9 574

-3 497

Prognos 2009

9 574

9 000

574

Budget 2010

9 000

9 000

0

Beloppet motsvaras normalt av föregående års anslagsförbrukning.

Regeringens överväganden

Exklusive bankgarantier och insättningsgaranti (se tabell 10.6 och 10.10).

Verksamheten inom Statens internbank i Riksgäldskontoret finansieras sedan 2003 via förvaltningsanslaget. De avgifter som tas ut inom
verksamheten förs till inkomsttitel 2557 Avgifter
vid statens internbank i Riksgäldskontoret.
Avgifterna är utformade för att vara ett styrmedel i strävan mot ökad effektivisering av den
finansiella verksamheten inom staten. För att
undvika subventionering har Riksgäldskontoret
även möjlighet att ta ut avgifter av kunder som
inte är myndigheter eller av verksamheter inom
andra samhällssektorer än den statliga.
Under 2008 uppgick avgifterna inom Statens
internbank (och därmed inleveransen på
inkomsttitel) till 6,5 miljoner kronor. För 2009
och 2010 beräknas motsvarande avgifter till 5,5
miljoner kronor respektive år.

Tabell 10.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Riksgäldskontoret
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

296 078

296 078

296 078

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

7 512

7 907

9 369

Beslut

1 025

1 026

1 032

0

0

0

-333

-148

-53

304 282

304 863

306 425

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

År 2010 återförs planenligt 1 025 000 kronor till
Riksgäldskontoret från Finansmarknadsrådet.
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Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 304 282 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget till 304 863 000 kronor och för 2012 till
306 425 000 kronor.
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11.1

Kredit till annan stat

Omfattning

Avsnittet Kredit till annan stat omfattar Sveriges
kredit till Island samt den kredit som Sverige har
utfäst sig att lämna till Lettland och som tidigare
aviserats i propositionen Kredit till Island (prop.
2008/09:106).

11.2

Mål

Målet för krediterna till andra stater är att genom
internationellt samarbete mildra effekterna av
den finansiella krisen i Sveriges närområde och
bidra till att motverka att en finansiell kris i en
stat sprids till andra stater och därigenom skapar
allvarliga problem i det finansiella systemet
regionalt.

11.3

Resultatredovisning

11.3.1 Resultat
Bakgrund
I första hand ges stöd till ett land i kris genom de
internationella finansiella institutionerna. Ofta
vänder sig ett land i en sådan situation till
Internationella valutafonden (IMF) för att söka
betalningsbalansstöd, som syftar till att
stabilisera ekonomin. EU-länder, som ännu inte
har infört euron, kan också vända sig till EU för
lån. Utlåningen från IMF och EU sker normalt
inom ramen för ett- eller fleråriga stabiliseringsoch reformprogram med mål för finans- och
penningpolitiken på medellång sikt samt krav på

strukturella reformer, som t. ex. åtgärder för att
lösa problem i banksektorn. Vidare krävs att det
berörda landets regering bedöms ha viljan och
kapaciteten att genomföra det överenskomna
ekonomiska åtgärdsprogrammet. Andra multilaterala finansieringsinstitutioner, t.ex. Världsbanken, Nordiska investeringsbanken och
Europeiska investeringsbanken kan också bistå
med finansiering, men då främst som projektstöd till privat eller offentlig sektor. Det finns
gränser för hur stora insatser IMF och EU kan
göra för ett enskilt land. Institutionerna har i
likhet med vanliga banker interna regler för
riskexponering. Som ett komplement till IMF:s
och EU:s insatser samt eventuell annan multilateral finansiering kan bilateralt stöd behöva ges
i särskilda fall. Detta kan vara motiverat vid
allvarliga kriser i enskilda länder, då det finns risk
för särskilt långtgående konsekvenser, eller på
grund av att en kris kan spridas regionalt. När
kompletterande bilateralt stöd krävs tillfrågas
företrädesvis länder med nära ekonomiska och
politiska förbindelser till det krisdrabbade
landet. Insatserna samordnas i sådana fall av de
deltagande länderna, IMF och EU, i syfte att
åstadkomma en rimlig bördefördelning.
Island
Island genomgår för närvarande en kraftig nedgång i sin ekonomi till följd av bankkrisen och
den ekonomiska kollaps som inleddes hösten
2008. Riksdagen beslutade den 25 februari 2009
att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta
om en kredit till Island om högst 6,5 miljarder
kronor som tillägg till IMF:s finansiella stöd till
Island (prop. 2008/09:106, bet. 2008/09:FiU34,
rskr. 2008/09:177). Den 25 juni 2009 beslutade
regeringen att underteckna låneavtal för en
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kredit till Island. Krediten uppgår till 495
miljoner euro, motsvarande ca 5 049 miljoner
kronor vid en för 2010 antagen växelkurs om
10,2 kronor/euro. Regeringen har i skrivelsen
Villkoren för Sveriges kredit till Island (skr.
2008/09:230) redogjort för den ekonomiska
situationen i Island, landets genomförande av det
reformprogram som presenterats för IMF och
villkoren för Sveriges kredit till Island.
Utlåningen från de nordiska länderna till Island
sker inom ramen för Islands IMF-program och
utbetalningarna av de bilaterala lånen kommer
att ske i fyra lika stora belopp, i takt med att
IMF:s styrelse godkänner de fyra första översynerna av IMF-programmet. Den första översynen av Islands IMF-program är försenad, men
planeras ske under 2009. Beroende på när IMF
godkänner översynerna, som normalt sker en
gång per kvartal, kommer sannolikt en fjärdedel
eller upp till hälften av den svenska krediten till
Island att betalas ut under 2009 och resterande
belopp under 2010.
Lettland
Som regeringen tidigare har redovisat för riksdagen genomgår även Lettland en kraftig
nedgång i sin ekonomi (prop. 2008/09:106 s. 6
och skr. 2008/09:230 s. 15). Med anledning av
den pågående krisen har Lettland begärt stöd
från IMF, EU och andra länder. Ett samlat lånepaket på 7,5 miljarder euro som stöd för Lettlands ekonomiska reformprogram förhandlades
fram under december 2008. Utöver lån från EU
om 3,1 miljarder euro och IMF om ca 1,7 miljarder euro kommer bland annat Världsbanken
och enskilda länder att medverka. Finansministrarna i Danmark, Estland, Finland, Norge
och Sverige har utfäst att länderna gemensamt
kommer att bidra med krediter till Lettland om
sammanlagt 1,9 miljarder euro. Sverige har gjort
en utfästelse om att bidra med ett lån på 720
miljoner euro, motsvarande ca 7 344 miljoner
kronor vid växelkursen 10,2 kronor/euro.
Krediten planeras betalas ut i två omgångar
under första och tredje kvartalet 2010.
Lettland är ett av de länder som drabbats
hårdast av den globala ekonomiska och finansiella krisen. Efter flera år av mycket hög
ekonomisk tillväxt skedde ett kraftig omslag
under 2008 och BNP föll med 4,6 procent för
helåret. I samband med den höga tillväxten hade
betydande obalanser byggts upp i den lettiska
ekonomin, som tog sig uttryck i hög inflation
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och ett stort bytesbalansunderskott. Dessa
obalanser gjorde Lettland särskilt sårbart för
externa chocker.
Lettlands ekonomiska kris utlöstes av
problem på landets finansmarknad. I likhet med
förhållandena i många andra länder hade en
snabb ökning av kreditgivningen, särskilt
gällande fastigheter, skapat ett instabilt läge. Den
största inhemska banken, Parex, drabbades av en
akut likviditetskris och visade sig även ha
solvensproblem. Den lettiska staten tvingades till
stödinsatser, som försatte de redan hårt
ansträngda statsfinanserna i akuta svårigheter.
Allmänhetens förtroende för banksystemet var
hotat.
I detta läge träffades den tidigare nämnda
överenskommelsen om ett internationellt
finansiellt stödpaket i december 2008. Sedan dess
har det ekonomiska läget försämrats ytterligare i
Lettland. För närvarande förutses landets BNP
minska med 18 procent under 2009, medan
prognosen vid årets början var en minskning på
5 procent. Den kraftigt försämringen av de
ekonomiska utsikterna beror dels på ett
omfattande fall i den inhemska efterfrågan, dels
på att Lettlands internationella ekonomiska
utvecklingen under 2009 blivit betydligt mera
negativ än vad som förutsågs.
Den starka ekonomiska nedgången har lett till
en snabb ökning av arbetslösheten. Vid slutet av
juni 2009 uppgick den registrerade arbetslösheten i Lettland till 11,5 procent, jämfört med
7 procent vid årets början. Samtidigt har efterfrågefallet haft vissa gynnsamma effekter när det
gäller möjligheterna att rätta till obalanserna i
landets ekonomi. Inflationen har sjunkit från en
toppnivå på 18 procent i mitten av 2008 till 3
procent i juni 2009 på årsbasis. De högt uppdrivna lönerna har börjat minska, vilket leder till
en förbättring av den internationella konkurrenskraften. Det stora underskottet i bytesbalansen har eliminerats och vänts till ett överskott, som förutses uppgå till 4,5 procent av
BNP för 2009. Detta har bidragit till att minska
utflödet av valuta ur landet.
Den lettiska valutan, latsen, stod under stark
press under hösten 2008 och stora valutautflöden ägde rum, vilka till stor del var relaterade
till krisen i Parex. Efter överenskommelsen om
det finansiella stödpaketet avtog pressen
markant. När det under vintern 2009 visade sig
att den ekonomiska utvecklingen hade
försämrats dramatiskt ökade valutautflödena
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igen. Den dåvarande lettiska regeringens fall i
februari 2009 bidrog till bristen på förtroende
för latsen. Utflödena blev emellertid aldrig så
stora som i slutet av 2008. Läget stabiliserades i
juni 2009 efter en presentation av omfattande
reformåtgärder från den lettiska regeringen samt
när det efter ett uttalande av Europeiska rådet
stod klart att EU kunde väntas göra en stor
utbetalning inom ramen för stödpaketet i slutet
av juli samma år.
Vissa bedömare har ansett att latsen bör
devalveras. Lettland har emellertid valt att
försvara den fasta växelkursen gentemot euron.
Lettland är medlem av växelkursmekanismen
ERM 2 och landets strategi är att snarast möjligt
införa euron för att skapa stabilitet. Det finns en
stark nationell uppslutning bakom den fasta
växelkursen. EU, IMF och de nordiska länderna
stödjer Lettlands strategi.
Tabell 11.1 Lettland. Ekonomiska nyckeldata 2008-2011
Procentuell volymförändring om inte annat anges

BNP-tillväxt
Privat konsumtion

2008

2009*

2010*

2011*

-4,6

-18,0

-4,0

1,5

-11,0

-25,3

-8,0

0,3

1,5

-12,0

-10,0

-2,0

-13,2

-29,0

-11,5

1,0

Total varuexport

-1,3

-15,5

1,3

4,4

Total varuimport

-13,6

-28,5

-10,0

1,5

Bytesbalans (% av BNP)

-12,6

4,5

6,4

5,1

Arbetslöshet (% av arbetskraften)

7,8

15,8

17,4

16,9

Inflation (årsgenomsnitt %)

15,3

3,1

-3,5

-2,5

Offentlig konsumtion
Bruttoinvesteringar

* Prognos
Källor: EU, IMF.

Det ekonomisk-politiska program som Lettlands regering åtagit sig att genomföra är framför
allt inriktat på att få de offentliga finanserna
under kontroll. Redan vid inledningen av 2009
var detta till följd av krisens omfattning en
mycket svår uppgift. Den snabba konjunkturförsämringen under årets början har gjort uppgiften
ännu svårare. Den lettiska regeringen har dock
visat stor reformvilja och har även verkat för
bred förankring av besparingsåtgärderna.
Det ursprungliga programmet innehöll ett
antal åtstramningsåtgärder, motsvarande ca 7
procent av BNP. De viktigaste åtgärderna var:
- sänkta löner i den offentliga sektorn med
15 procent,
- frysta pensioner,

minskade subventioner och offentliga
konsumtionsutgifter,
- höjd ordinarie moms, från 18 till 21
procent, och s.k. lågmoms, från 5 till 10
procent,
- införande av skatt på kapitalinkomster från
och med 2010, och breddad bas för
fastighetsskatten från och med 2010.
Målet för åtgärderna var att under 2009 begränsa
budgetunderskottet till knappt 5 procent av
BNP och att under 2011 få ned underskottet
under 3 procent av BNP.
Redan i februari 2009 stod det klart att de
ovannämnda åtgärderna inte skulle räcka för att
uppnå målen till följd av den oväntat djupa
lågkonjunkturen. Dessutom fördröjdes genomförandet av flera av åtgärderna, delvis på grund
av regeringskrisen. Efter långvariga förhandlingar träffades under juni–juli 2009 överenskommelser med EU och IMF om ett förstärkt
åtgärdsprogram. Utöver vad som överenskommits tidigare ingick följande åtgärder i det
nya programmet:
- ytterligare lönesänkningar i den offentliga
sektorn,
- strukturella reformer, främst inom
sjukvård och utbildning,
- ytterligare minskningar av offentliga
konsumtions- och investeringsutgifter,
och
- sänkt grundavdrag för inkomstskatt.
De nya åtgärderna förutses ha en sammanlagd
besparingseffekt motsvarande 3,5 procent av
BNP. Programmet är inriktat på ett budgetunderskott om 10 procent för 2009. Målet är
numera att underskottet ska komma under 3
procent 2012 och därmed uppfylla kravet för ett
införande av euron. Lettland har gjort motsvarande åtagande under EU:s Stabilitets- och
tillväxtpakt. Om de planerade besparingsåtgärderna skulle visa sig otillräckliga är den
lettiska regeringen beredd att överväga ytterligare åtgärder för 2010 på upp till 2,5 procent av
BNP, inklusive:
-

-

höjd ordinarie moms, från 21 till 23
procent,

-

höjd marginalskatt, och

-

ytterligare utgiftsnedskärningar.

Socialt betingade utgifter är i huvudsak
undantagna från nedskärningar, och den Lettiska
regeringen har tagit hjälp av Världsbanken för att
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se till att det sociala skyddsnätet är tillfredsställande. EU:s ministerråd godkände den
modifierade överenskommelsen med Lettland
den 13 juli 2009. På grundval av detta beslut
gjorde EU en utbetalning av 1,2 miljarder euro
under stödprogrammet den 27 juli. IMF:s
styrelse fattade den 27 augusti beslut om att
godkänna kvartalsöversynen och betala ut 178
miljoner Special Drawing Rights (SDR), motsvarande ca 200 miljoner euro, till Lettland.
Med hjälp av det internationella stödpaketet
har myndigheterna kunnat vidta ett antal
åtgärder som väsentligt förbättrat stabiliteten på
den finansiella marknaden. Den lettiska staten
har övertagit aktiemajoriteten i Parex och
tillskjutit kapital, som återställt bankens solvens.
En ny ledning för banken har tillsatts.
Europeiska utvecklingsbanken har gått in som
aktieägare. Myndigheterna har utarbetat en
strategi för hantering av problem i andra banker.
Åtgärder har vidtagits för att förbättra den
finansiella tillsynen.
Svenskägda banker svarar för en stor del
kreditmarknaden i Lettland. Svenska myndigheters åtgärder för att stödja de svenska
bankerna kan även komma deras dotterbanker i
utlandet till del och har därigenom bidragit till
att stabilisera läget i Lettland, liksom de kapitaltillskott som gjorts i de svenska moderbankerna.
11.3.2 Analys och slutsatser
Krediternas statsfinansiella konsekvenser för
Sverige är att de påverkar statsbudgetens saldo
och bruttoskuld (statsskuld och Maastrichtskuld) men inte nettoskuld och finansiellt
sparande, eftersom lånen samtidigt utgör tillgångar för staten. Eventuella kreditförluster i
form av långivarens nedskrivning eller avskrivning av fordran reducerar det finansiella
sparandet. Räntenettot påverkas om utlåningsräntan avviker från räntan på statspapper.
Utformningen av villkoren för krediten till
Lettland är ännu inte fastställda utan ska
bestämmas i samarbete med övriga nordiska
långivare och Lettland. Det är därför svårt att
uttala sig om de slutliga konsekvenserna av
villkoren. Dessa ska dock utformas så att den
samhällsekonomiska kostnaden minimeras.
Det är svårt att bedöma den exakta
ekonomiska risken för utlåning till Lettland.
Landets kreditbetyg för upplåning i utländsk
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valuta är Baa från Moodys samt BB från
Standard & Poor’s. Båda betygen innehåller
bedömningen att utsikterna är negativa.
IMF och EU gör bedömningen att Lettlands
återbetalningsförmåga är tillfredsställande och
anser att de överenskomna åtgärdsprogrammen
på ett avgörande sätt bidrar till att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att Lettland ska
övervinna krisen. Regeringen delar denna
bedömning. Lettlands ekonomi har tidigare
visats sig vara mycket dynamisk och flexibel. En
snabb korrigering av de tidigare obalanserna och
en förstärkning av landets internationella konkurrenskraft har inletts och delvis redan skett.
Den lettiska regeringen har gjort stora framsteg
när det gäller att skapa en bred politisk
uppslutning bakom reformprogrammet. Den
tilläggsbudget, som ligger till grund för det
senaste åtgärdspaketet, har förankrats inte bara
hos samtliga regeringspartier utan även hos
arbetsmarknadens parter och ett antal andra
organisationer. Likaså utarbetas budgeten för
2010 i en bred politisk process, innefattande
nämnda parter. Ett antal åtgärder har vidtagits
för att stabilisera läget på finansmarknaden, som
redan givit resultat. Samtidigt pekar såväl EU
som IMF på betydande risker för ett
framgångsrikt genomförande av reformprogrammet. Den budgetkonsolidering som är
nödvändig för återupprättande av hållbara
offentliga finanser är utomordentligt krävande.
Det politiska stödet för den ekonomiska
politiken och allmänhetens acceptans av
åtstramningsåtgärderna kommer att utsättas för
stora påfrestningar. Ytterligare en risk är att de
ekonomiska prognoserna är mycket osäkra. Den
djupa lågkonjunkturen gör den fortsatta
utvecklingen i Lettland svår att förutsäga. En
viktig förutsättning för det makroekonomiska
scenario, som ligger till grund för programmet,
är en global ekonomisk återhämtning. En sämre
ekonomisk utveckling för Lettland än den
förutsedda kan således inte uteslutas.
Vidare förväntas den lettiska statsskulden öka
snabbt, dock från en låg nivå. IMF förutser att
statsskulden kommer att överstiga 55 procent av
BNP 2012. Detta värde ligger dock fortfarande
inom ramen för Maastrichtkriterierna. Lettland
har också fördelen av att starta från en låg
skuldnivå; 2008 uppgick den till 17 procent av
BNP.
Lettland har i dag i praktiken knappast några
möjligheter att låna på de internationella mark-
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naderna. För att få en uppfattning om tänkbara
marknadsvillkor för lån till Lettland kan man
använda priset på en s.k. Credit Default Swap
(CDS) för landets statsobligationer, som även
utgör ett mått på marknadens bedömning av
kreditrisken. Genom en CDS försäkrar sig
köparen mot eventuell betalningsinställelse på
kreditinstrumentet i fråga, och är alltså garanterad full betalning på sitt värdepapper. Priset på
Lettlands CDS för 10-åriga statsobligationer i
lats har under krisen legat så högt som ca 1 090
räntepunkter, men hade i slutet av augusti 2009
sjunkit till ca 560 räntepunkter.
Eftersom det är svårt att säkert bedöma
Lettlands betalningsförmåga och förutsättningar
för återhämtning går det inte att fullständigt
utesluta risken för en omfattande betalningsinställelse. I sådant fall skulle Lettlands samlade
utlandsskuld hanteras inom ramen för ett internationellt räddningspaket. Ett sådant räddningspaket skulle kunna innefatta skuldeftergifter,
alternativt
refinansiering
av
utestående
fordringar från fordringsägarnas sida.
Vid en omfattande betalningsinställelse skulle
sannolikt privata och bilaterala fordringsägare få
acceptera skuldeftergifter i form av senareläggningar av betalningar eller nedskrivning av
utlandsskulden, beroende på om det handlar om
likviditets- eller solvensproblem. Denna typ av
åtgärder skulle även omfatta de nordiska lånen.
Det bör dock framhållas att det inte går att
tvinga fordringsägare att acceptera skuldeftergifter. Det framstår vidare som synnerligen
osannolikt att en medlemsstat i EU inte skulle
uppfylla sina finansiella förpliktelser gentemot
andra medlemsstater.

11.4

Politikens inriktning

En nordisk ämbetsmannagrupp, bildad av de
nordiska statsministrarna, har sedan i oktober
2008 haft i uppdrag att undersöka de nordiska
ländernas möjligheter att stödja Island. Sverige är
ordförande i gruppen, som består av representanter från finansdepartementen och centralbankerna i de nordiska länderna. Den nordiska
ämbetsmannagruppen följer genomförandet av
det isländska reformprogrammet genom löpande
kontakter med Island och IMF, och har även
förhandlat fram de detaljerade villkoren för de
nordiska lånen.

Sedan hösten 2008 har ett intensifierat
nordisk-baltiskt samarbete bedrivits i syfte att
motverka den globala krisens effekter i Östersjöregionen och hantera krisen i Lettland. De
nordiska och baltiska finansministrarna i Ekofinrådet har träffats regelbundet, oftast i samband
med Rådets möten, och löpande kontakter har
skett på statssekreterar- och tjänstemannanivå.
Utvecklingen i Lettland och den lettiska
regeringens genomförande av reformprogrammet har varit det viktigaste ämnet för överläggningarna. Detta samarbete kommer att fortsätta.
Dessutom håller Sverige nära kontakt med EUkommissionen och IMF rörande krisen.
För att stödja den lettiska regeringen i dess
arbete med att bemästra krisen, och bidra till att
lösa vissa tekniska problem, har Sverige vidare
åtagit sig att finansiera en budgetexpert, som
under IMF:s överinseende ska arbeta som rådgivare till Lettlands finansminister under ett år.
Utöver detta överväger regeringen möjligheten
att ställa svenska experter till förfogande för
tekniskt bistånd på det skatteadministrativa
området. Denna insats skulle i sådant fall finansieras av EU.
Sedan den globala ekonomiska och finansiella
krisen bröt ut har ett antal länder fått krislån från
IMF och i flera fall även från EU. Det finns
fortfarande risk för fler och förvärrade kriser. En
utökning av de multilaterala organisationernas
resurser för krishantering pågår därför. Detta
gäller i första hand IMF och EU. Multilaterala
stödpaket, dvs. utan bilaterala krediter, kan
därför förväntas vara den mest troliga finansieringsformen framöver. Enligt regeringens
uppfattning bör mot denna bakgrund krisstöd
till enskilda länder i framtiden lämnas multilateralt, även om bilateralt stöd inte helt kan
uteslutas.

11.5

Budgetförslag

Kredit
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 besluta om en kredit till Lettland på
högst 720 000 000 euro.
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Skälen för regeringens förslag: Sverige bidrar i
dag till internationellt samordnade insatser
genom EU och genom mellanstatliga
organisationer, såsom IMF. Regeringen anser att
Sverige, vid behov av kompletterande bilateralt
stöd, även bör lämna kredit till annan stat som
befinner sig i en särskilt svår ekonomisk
situation och med vilken Sverige har nära
ekonomiska och politiska förbindelser. Det är av
stor betydelse att Sverige också kan bidra till att
motverka att en finansiell kris i en annan stat
sprids och därigenom riskerar att skapa allvarliga
problem i det finansiella systemet regionalt.
Ett stärkt samarbete i Östersjöregionen,
inklusive insatser för att stärka regionens tillväxt
och konkurrenskraft, är en viktig ambition för
regeringen. Den ekonomiska krisen har slagit
hårt mot regionen, och Lettland är ett av de
länder som drabbats värst. Det är därför befogat
att Sverige bidrar med bilateralt stöd i form av en
kredit för att avhjälpa det svåra ekonomiska
läget.
Regeringen får enligt 9 kap. 10 § regeringsformen inte utan riksdagens bemyndigande ta
upp lån eller i övrigt ikläda staten ekonomisk
förpliktelse. För att stöd ska kunna ges i den
aktuella situationen måste därför riksdagen
bemyndiga regeringen att lämna kredit till
Lettland. Enligt lagen (1988:1387) om statens
upplåning och skuldförvaltning får, efter bemyndigande som riksdagen lämnar för varje budget-
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år, lån till staten tas upp för att tillhandahålla
sådana krediter och fullgöra sådana garantier
som riksdagen beslutat om. Den nu föreslagna
åtgärden täcks av detta ändamål.
Huvudregeln är att en överenskommelse med
en annan stat ingås av regeringen. Enligt 10 kap.
2 § regeringsformen får dock regeringen inte
ingå en för riket bindande internationell överenskommelse utan att riksdagen har godkänt denna,
om överenskommelsen förutsätter att lag ändras
eller upphävs eller att ny lag stiftas eller om den i
övrigt gäller ämne i vilket riksdagen ska besluta.
Någon ytterligare fråga som kräver riksdagens
medverkan än det nu föreslagna bemyndigandet
finns inte för att kredit ska kunna lämnas till
Lettland. Regeringen avser därför att på grundval
av riksdagens beslut om bemyndigande ingå
nödvändiga överenskommelser med den lettiska
staten.
Regeringen avser att under hösten 2009 inleda
förhandlingar med Lettland om de närmare
villkoren för krediten. Regeringen gav Riksgäldskontoret i uppdrag att utforma kreditavtalet och
även i övrigt handlägga krediten till Island.
Regeringen avser att lämna motsvarande uppdrag till Riksgäldskontoret avseende krediten till
Lettland.
Regeringen avser vidare under våren 2010
återkomma till riksdagen med information om
villkoren för Sveriges kredit till Lettland.
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12.1

God redovisningssed för företag och
organisationer m.m.

Omfattning

Området omfattar Bokföringsnämnden och
dess normgivning i redovisningsfrågor. Vidare
ingår vissa garanti- och medlemsavgifter.

12.2

Mål

Bokföringsnämnden ska vara statens expertorgan på redovisningsområdet och ansvara för
utvecklandet av god redovisningssed. Verksamheten ska också bidra till att förbättra
standarden i mindre och medelstora företags
redovisning.

12.3

Resultatredovisning

12.3.1 Resultat
Bokföringsnämnden har under 2008 utfärdat
kompletterande normgivning, biträtt Regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltagit i utredningar inom kommittéväsendet samt avgett
yttranden om god redovisningssed till domstolar
i olika frågor. Samtidigt har nämnden svarat på
2 920 frågor från företag. Regeringen bedömer
att måluppfyllelsen är god.
Bokföringsnämnden har fortsatt arbetet med
att förbättra myndighetens service och tillgänglighet. Under året utökades telefonservicen för
att kunna möta det ökade inflödet av frågor.

Under 2004 introducerades ett elektroniskt
nyhetsbrev. Antalet prenumeranter har sedan
dess stadigt ökat och vid utgången av 2008 hade
nyhetsbrevet ca 5 800 prenumeranter.
Bokföringsnämnden arbetar med ett för
nämnden mycket stort och flerårigt projekt som
syftar till att skapa fyra separata redovisningsregelverk utifrån organisationsform och storlek.
Projektet beräknas vara helt klart 2016. Den
första kategorin omfattar enskilda näringsidkare
och handelsbolag som ägs av fysiska personer
och som bedriver verksamhet i mindre omfattning. Kategori två omfattar aktiebolag och ekonomiska föreningar under en viss storlek samt de
näringsidkare som inte kan eller vill tillhöra den
första kategorin. Den tredje kategorin omfattar
större icke-noterade företag och den fjärde kategorin omfattar företag som i sin koncernredovisning följer de internationella redovisningsreglerna (IFRS).
Ett allmänt råd för enskilda näringsidkare i
kategori ett togs fram 2006. Under 2008 beslutades ett allmänt råd för mindre aktiebolag i
kategori två. Nämnden har under 2008 också
arbetat med att ta fram ett allmänt råd för större
icke-noterade företag i den tredje kategorin. Ett
förslag ska remitteras under 2010. Under 2009
ska ett allmänt råd för ekonomiska föreningar i
kategori två remissbehandlas och beslutas.
12.3.2 Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att nämnden i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för området.
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De redovisningsnormer som meddelas bidrar
till att förbättra kvaliteten på företagens bokföring och bokslut, vilket har stor betydelse för
bl.a. skatteförvaltningens verksamhet. De ger
också förutsättningar för analytiker och rådgivare att bättre kunna jämföra och analysera olika
företags ekonomiska ställning.
Bokföringsnämndens normgivning och information har gjorts mera lättillgänglig och begriplig samt har blivit mer efterfrågad av småföretag
och yrkesverksamma inom redovisningsområdet. Ytterligare steg har tagits mot att skapa redovisningsregler som är enklare att tillämpa för
företag samt finansiell information som är mer
begriplig.
Bokföringsnämnden har en betydande roll i
det intensifierade regelförenklingsarbetet för att
minska företagens administrativa kostnader. Det
förenklingsarbete som bedrivits under flera år
har börjat ge resultat. Att samla alla redovisningsregler som rör en företagsform i ett komplett regelverk förenklar och förtydligar för
användaren.

12.4

Anslaget används för Bokföringsnämndens förvaltningskostnader.
Regeringens övervägande
Tabell 12.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Bokföringsnämnden
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

8 405

8 405

8 405

315

400

448

-36

-36

-1

8 684

8 769

8 852

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 8 684 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget
till 8 769 000 kronor och för 2012 till 8 852 000
kronor.

Politikens inriktning

Bokföringsnämnden ska arbeta för att främja
utvecklingen av god redovisningssed i företagens
bokföring och offentliga redovisning. Verksamheten ska även under 2010 inriktas mot att förenkla regler och minska företagens administrativa kostnader.

12.5.2 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter
Tabell 12.3 Anslagsutveckling för 1:14 Vissa garanti- och
medlemsavgifter
Tusental kronor

12.5

Budgetförslag

12.5.1 1:13 Bokföringsnämnden
Tabell 12.1 Anslagsutveckling för 1:13 Bokföringsnämnden

2008

Utfall

1 226

2009

Anslag

1 800

2010

Förslag

2 200

2011

Beräknat

1 800

2012

Beräknat

1 800

Anslagssparande
Utgiftsprognos

586
2 063

Tusental kronor

1
2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

8 156

2009

Anslag

8 405

2010

Förslag

8 684

2011

Beräknat

8 769

1

2012

Beräknat

8 852

2

Motsvarar 8 684 tkr i 2010 års prisnivå..
Motsvarar 8 719 tkr i 2010 års prisnivå.
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371
8 493

Anslaget används för att finansiera garantiavgiften för Sveriges Hus i Sankt Petersburg.
I enlighet med garantimodellen ska även anslaget kunna belastas om garantier till vissa internationella finansieringsinstitut behöver infrias.
Anslaget används också för att finansiera
årliga medlemsavgifter i Europarådets utvecklingsbank (CEB) samt i Bruegel.
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Regeringens överväganden
Tabell 12.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
Tusental kronor

Anvisat 2008

1

2010

2011

2012

1 800

1 800

1 800

400

–

–

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

–

–

–

Övrigt

–

–

–

2 200

1 800

1 800

Förslag/beräknat anslag

Anslaget ökas 2010 med 400 000 kronor för att
finansiera ökade utgifter till följd av valutakursförändringar och höjd avgift för medlemskap i
Bruegel. Finansiering sker genom att anslaget 1:8
Ekonomistyrningsverket minskas med motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår till 2 200 000 kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 1 800 000 kronor.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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13

13.1

Riksrevisionen

Riksrevisionen

Riksrevisionen är en del av riksdagens kontrollmakt och ansvarar för oberoende granskning av
statlig verksamhet. Granskningen omfattar såväl
effektivitetsrevision som årlig revision. Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella
revisionsorganet i internationella sammanhang.
Myndigheten ska bedriva internationellt utvecklingssamarbete och kan i övrigt inom sitt
verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster internationellt. För sin verksamhet disponerar Riksrevisionen anslagen
1:15 Riksrevisionen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning samt
anslaget
1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete inom utgiftsområde 7
Internationellt bistånd.

13.2

Mål för Riksrevisionen

13.2.1 Uppgifter
Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen.
Målen för Riksrevisionens verksamhet tar sin
utgångspunkt i den roll och de uppgifter som
riksdagen lagt fast, i regeringsformen och i
annan lagstiftning. Riksrevisionen granskar hela
beslutskedjan i den verkställande makten och
förser riksdagen med ett kvalificerat beslutsunderlag. Detta ställer stora krav på myndigheten. Riksrevisionen måste präglas av hög
effektivitet och kvalitet. Riksrevisionen bör
sträva efter att utföra sina uppgifter på ett sådant
sätt att myndigheten utgör ett föredöme i
statsförvaltningen.

13.2.2 Verksamhetsmål
Riksrevisionen redovisar sedan verksamhetsåret
2009 sin verksamhet i fyra verksamhetsgrenar:
årlig revision, effektivitetsrevision, internationellt utvecklingssamarbete och omvärldsriktad verksamhet.
Målet för årlig revision är att i enlighet med
god revisionssed och i tid avlämna revisionsberättelser avseende årsredovisning för de
granskningsobjekt som omfattas av lagen om
statlig revision.
Målet för effektivitetsrevisionen är att genom
granskningsverksamhet främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.
Målet för det internationella utvecklingssamarbetet är att inom ramen för svensk
biståndspolitik stärka de nationella revisionsorganens kapacitet och förmåga att bedriva
offentlig revision, stärka parlamentens kontrollmakt samt bidra till uppbyggnaden av god
förvaltning och korruptionsbekämpning i
utvecklingsländer.
Målet för verksamhetsgrenen omvärldsriktad
verksamhet är att befästa och befrämja
revisionens roll, nationellt och internationellt,
samt att öka genomslaget av Riksrevisionens
verksamhet.

13.3

Resultatredovisning

13.3.1 Resultat
Den årliga revisionen har genomfört revision
enligt god revisionssed för samtliga de gransk105
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ningsobjekt som framgår av lagen om statlig
revision. Kvalitetssäkring under granskningen
genomförs med flera olika insatser. Kvalitetskontroll efter genomförd granskning görs för ett
urval av de ansvariga revisorerna. Revisionsberättelser avgavs i rätt tid för alla granskade
organisationer. Under året avgavs bl.a. 254
revisionsberättelser. Riksrevisionen har bedrivit
revisionen självständigt i förhållande till uppdragsgivaren och oberoende i förhållande till den
granskade verksamheten. I arbetet följer Riksrevisionen
internationella
riktlinjer
för
revisionen.
Effektivitetsrevisionen ska genom granskning
främja en sådan utveckling att staten med hänsyn
till allmänna samhällsintressen får ett effektivt
utbyte av sina insatser. Alla granskningsrapporter har uppfyllt de interna kvalitetskraven.
Arbetet med kvalitet utvecklas genom bl.a. den
vägledning för effektivitetsrevision som färdigställts under 2008. Olika åtgärder har vidtagits
för att öka verkningsgraden av verksamheten.
Det gäller bl.a. sättet på vilket Riksrevisionen
väljer att inrikta granskningen och satsningar på
kommunikation av granskningens resultat.
Produktionsmålet om att slutföra minst 30
granskningsrapporter under året har nåtts. Riksrevisionen redovisar i den årliga uppföljningsrapporten vad Riksrevisionens granskningar lett
till. Ett syfte med uppföljningen är att ge
riksdagen
underlag
för
att
bedöma
Riksrevisionens resultat, det vill säga om
granskningarna lett till en bättre statlig
verksamhet.
I det internationella utvecklingssamarbetet ska
Riksrevisionen stärka de nationella revisionsorganens kapacitet och förmåga att bedriva
offentlig revision. I utvecklingssamarbetet utgår
Riksrevisionen från inriktningen av Sveriges
politik inom området och arbetar i enlighet med
OECD/DAC:s riktlinjer. Utvecklingssamarbetet ska stärka parlamentens kontrollmakt.
Riksrevisionen arbetar med de nationella
revisionsorganens kapacitet, förutsättningar i
lagstiftningen och parlamentens förmåga att
agera. Inom det internationella utvecklingssamarbetet har Riksrevisionen under 2008
bedrivit sju samarbetsprojekt. Riksrevisionen har
också inlett kontakter med ytterligare tre samarbetspartners. Flertalet av planerade projektaktiviteter har genomförts under året.
Riksrevisionen har genomfört en rad
aktiviteter inom ramen för den internationella
106

samverkan. Bland de insatser som kan nämnas är
arbetet med att leda utvecklingen av internationella revisionsriktlinjer för finansiell
revision inom offentlig verksamhet som under
året har varit framgångsrikt.
Inför 2008 beslutade Riksrevisionen att arbeta
med målet att uppnå en verkningsfull och
förtroendefull relation med myndighetens
intressenter. Syftet är att uppnå bästa möjliga
verkningsgrad. Riksrevisionen har utvecklat
kommunikationen av resultaten av verksamheten. Det finns en efterfrågan bl.a. på riksrevisorernas närvaro i riksdagens utskott i samband med beredningen av resultatet av Riksrevisionens granskningar. Arbetet med uppföljning av revisionens resultat har också lett till en
ökad uppmärksamhet på vilka åtgärder som
vidtagits med anledning av revisionens iakttagelser och vilka åtgärder som återstår att vidta.
Den ökade anslagsbelastningen i början av
2008, som uppstod till följd av tidigare felaktigt
beräknade avgifter för riksrevisorernas pensioner, föranledde ett besparingsprogram för alla
delar av myndigheten. En viktig utgångspunkt i
valet av åtgärder var att i tid dämpa de ökade
kostnaderna och att minimera eventuella
negativa konsekvenserna för kärnuppgifternas
genomförande. De fastställda målen för
effektivitetsrevisionen, den årliga revisionen och
det
internationella
utvecklingssamarbetet
påverkades därför inte. Planerad granskning har
genomförts, däremot stoppades i väsentlig
omfattning rekrytering, konsultstöd, utbildning
och investeringar i verksamhetsstöd med mera.
Vissa planerade insatser, bl.a. syftande till att
kommunicera resultatet av revisionen, har av
besparingsskäl inte genomförts. Av samma skäl
har även omvärldsbevakning, som är viktig för
att kunna planera kommande granskningar, inte
genomförts i planerad utsträckning. Det samma
gäller utvecklingen av den externa kvalitetssäkringen av Riksrevisionens granskningsrapporter. Resultaten har således nåtts delvis på
bekostnad av investeringar i verksamhetsstöd,
kompetens och kunskapsuppbyggnad.
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Tabell 13.1 Kostnadernas fördelning mellan
verksamhetsgrenarna (2008)

13.5

Budgetförslag

Miljoner kronor

13.5.1 1:15 Riksrevisionen

Årlig revision

116,3

Tabell 13.2 Anslagsutveckling för 1:15 Riksrevisionen

Effektivitetsrevision

127,0

Tusental kronor

Internationell verksamhet

55,2

Övrig avrapportering och externa kontakter

11,0

13.3.2 Analys och slutsatser
Resultaten av Riksrevisionens verksamhet
redovisas i myndighetens årsredovisning.
Riksrevisionen redovisar även i en särskild skrift
en uppföljning av genomförda granskningar.
Styrelsen kan konstatera att Riksrevisionens
åtgärder för att komma i ekonomisk balans fick
avsedda effekter på utgifterna 2008. De åtgärder
som vidtogs är emellertid enbart kortsiktigt
hållbara och väsentliga delar av den verksamhet
som inte genomfördes 2008 ska i stället
genomföras under i första hand 2009.
Riksrevisionen har vid ingången av 2009
betydligt färre anställda än vid ingången av 2008.
Det finns ett behov av att genomföra
investeringar och anställa personal för att skapa
förutsättningar för att nå målen även i
fortsättningen. Verksamhetens volym understeg
under 2008 tillgängliga medel under anslaget
1:15 Riksrevisionen. Det anslagssparande som
genererades under 2008 kommer enligt
styrelsens bedömning att behöva utnyttjas under
åren 2009–2011. Styrelsen bedömer därför att
anslagstilldelningen de kommande åren endast
bör påverkas av pris- och löneomräkningen.
För anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete har 98,3 procent av anvisade
medel utnyttjats. Styrelsen bedömer att
verksamheten fortsatt bör bedrivas på en
nominellt oförändrad nivå.

13.4

Revisionens iakttagelser

Finansutskottet har uppdragit åt en revisionsbyrå att utföra extern revision av Rikrevisionen.
Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt
Riksrevisionens årsredovisning som i allt väsentligt rättvisande.

1
2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

284 351

2009

Anslag

287 457

2010

Förslag

295 798

2011

Beräknat

300 274

1

2012

Beräknat

302 089

2

12 737
292 000

Motsvarar 297 498 tkr i 2010 års prisnivå
Motsvarar 297 662 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för Riksrevisionens förvaltningskostnader utom för Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete som finansieras
inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Riksdagsstyrelsens yttrande
Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen) ska
yttra sig över Riksrevisionens budgetunderlag.
Riksdagsstyrelsen yttrade sig den 20 maj 2009.
Yttrandet saknar invändningar mot förslagets
innehåll.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Den årliga revision som Riksrevisionen utför är i
allt väsentligt avgiftsbelagd. Inkomsterna tillförs
inkomsttitel 2558 Avgifter för årlig revision.
Tabell 13.3 Offentligrättslig verksamhet Avgifter för årlig
revision, inkomsttitel 2558
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

135 458

115 932

19 526

Prognos 2009

125 000

127 000

-2 000

Budget 2010

125 000

125 000

0

Riksrevisionen har 2009 sänkt tidtaxan för de
avgifter som tas ut i samband med revision av
statliga myndigheter, statligt ägda bolag och
stiftelser, i enlighet men lagen (2002:1022) om
revision av statlig verksamhet m.m. Enligt
Riksrevisionens prognos kommer årlig revision
ha ett underskott på ca 2 000 000 kronor per
sista december 2009. Målsättningen är att
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avgifterna ska beräknas så att full kostnadstäckning nås på några års sikt.
Riksrevisionen utför även avgiftsfinansierad
revision i internationella organisationer, t.ex. i
det europeiska flygsäkerhetsorganet Eurocontrol
och i den Europeiska rymdorganisationen ESA.

Riksrevisionens styrelse föreslår att anslaget 1:15
Riksrevisionen för 2010 anvisas med 295 798 000
kronor. Anslaget för 2011 och 2012 bör
beräknas till 300 274 000 kronor respektive
302 089 000 kronor.

Tabell 13.4 Uppdragsverksamhet Avgiftsfinansierade
internationella uppdrag

Riksrevisionens styrelses förslag: Riksrevisionen

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

175

187

-12

Prognos 2009

600

600

0

Budget 2010

600

600

0

Riksrevisionens styrelses överväganden
Tabell 13.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Riksrevisionen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

287 457

287 457

287 457

10 626

13 408

15 059

-2 285

-591

-427

295 798

300 274

302 089

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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bemyndigas att för 2010 ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar
som används i verksamheten intill ett belopp av
30 000 000 kronor.
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1. Inledning
Regeringen ger i denna bilaga en allmän beskrivning av statsförvaltningens utveckling i termer av
organisations- och strukturförändringar. Vidare
redovisas bedömningar när det gäller framtida
personalkonsekvenser för staten.
Regeringen redovisar årligen i budgetpropositionen sin bedömning av den statliga arbetsgivarpolitiken och dess utveckling till riksdagen, se
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, avsnitt 5.3. I denna bilaga redovisas
regeringens övergripande iakttagelser för 2008. I
år är bilagan mer begränsad till innehåll och i de
fall jämförelser redovisas avser de i huvudsak
utvecklingen mellan 2007 och 2008. En redovisning över en längre tid kommer att återfinnas i
den förvaltningspolitiska proposition som
regeringen planerar att lämna i början av 2010.

2. Organisations- och strukturförändringar
Regeringen redogör nedan kortfattat för de
övergripande organisations- och strukturförändringar som skett under det senaste året
samt för genomförda och pågående förändringar
i myndighetsorganisationen.
Statistiska centralbyrån för sedan 2008 ett
register över statliga myndigheter, som omfattar
förvaltningsmyndigheter, domstolar och utrikesrepresentationen.

2.1. Förändringar i myndighetsorganisationen
Som ett led i arbetet med att förstärka och
effektivisera den statliga förvaltningen har
regeringen genomfört och inlett en rad organisationsförändringar. Nedan redovisas de senaste
genomförda och beslutade förändringarna i
myndighetsorganisationen.
Genom regeringens reformer fortsätter
antalet myndigheter att minska. Under perioden
1 juli 2008–1 juli 2009 bildades 16 myndigheter,
medan 49 myndigheter avvecklades.
Avvecklingarna skedde i de flesta fall i
samband med sammanslagningar av myndigheter. Även de allra flesta nya myndigheterna
bildades genom sammanslagningar eller utbrytningar av verksamhet. Endast tre myndigheter
6

med helt ny verksamhet bildades (Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut, Signalspaningsnämnden och Inspektionen för
socialförsäkringen).
Justitiedepartementet
Den 1 juli 2008 bildades Domarnämnden, som
ersatte Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämnden ska bl.a. lämna förslag till
regeringen i ärenden om anställning som
domare.
Försvarsdepartementet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bildades den 1 januari 2009. Myndigheten tog
över uppgifter från Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten
och
Styrelsen
för
psykologiskt försvar, vilka samtidigt avvecklades.
Den 1 januari 2009 bildades Signalspaningsnämnden. Nämndens ska ansvara för tillståndsgivning enligt lagen om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Beslutar riksdagen i
enlighet med förslagen i propositionen Förstärkt
integritetsskydd vid signalspaning (prop
2008/09:201) övertas nämndens resurser den 1
december 2009 av en ny domstol, Försvarsunderrättelsedomstolen. En särskild utredare
förbereder och genomför bildandet av domstolen (dir. 2009:59).
Socialdepartementet
Den 1 juli 2009 bildades Inspektionen för
socialförsäkring som har till uppgift att genom
systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna
rättsäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet.
Den 1 januari 2010 inrättas Pensionsmyndigheten som övertar viss verksamhet från Försäkringskassan och all verksamhet från nuvarande Premiepensionsmyndigheten (PPM).
Finansdepartementet
Den 10 november 2008 bildades Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut med uppgift
att pröva vissa tvister enligt lagen (2008:814) om
statligt stöd till kreditinstitut.
Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
avvecklades den 31 december 2008. Delar av
myndighetens uppgifter och verksamheter
fördes över till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Domstolsverket, Kammarkollegiet, Regeringskansliet, Statskontoret och
till den nya myndigheten Kompetensrådet för
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utveckling i staten (Krus). Krus bildades den 1
januari 2009 och ska bistå regeringen i frågor
som rör den strategiska kompetensförsörjningen
i statsförvaltningen.
Utbildningsdepartementet
Myndighetsstrukturen på skolområdet ändrades
under 2008. Den 30 juni avvecklades Specialpedagogiska institutet och Specialskolemyndigheten. Verksamheten vid de båda
myndigheterna övergick till Specialpedagogiska
skolmyndigheten som bildades den 1 juli 2008.
Den 30 september avvecklades Myndigheten för
skolutveckling och Nationellt centrum för
flexibelt lärande. Den 1 oktober bildades Statens
skolinspektion.
Statens ljud- och bildarkiv avvecklades den 1
januari 2009 och verksamheten inordnades i
Kungl. biblioteket.
Den 31 december 2008 avvecklades Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre
utbildning. Vissa delar av myndighetens verksamhet övertogs av Högskolverket respektive
Verket för högskoleservice.
Den 1 juli 2009 bildades Myndigheten för
yrkeshögskolan. Samtidigt avvecklades Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning.
Den 1 januari 2010 inrättas ett nytt universitet, Linnéuniversitetet, som ska omfatta de
nuvarande verksamheterna vid Växjö universitet
och Högskolan i Kalmar. En organisationskommitté har fått i uppdrag att förbereda och
genomföra inrättandet (dir. 2008:146).
Jordbruksdepartementet
Den 31 december 2008 avvecklades Livsmedelsekonomiska institutet och verksamheten överfördes till Sveriges lantbruksuniversitet och
Lunds universitet.
Miljödepartementet
Den 1 september 2008 bildades Lantmäteriet
genom en sammanslagning av Lantmäteriverket
och de 21 statliga lantmäterimyndigheterna.
Näringsdepartementet
Den 1 januari 2009 bildades Transportstyrelsen.
Till den nya myndigheten fördes verksamhet vid
Luftfartsstyrelsen och Järnvägsstyrelsen samt
delar av verksamheterna vid Sjöfartsverket och
Vägverket. Även viss verksamhet vid Banverket,
Boverket och Tullverket fördes över. Den 1
januari 2010 överförs också länsstyrelsernas upp-

gifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till
Transportstyrelsen.
Verksamheten vid delar av Vägverket och
Banverket (Vägverket Produktion, Vägverket
Konsult och Banverket Projektering) har från
och med den 1 januari 2009 överförts till två
statligt helägda bolag
Den 1 april 2009 bildades Tillväxtverket och
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser. Myndigheterna tog över verksamhet från Verket för näringslivsutveckling,
Institutet för tillväxtpolitiska studier och Glesbygdsverket, vilka avvecklades. Tillväxtverket
har till uppgift att utveckla och genomföra
insatser som främjar entreprenörskap, ökad
konkurrenskraft och tillväxt i företag, samt
utvecklingskraft i alla delar av landet.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser ska utifrån olika perspektiv
utvärdera, analysera och redovisa effekter av
statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela landet
samt ge underlag och rekommendationer för
omprövning och effektivisering av åtgärderna.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Den 1 januari 2009 bildades Diskrimineringsombudsmannen. Till den nya myndigheten
fördes verksamhet från de tidigare fyra ombudsmännen mot diskriminering: Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering, Handikappombudsmannen och
Ombudsmannen mot diskriminering på grund
av sexuell läggning.
Den 1 januari 2009 bildades även Nämnden
mot diskriminering, samtidigt som de två
nämnderna Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot diskriminering avvecklades.
Kulturdepartementet
Den 31 december 2009 avvecklades Svenskt
biografiskt lexikon och verksamheten inordnades i Riksarkivet.

2.2 Aktuella utredningar
Smittskyddsutredningen har föreslagit att en ny
myndighet, Smittskyddsmyndigheten, bildas
(SOU 2009:55). Myndigheten ska enligt
utredningens förslag bland annat ansvara för
epidemiologisk övervakning och analys inom
7
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smittskyddsområdet. Förslaget remissbehandlas
för närvarande.
Patientsäkerhetsutredningen
har
i
betänkandet Patientsäkerhet, Vad har gjorts och
vad behöver göras? (SOU 2008:117) lämnat
förslag som bedöms leda till en minskning av
inkommande ärenden till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd med ca 95 procent.
Autonomiutredningen har i sitt betänkande
Självständiga lärosäten (SOU 2008:104)
föreslagit att universitet och högskolor upphör
att vara statliga myndigheter och i stället ges en
ny offentligrättslig organisationsform. Betänkandet har remitterats. I remissyttrandena
finns betydande skillnader i uppfattning om
utredningens förslag.
Inom ramen för Miljödepartementets
verksamhet har det gjorts en översyn av verksamheten vid miljö- och fastighetsdomstolarna.
Utredningen har bl.a. föreslagit förändringar i
instans- och processordningen för miljömålen
samt lämnat förslag till hur miljödomstolarnas
verksamhet kan samordnas med fastighetsdomstolarnas (SOU 2009:10). Beredning
pågår inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att inrätta Trafikverket
fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikverket ska ha
tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv
förvaltning och ett trafikslagsövergripande
perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade
transportsystemet. Trafikverket övertar verksamheterna inom Vägverket och Banverket, förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten
Banverket produktion. Till Trafikverket överförs
även uppgifter från Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) rörande modellutveckling och analysverktyg samt verksamhet
rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen
och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare överförs till Trafikverket verksamhet från Transportstyrelsen rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt drift- och
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och
SIKA den 31 mars 2010.
Regeringen avser att inrätta den nya
myndigheten Trafikanalys fr.o.m. den 1 april
2010. Trafikanalys ska vara regeringens stöd för
utvärderingar och analyser inom transportområdet. Till Trafikanalys förs SIKA:s verksamhet rörande statistik.
8

Inom kulturområdet har ett antal betänkanden lagts fram som presenterar olika omfattande
kulturpolitiska reformer. I den aviserade kulturpropositionen redovisas regeringens förslag
närmare. På medieområdet har två översyner
genomförts av vissa mediemyndigheter. Båda
föreslår omorganisation av ett antal myndigheter. Regeringen har för avsikt att återkomma i
frågan.
En särskild utredare ska utvärdera statens
fastighetsförvaltning. Utredaren ska bl.a. lämna
förslag till en mer effektiv struktur på organisationen av fastighetsförvaltningen inom staten
och föreslå åtgärder som bör vidtas i syfte att
skapa en väl sammanhållen och effektiv förvaltning av statens fastigheter. Uppdraget ska
redovisas senast den 1 december 2010 (dir.
2009:45).

2.3 Bedömningar av framtida
personalkonsekvenser
Inledning
Nedan redovisas respektive departements bedömning av framtida personalkonsekvenser som
följer av förslagen i denna budgetproposition
och andra propositioner som lämnas till riksdagen under 2009. Bedömningen avser åren
2009–2012. Redovisning sker endast av förslag
som bedöms medföra personalpolitiska konsekvenser.
Bedömningarna är, i likhet med tidigare år,
preliminära eftersom det finns många osäkra
faktorer. Huruvida bedömda minskningar av
personal faktiskt leder till uppsägningar och
arbetslöshet är något som inte kan förutses. I
övrigt anges kommentarer under respektive
utgiftsområde.
Justitiedepartementet
Antalet anställda inom polisorganisationen
kommer att öka till följd av regeringens satsning
på att det ska finnas 20 000 poliser 2010.
Den planerade utbyggnaden av antalet häktesoch anstaltsplatser innebär ett ökat antal
anställda inom Kriminalvården. Det är svårt att i
nuläget överblicka omfattningen av ökningen.
För att kunna hantera det ökade antalet mål
kommer Migrationsdomstolarna att under 2009
och 2010 öka sin personalstyrka med ca 95
personer. Migrationsverket beräknas under
samma period minska antalet anställda med ca
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400 personer. Detta beror främst på att antalet
nya asylsökande minskar. Sammanlagt innebär
det en minskning inom migrationsområdet.
I enlighet med regeringsbeslut den 5 mars
2009 har Regeringskansliet övertagit ordförandeskapet för Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet). Genom beslutet
upphör rådets sekretariat (RIF-kansliet) vid
Rikspolisstyrelsen samtidigt som ansvaret för
sekretariatets uppgifter överförs till Regeringskansliet. Mot denna bakgrund överförs kansliets
personal från Rikspolisstyrelsen till Regeringskansliet.
Utrikesdepartement
Till följd av Utrikesdepartementets arbete med
att få en budget i balans samt anpassning av
verksamheten till förändringar i omvärlden,
minskar antalet tjänstgörande i utrikesförvaltningen med 70 personer under perioden
2009–2010. Viss del av minskningen sker genom
nedläggning av utlandsmyndigheter. Övrig
minskning sker genom omprioritering och ökad
effektivitet. Minskningen väntas ske genom
naturlig avgång. Samtidigt utökar regeringen den
diplomatiska närvaron vid vissa utlandsmyndigheter.
Försvarsdepartement
Försvarsmaktens arbete med att genomföra den
personella omstrukturering som föranleddes av
riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut
2004 (prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU4, rskr.
2004/05:143,
prop.
2004/05:43,
bet.
2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) samt
riksdagens försvarspolitiska inriktningsbeslut
(bet. 2008/09:FöU10) fortgår. Som framgår av
tabellen nedan bedöms personalgenomströmningen i Försvarsmakten öka. Det beror bl.a. på
anställning av soldater till stående och
kontrakterade förband.
Tabell 2.1 Personalkonsekvenser i Försvarsmakten
Personer
År

Minskning

2009

2010

2011

2012

1 050

1350

1 500

2050

Ökning

750

2 700

2250

2250

Summa

- 300

1350

750

200

Socialdepartementet
Den 1 januari 2010 inrättas Pensionsmyndigheten med ansvar för administrationen av

den allmänna ålderspensionen samt pensionsrelaterade förmåner. Därmed övertar Pensionsmyndigheten viss verksamhet som i dag sker på
Försäkringskassan samt hela verksamheten vid
Premiepensionsmyndigheten (PPM). Pensionsmyndigheten kommer huvudsakligen att
bemannas av medarbetare från dessa båda
myndigheter och beräknas ha ca 970 anställda.
På sikt beräknas förändringen leda till
rationaliseringar och ett minskat personalbehov.
Inom Försäkringskassan beräknas ålderspensioneringar, normal personalomsättning samt
anpassning till myndigheternas ekonomiska
ramar leda till en sammanlagd nettominskning
med 1 800 personer under perioden 2009–2012.
Av personalminskningen för 2010 omfattas ca
730 personer av övergång till Pensionsmyndigheten från och med den 1 januari 2010.
Länsstyrelsernas tillsyns- och tillståndsverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453,
SoL) och lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) förs över till
Socialstyrelsen och samordnas med Socialstyrelsens tillsyn av hälso- och sjukvården.
Förändringen innebär att Socialstyrelsen under
2010 ökar med ca 200 anställda.
Den 1 juli 2009 bildades Inspektionen för
socialförsäkringen, som har till uppgift att
genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning
värna rättsäkerheten och effektiviteten inom
socialförsäkringsområdet. Myndigheten byggs
upp successivt och kommer från och med 2011
att ha ca 60 anställda.
Den 1 januari 2010 flyttas Arvsfondsdelegationens kansli från Regeringskansliet
(Socialdepartementet) till Kammarkollegiet.
Flytten innebär att antalet anställda på
Regeringskansliet minskar med 20 personer
medan Kammarkollegiet ökar med samma antal.
En övergång av Giftinformationscentralens
verksamhet från Apoteket AB till Läkemedelsverket planeras ske den 1 oktober 2009.
Verksamheten omfattar ca 30 anställda.
Finansdepartementet
Vid Kronofogdemyndigheten, Skatteverket,
Statistiska centralbyrån och Tullverket beräknas
personalen sammantaget minskas med ca 2 100
personer under perioden 2009–2012. Uppskattningen bygger på antalet åldersavgångar och
omfattningen av normal personalomsättning.
Även för länsstyrelserna bedöms personalen
sammantaget minska med ca 250–300 personer
9
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totalt under perioden. Bedömningen bygger på
att länsstyrelserna övertar djurskyddskontrollen
från kommunerna, verksamhet inom kontrollen
av jordbruksstöd utökas, tillsynen inom planoch bygglagstiftningen förstärks samt ökad
handläggning av vindkraftsärenden från och med
2009. Samtidigt övergår från och med 2010
länsstyrelsernas hittillsvarande arbetsuppgifter
inom körkorts- och yrkestrafikområdet samt
merparten av arbetsuppgifter inom social tillsyn
till Transportstyrelsen respektive Socialstyrelsen.
Regeringen har tidigare beslutat att PPM
och Försäkringskassans pensionsverksamhet
ska samlas i en ny Pensionsmyndighet. PPM
avvecklas den 31 december 2009 och därmed
beräknas personalstyrkan inom Finansdepartementets område minska med ca 210 personer
2010. Dessa omfattas av övergång till den nya
Pensionsmyndigheten, vilken redovisas under
Socialdepartementets område.
Kammarkollegiets personal beräknas öka
något med anledning av ny verksamhet kring
upphandlingsstöd, några mindre nya uppgifter
till följd av ändringar i lagen (2004:543) om
samtjänst vid medborgarkontor och Kammarkollegiets utvidgade uppgift att förordna
vigselförrättare. Till detta kommer också att
regeringen har flyttat uppgifter om redovisning
av statliga bolag m.m. från Regeringskansliet till
Kammarkollegiet. Kanslifunktionen för Arvsfondsdelegationen överförs från Regeringskansliet till Kammarkollegiet fr.o.m. den 1
januari 2010. Flytten innebär att antalet anställda
i Regeringskansliet minskar med 20 personer
medan Kammarkollegiet ökar med samma antal.
En ökning om ca 25 personer beräknas vid
Finansinspektionen då myndigheten under 2009
fått nya uppgifter, bl.a. till följd regeringens
insatser med anledning av den finansiella krisen
och till följd av nya uppgifter avseende tillsyn
och reglering.
Utbildningsdepartementet
Från och med höstterminen 2007 har antalet
studenter på grundnivå och avancerad nivå ökat
något i jämförelse med året innan. Denna
tendens har nu ytterligare förstärkts till följd av
bl.a. det kärva arbetsmarknadsläget. Enligt
uppgift från Verket för högskoleservice har
antalet behöriga förstahandssökande ökat med
17 procent mellan höstterminen 2008 och 2009.
Universitet och högskolor bör i enlighet med
vad som angetts i propositionen Ett lyft för
10

forskning och innovation (prop. 2008/09:50)
tilldelas ökade forskningsresurser under
perioden 2009–2012. Sammantaget bedömer
regeringen att detta i slutet av den aktuella
perioden kan komma att innebära en början på
en ökning av antalet heltidsanställda vid
lärosätena.
Näringsdepartementet
Regeringen förbereder som tidigare nämnts
inrättandet av en ny myndighet, Trafikverket,
fr.o.m. den 1 april 2010. I samband med det
kommer de nuvarande myndigheterna Vägverket, Banverket och SIKA att avvecklas. Därutöver övergår vissa verksamheter från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen till Trafikverket.
Regeringen förbereder även inrättandet av en
myndighet för utvärderingar och analyser inom
transportområdet fr.o.m. den 1 april 2010. Vissa
verksamheter från SIKA övergår till den nya
myndigheten. Regeringen gör preliminärt
bedömningen att det sammanlagda personalbehovet kommer att förändras under 2010. Det
är ännu för tidigt att bedöma eventuella konsekvenser för den berörda personalen på längre
sikt.
I propositionen Ändrad verksamhetsform för
Banverkets enhet Banverket Produktion föreslår
regeringen att Banverket Produktion bolagiseras.
Verksamheten föreslås bli överförd till ett eller
flera av staten helägda aktiebolag. Förslaget
innebär en minskning av antalet anställda vid
Banverket med ca 3 000 personer 2010.
En proposition avseende ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket avses att lämnas inom kort. Förslaget
väntas medföra en minskning med ca 2 600
anställda 2010 vid nuvarande Luftfartsverket.
Regeringen avser att den 1 januari 2010
överföra länsstyrelsernas uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till Transportstyrelsen. Förändringen är ett led i arbetet med
att samla all regelgivning, tillståndsgivning och
tillsyn inom transportområdet till Transportstyrelsen. Bedömningen är att Transportstyrelsen kommer att kunna bedriva aktuella
verksamheter till lägre kostnader och med en
större effektivitet än vad som i dag är fallet.
Verksamheten kommer på några års sikt att
kunna bedrivas till kostnader som understiger
dagens med ca 50 miljoner kronor per år.
Transportstyrelsen beräknas 2010 att bedriva
verksamheten med ca 290 personer. På några års
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sikt beräknas verksamheten kunna bedrivas med
ca 230 personer. Den verksamhetsövergång som
ska ske innebär att reglerna i 6 b § lagen
(1982:80) om anställningsskydd (LAS) är
tillämpliga. Av de ca 300 anställda vid
länsstyrelserna som omfattas av övergången
kommer ca 200 att följa med till Transportstyrelsen.
Regeringen inrättade den 1 april 2009 de två
nya myndigheterna Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser. I samband med detta avvecklades
Verket för näringslivsutveckling (Nutek),
Glesbygdsverket och Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS). Genom omstruktureringen har antalet anställda i dessa verksamheter minskat från ca 400 anställda till ca 350
anställda.
Statens energimyndighet har under senare år
tillförts allt flera arbetsuppgifter, utan att
förvaltningsanslaget har höjts i motsvarande
grad. Regeringen föreslår därför i denna proposition under utgiftsområde 21 Energi, avsnitt 3.1.1
att Energimyndigheten tillförs 80 miljoner
kronor 2010, vilket motsvarar ca 80 anställda.
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Med anledning av uppföljningen av den nya
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och
minoritetsspråk kommer viss personalförstärkning att krävas på Sametinget och Länsstyrelsen i
Stockholms län fr.o.m. 2010.
Kulturdepartementet
Med anledning av uppföljningen av den nya
språklagen (2009:600) kommer viss personalförstärkning att krävas på Institutet för språk och
folkminnen fr.o.m. 2010.
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmiljöverkets anslag har successivt minskat
under perioden 2007–2009. Under 2009 har
antalet anställda minskat med ca 70 personer.
Regeringen föreslog i budgetproposition för
2009 (prop. 2008/09:1) samt föreslår även i
denna budgetproposition under utgiftsområde
14 Arbetsmarknad och arbetsliv, avsnitt 4.9.1
Arbetsmiljösatsningar
som
innebär
att
resurserna ökar med 20 miljoner kronor 2010
och med ytterligare 2 miljoner kronor 2011. De
nya satsningarna innebär att antalet anställda
kommer att stabiliseras på 2009 års nivå.

Som en del av de satsningar regeringen
genomförde i samband med propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) ökades anslaget för Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader med 300
miljoner kronor 2009. I syfte att säkerställa ett
snabbt genomförandet av åtgärderna inom
arbetsmarknadsområdet konstaterade regeringen
att det var avgörande att få till stånd en
kapacitetsökning och kompetensväxling inom
Arbetsförmedlingen samt att säkra resurser för
en effektiv upphandling och utveckling av den
nationella beredskapsorganisationen för varsel
om uppsägning och samverkan på regional och
lokal nivå. Vidare har Arbetsförmedlingen under
2009 möjlighet att använda 300 miljoner kronor
av anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser för jobbcoachning i
egen regi. Arbetsförmedlingen har valt att
använda dessa resurser inom den nationella
beredskapsorganisationen och har bl.a. anställt
740 jobbcoacher i egen regi.
Regeringen föreslår i denna proposition
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv,
avsnitt 3.7.1 att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader ökas med knappt 1,1
miljarder kronor 2010, bl.a. med anledning av
ytterligare förstärkning av den aktiva arbetsmarknadspolitiken och förstärkta insatser till
personer som lämnar sjukförsäkringen. De
sammantagna personalkonsekvenserna av de
föreslagna ökningarna av förvaltningsanslaget
kan dock inte bedömas i nuläget.
Regeringskansliet
Regeringskansliet kommer också att beröras av
vissa av de ovan redovisade organisations- och
strukturförändringarna. Vilka dessa är framgår av
avsnittet som avser Justitiedepartementet, Utrikesdepartementet och Socialdepartementet.

3. Kompetensförsörjningen i staten
Ansvaret för genomförandet av den statliga
arbetsgivarpolitiken har till stor del delegerats till
de statliga myndigheterna. Det innebär att myndigheterna, utifrån sina uppgifter, har en betydande frihet vad gäller bl.a. att utforma
organisation, arbetsprocesser, lönebildning och
kompetensförsörjning.
11
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För att regeringen ska kunna följa utvecklingen vad gäller kompetensförsörjningen redovisar myndigheterna varje år sedan 1997 sin
kompetensförsörjning till regeringen. Från och
med 2003 sker denna redovisning i myndigheternas årsredovisning.
Med kompetensförsörjning avses att säkerställa att relevant kompetens finns för att fullgöra de uppgifter som en myndighet är ålagd och
tillgodose dess behov på både kort och lång sikt.
Myndigheternas strategiska kompetensförsörjning innebär att systematiskt analysera vilken
kompetens myndigheterna behöver på kort
och på lång sikt för att klara sina nuvarande
och framtida uppgifter.

3.1 De anställda
Antalet statsanställda
År 2008 var ca 236 000 personer anställda i den
statliga sektorn. Det innebär en minskning med
ca 5 000 anställda sedan 2007.
Uppföljningen av utvecklingen i staten har
tidigare följt Arbetsgivarverkets sektorsindelning av statlig verksamhet. För att få en mer
stabil uppföljning över tid redovisas uppföljningen fr.o.m. 2008 efter den internationella
klassifikationen COFOG 1 . Som framgår av
tabell 3.1. arbetar flest inom COFOG-gruppen
Utbildning och minst inom gruppen Fritidsverksamhet. De största minskningarna mellan 2007
och 2008 har skett inom grupperna Försvar och
Socialt skydd. Störst andel kvinnor, 61 procent,
arbetar inom Allmän offentlig förvaltning.
Försvar är den grupp med störst andel män, 78
procent.

Tabell 3.1 Antalet anställda och andelen i procent 2007–
2008 fördelade efter COFOG-grupper
Grupper
2007

2008

Allmän offentlig förvaltning
Kvinnor
Män

Kön

33 219
61
39

32 357
61
39

Försvar
Kvinnor
Män

24 190
23
77

22 653
22
78

Samhällsskydd och rättskipning
Kvinnor
Män

44 798
45
55

45 362
46
54

Näringslivsfrågor 1
Kvinnor
Män

34 754
37
63

33 921
38
62

3 018
60
40

2 837
59
41

Utbildning
Kvinnor
Män

65 552
54
46

65 826
54
46

Socialt skydd2
Kvinnor
Män

34 903
68
32

32 991
68
32

240 434
50
50

235 947
50
50

Fritidsverksamhet, kultur och religion
Kvinnor
Män

TOTALT
Kvinnor
Män
Källa: Arbetsgivarverket.
1
Näringslivsfrågor inkl. miljöskydd
2
Socialt skydd inkl. hälso- och sjukvårdsfrågor

Andelen visstidsanställda
En knapp femtedel av statens anställda har
visstidsanställning och av dessa är något fler
kvinnor än män. Andelen visstidsanställda skiljer
sig åt mellan olika myndigheter. År 2008, liksom
tidigare år, fanns högst andel inom universitet
och högskolor. Detta möjliggörs genom att
högskoleförordningen (1993:100) innehåller
särskilda regler om anställningstiden för en
betydande del av dess personal, t.ex. olika
lärarkategorier.
Befattningsstruktur i staten
Ungefär 6 procent av statens anställda ingår i
kategorin ledningskompetens, 64 procent i
gruppen kärnkompetens och 27 procent i
gruppen stödkompetens. Fortfarande återfinns
fler män än kvinnor i gruppen lednings- och
kärnkompetens medan kvinnorna, liksom
tidigare, utgör en majoritet i gruppen
stödkompetens.

1 COFOG = Classification of the functions of the government., syftar

till att redovisa sektorns uppgifter efter deras funktion eller ändamål.
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Tabell 3.2 Andelen kvinnor och män fördelat på olika
kompetenskategorier 2008
Procent

Ledningskompetens

Totalt

varav kvinnor

varav män

1

6

35

65

Kärnkompetens2

64

48

52

Stödkompetens3

27

59

41

3

47

53

Oklassade

Källa: Arbetsgivarverket
1
Ledningskompetens: Personal med formellt personalansvar som har till uppgift
att planera och leda myndighetens verksamhet på olika nivåer, oavsett om
uppgifterna avser kärn- eller stödkompetens.
2
Kärnkompetens: Personal med sakområdeskompetens inom myndighetens
verksamhetsområde.
3
Stödkompetens: Personal med stödfunktion för lednings- och kärnkompetens,
utan specifik sakområdeskompetens inom myndighetens verksamhetsområde.

ökning för männen. I antalet med nybeviljade
ålderspensioner har inte inräknats dem som har
avgått med pensionsersättning eller sjukpension.
Fler tar ut ålderspension efter 65
Andelen anställda som tar ut ålderspension först
efter att de har fyllt 65 år har ökat mellan 2007
och 2008, från 24 till 29 procent för kvinnorna,
och från 30 till 34 procent för männen.
Antalet personer i arbete som är 67 år eller
äldre har fortsatt att öka.
Tabell 3.3 Antalet personer i arbete som är 67 år eller äldre
2007–2008
Antal

3.2 Ålderstrukturen
Fler äldre och färre yngre i staten
För hela arbetsmarknaden uppgick medelåldern
2008 till 42 år. Staten har en äldre personalstyrka.
År 2008 var medelåldern för statligt anställda
kvinnor och män 46 år, dvs. samma som för
2007. År 2008 var 28 procent av de statsanställda
55 år eller äldre, vilket är en ökning med en
procentenhet sedan 2007. På hela arbetsmarknaden var endast 21 procent 55 år eller äldre
2008.
Diagram 3.1 Åldersstrukturen i staten och på
arbetsmarknaden totalt 2008
Procent

2007

2008

Kvinnor

196

202

Män

343

451

Samtliga

539

653

Källa: Statens pensionsverk

Medianåldern för pensionsavgångar är nu lika för
kvinnor och män
Medianåldern för de statsanställda som har gått i
pension2 har ökat för både män och kvinnor och
uppgår nu till 65 år för båda könen. Som framgår
av diagrammet nedan hade kvinnorna under
perioden 1999–2006 en högre medianålder vid
pensioneringen än vad männen hade. Denna
skillnad är nu utraderad.
Diagram 3.2 Medianålder då statsanställda kvinnor och män
lämnat sin anställning i pensioneringssyfte 1999–2008

35,0
30,0

Arbetsmarknaden totalt

Staten

66

25,0

65

20,0

64

15,0

63

10,0

62

Män
Kvinnor

61

5,0

60

0,0
15-34

35-44

45-54

55-65

66-74

Källa: Statistiska centralbyrån

59
58
1999

Nybeviljade ålderspensioner fortsätter att öka
Antalet nybeviljade ålderspensioner har ökat
under perioden 2005 till 2008, vilket förklaras av
att de som är födda på 1940-talet är en stor
åldersgrupp som har börjat uppnå pensionsålder.
Mellan 2007 och 2008 har antalet nybeviljade
ålderspensioner ökat från 4 682 till 4 868.
Antalet kvinnor som fått nybeviljad ålderspension har minskat, medan det har skett en

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Källa: Statens pensionsverk

2 Här ingår ålderspension, pensionsersättning, särskild pensionsersätt-

ning och sjukpension.
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Antalet nybeviljade delpensioner minskar
Mellan 2007 och 2008 minskade antalet
nybeviljade delpensioner med 13 procent. För
kvinnorna skedde en minskning med 15 procent
och för männen med 11 procent.
Av de individer i åldern 61 till 64 år som under
2008 har haft möjlighet till delpension beviljades
28 procent delpension, vilket är samma andel
som 2007.
Som framgår av tabell 3.4 var det under 2007
och 2008 fler kvinnor än män som beviljades
delpension. Det kan också konstateras att för
såväl kvinnor som män har andelen som beviljats
delpension med en omfattning på 50 procent
minskat. Fortfarande är andelen med en
omfattning på 50 procent betydligt högre för
männen än för kvinnorna

Bland myndighetscheferna är andelen kvinnor
39 procent i september 2009, vilket innebär en
ökning med ca 1 procentenhet från 2008. Det
totala antalet myndighetschefer som regeringen
anställer har minskat från 217 till 208 mellan
2008-2009. Detta har sin förklaring i de
organisationsförändringar som genomförts i
statsförvaltningen.
Tabell 3.5 Fördelningen den 8 september 2009 av kvinnor
och män bland myndighetschefer som regeringen anställt
Antal

Generaldirektörer
Landshövdingar
Rektorer1
Överintendenter
Övriga titlar

Tabell 3.4 Beviljade delpensioner 2007–2008

Myndighetschefer totalt3

Antal
Delpensionens
omfattning

50 procent

Män
2007

Kvinnor
2008

Män
2008

204

355

168

251

91

72

55

52

21–39 procent

60

44

49

56

747

465

669

472

1 102

936

941

831

Samtliga
Källa: Statens pensionsverk

3.3 Könsfördelningen
Jämn könsfördelning i staten
Staten är den sektor som har jämnast könsfördelning på arbetsmarknaden. Andelen
kvinnor har ökat de senaste åren. År 2008 fanns
det för första gången fler kvinnor än män bland
de statsanställda (50,3 procent).
Andel kvinnor och män med chefsuppgifter
Andelen kvinnor med chefsuppgifter i staten är
lägre än andelen män med motsvarande uppgifter. År 2008 var 35,1 procent av cheferna
kvinnor och 64,9 procent var män. Andelen
kvinnor på ledande befattningar ökade därmed
med en procentenhet jämfört med 2007.
Fördelning av kvinnor och män bland
myndighetschefer som regeringen anställt
Under 2008 anställde regeringen totalt 58
myndighetschefer varav 31, motsvarande 53,4
procent, var kvinnor.
14

Män

Totalt

46

57

103

8

13

21

14

22

36

2

8

10

11

27

38

81

127

208

1

Kvinnor
2007

40–49 procent

≤ 20 procent

2

Kvinnor

Regeringen utser rektorer efter förslag från högskolestyrelsen.
Häri ingår myndighetschefer med andra eller unika titlar såsom ombudsmän,
direktörer, ordföranden samt rikspolischef, riksåklagare etc.
3
Inklusive vikarierande myndighetschefer
2

3.4 Den etniska och kulturella mångfalden
Andelen anställda med utländsk bakgrund
fortsätter att öka
Andelen anställda med utländsk bakgrund fortsätter att öka i den statliga sektorn. År 2008
uppgick denna grupp till 12,0 procent. År 2007
uppgick den till 11,4 procent. Andelen kvinnor
var 2008 fortfarande något högre än andelen
män, 12,7 procent jämfört med 11,3 procent.
Andelen nyanställda med utländsk bakgrund
fortsätter att öka och uppgick till 18,4 procent.
För hela befolkningen uppgick andelen med
utländsk bakgrund i åldern 20–64 år till 20,3
procent 2008.
Andelen anställda med utländsk bakgrund har
ökat totalt i samtliga kompetenskategorier. En
ökning har också skett i respektive kompetenskategori fördelat per kön, med undantag för
gruppen män med stödkompetens, där en
nedgång skett med 0,2 procentenheter.
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Tabell 3.6 Andelen anställda med utländsk bakgrund
2007–2008

Tabell 3.7 Andelen anställda med utländsk bakgrund
fördelade på COFOG-grupper och kompetenskategorier
2008

Procent

Staten totalt1
Kvinnor
Män
Ledningskompetens
Kvinnor
Män
Kärnkompetens
Kvinnor
Män
Stödkompetens
Kvinnor
Män
Nyanställda i staten2

Procent

2007

2008

11,4

12,0

12,2

12,7

Allmän offentlig förvaltning

10,7

11,3

5,7

5,9

6,9

Kompetenskategori
Ledning

Kärn

Stöd

9,7

5,1

9,8

10,9

Försvar

5,0

3,1

5,2

5,1

Samhällsskydd och
rättskipning

8,4

4,7

8,5

9,3

7,0

Näringslivsfrågor1

7,9

5,6

7,9

7,4

Fritidsverksamhet, kultur och
religion

13,2

8,8

14,3

13,9

Utbildning

19,6

10,2

22,4

14,4

13,1

7,8

13,8

11,2

12,0

5,9

12,9

10,4

5,1

5,3

12,1

12,9

12,7
11,5

13,5
12,4

10,3

10,4

11,1
9,2

11,4
9,0

17,2

18,4

Källa: Arbetsgivarverket
1
Avser personer med månadsavlönad anställning hos obligatoriska och frivilliga
medlemmar i Arbetsgivarverket. Timanställda m.fl. ingår ej.
2
Som nyanställda räknas individer som inte var anställda i staten föregående år
samt individer som bytt anställningsmyndighet sedan föregående år.
Källa: Arbetsgivarverket

Variation mellan COFOG-grupperna
Arbetsgivarverkets sektorsindelning har förändrats jämfört med tidigare år. Från och med 2008
följer
redovisningen
den
internationella
COFOG-indelningen. En omfördelning till
denna indelning av 2007 års statistik visar att
andelen anställda med utländsk bakgrund har
ökat mest i gruppen Utbildning mellan 2007 och
2008. Ökningen uppgår till 1,0 procentenhet.
Gruppen Fritidsverksamhet, kultur och religion
är den enda grupp där andelen minskade under
samma tidsperiod, totalt med 0,5 procentenhet.
Gruppen Utbildning hade högst andel anställda
med utländsk bakgrund 2008, 19,6 procent.
Försvar är den grupp som hade lägst andel
anställda med utländsk bakgrund, 5,0 procent
2008.

Totalt

Socialt

skydd2

Totalt

Källa: Arbetsgivarverket
1
Näringslivsfrågor inkl. miljöskydd m.m.
2
Socialt skydd inkl. hälso- och sjukvårdsfrågor

3.5 Personalrörligheten
Rörligheten är oförändrad
Mellan september 2007 och september 2008
uppgick personalrörligheten 3 i staten till
11 procent, vilket innebär att rörligheten var
oförändrad i jämförelse med 2007. Med
personalrörlighet avses här nyanställningar och
avgångar vid myndigheterna oavsett om det
skett inom staten eller i förhållande till andra
arbetsmarknadssektorer.
Högre rörlighet bland yngre än äldre
Rörligheten mellan september 2007 och
september 2008 var totalt sett högre bland
anställda under 35 år, för att sedan avta med
stigande ålder. Personalrörligheten var också
högre inom kompetenskategorierna kärn- och
stödkompetens än inom kategorin ledningskompetens, framför allt i den yngsta åldersgruppen. Skillnaderna i personalrörligheten
mellan kvinnor och män var marginella.

3 Personalrörlighet beräknas utifrån det lägsta av värdena för antalet

nyrekryterade respektive antalet avgångna dividerat med medelvärdet av
antalet anställda under de senaste två åren. Med nyrekryterade avses
nytillkomna i staten samt nya från annan myndighet. Motsvarande gäller
för avgångna.
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kunderna var nöjda med stiftelsens arbete. Över
95 procent av dem som haft kontakt med
Trygghetsstiftelsen vid mer än tre tillfällen
tycker att stiftelsen gör ett bra eller ett mycket
bra jobb.

Diagram 3.3 Personalrörlighet fördelad på
kompetenskategori och ålder 2007–2008
Procent
25
Ledningskompetens

20,2
20

Kärnkompetens

16,6

Stödkompetens

15
10,4 10,6

9,7 9,3

10
5,5

5,1

5

4,6

5,6 5,8
2,3 2,7 2,2

3,9

0
-34

35-44

45-54

55-

Samtliga

Källa: Arbetsgivarverket

3.6 Antalet uppsägningar
När en statsanställd blir uppsagd på grund av
arbetsbrist anmäls hon eller han till
Trygghetsstiftelsen. Under 2008 anmäldes 3 196
övertaliga personer. Inflödet året innan var
3 784 personer. År 2008 var 53 procent kvinnor
och 47 procent män. Det är en utjämning
jämfört med 2007 då förhållandet var 60 procent
kvinnor och 40 procent män. Totalt 43 procent
av de uppsagda kom från tidsbegränsade
anställningar 2008, vilket är en ovanligt stor
andel.
Anställda vid universitet, högskolor och
forskning var i likhet med föregående år den
grupp med störst inflöde. En stor del av de
övertaliga statstjänstemännen härifrån har haft
tidsbegränsad anställning. Genom en ändring av
Trygghetsavtalet kan fr.o.m. 2005 personer med
tidsbegränsade anställningar lättare kvalificera sig
för att omfattas av avtalet.
Vid utgången av 2008 var 6 450 personer
aktuella4 hos Trygghetsstiftelsen, vilket kan jämföras med 6 208 föregående år. Av de som fick
nya anställningar gick 38 procent till statliga
arbetsgivare och 49 procent till privata.
Trygghetsstiftelsens kundundersökning, som
riktade sig till personalchefer och lokala fackliga
ordförande vid flera myndigheter, visar att

3.7 Arbetsmiljön och sjukfrånvaron
År 2008 uppgick den genomsnittliga sjukfrånvaron i staten till 3,4 procent av tillgänglig
arbetstid. Sjukfrånvaron har därmed minskat
med 0,3 procentenheter jämfört med 2007.
Som framgår av diagram 3.4 minskade
sjukfrånvaron 2008 jämfört med föregående år
för såväl kvinnor och män i samtliga
åldersgrupper utom en, de under 30 år.
Sjukfrånvaron var oförändrad inom denna grupp.
Sjukfrånvaron var oförändrad eller hade
minskat vid 153 myndigheter 2008, medan 58
myndigheter hade ökad sjukfrånvaro jämfört
med föregående år 5 .
Diagram 3.4 Sjukfrånvaro som andel av tillgänglig arbetstid
uppdelat på kön och ålder 2007 och 2008
Procent
6,0
5,0

4,9

2007

4,5

2008

4,6

4,2

4,0

3,1 3,0
3,0

2,5

2,3

2,0 2,0

2,0
1,0
0,0
Kvinnor

Män

Yngre
än 30 år

Mellan
30-49 år

Äldre
än 49 år

Källa: Statskontoret

4 Aktuella personer är alla som anmälts till Trygghetsstiftelsen och ännu

inte hittat en permanent lösning på sin situation. Bland dessa finns

5 Myndigheter med färre än 10 anställda har utelämnats i enlighet med

personer med uppsägningstid, arbetslösa, i utbildning, sjukskrivna,

förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För

tillfälligt anställda etc.

myndigheter som avvecklats/nybildats saknas redovisning/jämförelsetal.
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Antal sjukpensioner minskar
Antal statsanställda med nybeviljad sjukpension6 har minskat för såväl kvinnor som män.
Tabell 3.8 Anställda som har beviljats tillfällig sjukpension
respektive sjukpension 2007–2008
Antal
2007
Kvinnor

2007
Män

2008
Kvinnor

2008
Män

Tillfällig sjukpension
< 100 procent

427

192

379

138

Tillfällig sjukpension
100 procent

113

82

90

64

Sjukpension

319

177

262

128

Diagram 3.5 Genomsnittlig månadslön i olika sektorer på
arbetsmarknaden 2007
Kronor
35 000

31 100
27 900

30 000

26 900

25 000

21 800

21 900

Kommun

Arbetare priv.
sektor

20 000
15 000
10 000
5 000
0

Källa: Statens pensionsverk
Anm. I det redovisade antalet individer som beviljats sjukpension ingår även
personer som tidigare beviljats tillfällig sjukpension. Andelen individer som har
haft en tillfällig sjukpension på 100 procent innan de beviljats en sjukpension
har ökat för varje år till 2007. Andelen var 59 procent 2005 och 73 procent 2007
för att sedan sjunka till 72 procent 2008.

Av de statsanställda som 2008 beviljades
sjukpension eller tillfällig sjukpension på heltid
var 65 procent kvinnor. Detta är en ökning från
2007. För tillfällig sjukpension på deltid var
andelen kvinnor 73 procent (69 procent 2007).
Medianåldern för personer som 2008 beviljades
sjukpension var 59,7 år för kvinnor (59,8 år
2007) och 59,9 år för män (60,2 år 2007).

3.8 Lönenivåerna och lönebildningen
Lönenivåer i staten
I diagram 3.5 redovisas den genomsnittliga
månadslönen för olika sektorer på arbetsmarknaden 2007. Den genomsnittliga månadslönen i staten uppgick till 27 900 kronor.
Medellönen i samtliga sektorer var 25 800
kronor. Staten har en större andel tjänstemän
jämfört med alla andra sektorer, vilket gör det
mer rättvisande att jämföra statstjänstemännens
löner med de privata tjänstemännen.

Tjänstm. priv.
sektor

Stat

Landsting

Källa: Statistiska centrabyrån

Löneutvecklingen i staten
Arbetsgivarverket träffar som arbetsgivarpart
avtal på statens vägnar med de fackliga parterna
Offentlighetsanställdas
förhandlingsråd
(OFR/S, P, O), Sveriges Akademikers
Centralorganisation Staten (SACO-S) samt
Facket för service och kommunikation (SEKO).
Gällande ramavtal om löner m.m. för
arbetstagare
i
staten
avser
perioden
1 oktober 2007–30 september 2010
(RALS
2007–2010).
Den kollektiva s.k. okorrigerade löneutvecklingen i staten var 4,1 procent mellan
mättidpunkten i september 2007 och september
2008. För kvinnorna var ökningen 4,3 procent
och för männen 4,0 procent. Löneutvecklingen
för identiska individer var under samma period
4,6 procent för samtliga anställda, 4,5 procent
för kvinnor och 4,7 procent för män. Med
identiska individer avses personer som var
anställda vid samma myndighet vid båda
mättidpunkterna.
Diagram 3.6 Löneutvecklingen i staten september 2007–
september 2008
Procent
Kvinnor

Män

Samtliga

6
5

4,3

4

4,1

4,5 4,7 4,6

4
6 Med sjukpension och tillfällig sjukpension avses avtalsförmåner

kopplade till icke tidsbegränsad sjukersättning på heltid respektive
partiell icke tidsbegränsad sjukersättning, tidsbegränsad sjukersättning
eller aktivitetsersättning. Från och med den 1 juli 2008 är det är inte
längre möjligt att få tidsbegränsad sjukersättning från Försäkringskassan
men övergångsregler finns som innebär att äldre regler kan fortsätta att
gälla fram till slutet av 2012.

3
2
1
0
Kollektiv

Identiska individer

Källa: Arbetsgivarverket
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Tidpunkten för lönerevisioner varierar ofta
mellan olika myndigheter. Den löneutveckling
som registrerats i statistiken för ett enskilt år kan
därför i regel inte tolkas som resultatet av årets
löneavtal.
Utvecklingen av genomsnittliga löner
Löneutvecklingstakten inom det statliga
området har förhållandevis väl följt utvecklingen
på arbetsmarknaden i övrigt, enligt jämförande
statistik från tiden efter ramanslagsreformen.
Mellan 1994 och 2007 uppgick löneutvecklingen
inom landstingen, staten och den privata sektorn
till ca 69 procent. Under samma period var
löneutvecklingen i den kommunala sektorn ca 50
procent.
Diagram 3.7 Utvecklingen av genomsnittliga löner i olika
sektorer på arbetsmarknaden 1994–2007
Index 1994=100
170
Primärkommunal sektor
165
160
Landstingskommunal sektor
155
Statlig sektor
150
145
Privat sektor
140
135
130
125
120
115
110
105
100
95
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Källa: Statistiska centralbyrån

Anm. Uppgifterna avser nominella löner och är rensade med hänsyn till
strukturella förändringar i utbildningsnivå, ålder och kön.

Löneskillnader mellan kvinnor och män
Arbetsgivarverket har analyserat löneskillnaderna mellan statsanställda kvinnor och män. Av
kartläggningen framkommer att genomsnittslönerna för statsanställda kvinnor i september
2008 var 13,7 procent lägre än genomsnittslönen
för statsanställda män. Den totala löneskillnaden
har successivt minskat från 2000 då den var
17,7 procent.
Den viktigaste förklaringen till att kvinnor har
lägre löner än män är att kvinnor i större
utsträckning än män befinner sig på befattningar
med lägre svårighetsgrad, och inom yrken med
lägre genomsnittslön. Andra förklaringsfaktorer
är att män oftare är chefer och att kvinnor oftare
arbetar deltid.
Om hänsyn tas till samtliga kända sakliga
faktorer återstår en skillnad, s.k. oförklarade
löneskillnader, på drygt 1 procentenhet.
18

Diagram 3.8 Löneskillnader mellan kvinnor och män i
staten uppdelat på förklaringsfaktorer 2000–2008
20,0
18,0
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17,9
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16,0
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Abetstid
15,7 15,8

14,3

13,9 13,7
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8,0

Myndighet

6,0
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0,0
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Källa: Arbetsgivarverket
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Myndighetschefer per den 8 september 2009
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över myndighetschefer som lyder omedelbart under
regeringen och som anställs genom beslut av regeringen. Sammanställningen redovisar förhållandena
per den 8 september 2009. 7
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet

Titel
GD
Ordförande
Ordförande
GD
GD
Museichef

Efternamn
Odenberg
Ahnmé Kågerman
Koch
Bermudez-Svankvist
Sjöberg
Rahoult

Förnamn
Mikael
Britta
Michaël
Angeles
Mikael
Lena

Banverket
Barnombudsmannen
Blekinge tekniska högskola
Bolagsverket
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten

GD
BO
Rektor
GD
GD
GD
GD

Akhtarzand
Malmberg
Hass
Bränström
Valik
Andersson
Bergström

Minoo
Fredrik
Ursula
Annika
Janna
Jan
Margareta

Centrala studiestödsnämnden

GD

Borg Wallin

Kerstin

Danshögskolan
Datainspektionen
Diskrimineringsombudsmannen
Domstolsverket
Dramatiska institutet

Rektor
GD
DO
GD
Rektor

Lilja
Gräslund
Linna
Thorblad
Lysander

Efva
Göran
Katri
Barbro
Per

Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Exportkreditnämnden

GD
GD
GD
GD
GD

Antemar
Lindberg
Olofsson
Fredriksson
Apelman

Gudrun
Hans
Magnus
Yvonne
Karin

Fastighetsmäklarnämnden
Finansinspektionen
Fiskeriverket
Folke Bernadotteakademin
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (FORMAS)
Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarshögskolan
Försvarsmakten

Ordförande
GD
GD
GD

Järvstrand
Andersson
Wenblad
Landerholm

Anna-Lena
Martin
Axel
Henrik

GD
GD
Överintendent
GD
GD
Rektor
ÖB

Annerberg
Jönsson
Franck
Holmgren
Åkesson
Ericson
Göranson

Rolf
Lena
Eskil
Gunnar
Ingvar
Mats
Sverker

7 På grund av särskilda bestämmelser ingår inte Arbetsgivarverket, Regeringskansliet och Verket för högskoleservice i sammanställningen.

23

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 2 BILAGA

Myndighet
Försäkringskassan

Titel
GD

Efternamn
Lender

Förnamn
Adriana

Gymnastik- och idrottshögskolan
Granskningsnämnden för radio och TV
Göteborgs universitet

Rektor
Direktör
Rektor

Henriksson-Larsén
Larsson
Fredman

Karin
Magnus
Pam

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde
Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst
Högskoleverket
Högsta domstolen

GD
Sjökvist
Rektor
Stark
Rektor
Nordholm
Rektor
Johansson
Rektor
Enmark
Rektor
Bladh
Rektor
Larsson
Rektor
Carlsson
Rektor
Tholin
Rektor
Ekedahl
Universitetskansler Flodström
Ordförande
Munck

Aud
Agneta
Lena
Maj-Britt
Romulo
Agneta
Leif
Lars
Jörgen
Lars
Anders
Johan

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för socialförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för språk och folkminnen
Institutet för rymdfysik
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (Sadev)
Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

GD
GD
GD
GD
GD
Föreståndare

Qvarfort
Molander
Ekman
Fredriksson
Johansson-Lind
Eliasson

Anne-Marie
Per
Andreas
Peter
Ingrid
Lars

GD

Törnqvist

Gunilla

GD

Melin

Ulf

Justitiekanslern

JK

Lambertz

Göran

Kammarkollegiet
Karlstads universitet
Karolinska institutet

GD
Rektor
Rektor

Claes
Kerstin
Harriet

Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kompetensrådet för utveckling i staten
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsumentverket
Kriminalvården
Kronofogdemyndigheten
Kungl. biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kustbevakningen

GD
GD
Direktör
GD
GD
Rektor
GD och KO
GD
Rikskronofogde
Riksbibliotekarie
Rektor
Rektor
Rektor
GD

Ljungh
Norén
WallbergHenriksson
Forsberg
Johansson
Johns
Dillén
Sjöblom
Björkman
Larsson
Nylén
Liedström Adler
Sahlin
Wrange
Johansson
Gudmundson
Melin
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Lena
Lärke
Mats
Dan
Ivar
Gunnar
Lars
Eva
Gunnar
Måns
Johannes
Peter
Judith
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Myndighet
Lantmäteriet
Linköpings universitet
Livrustkammaren och Skokloster
Stiftelsen Hallwylska palatset
Livsmedelsverket
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skåne län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län

slott

med

Titel
GD
Rektor

Efternamn
Jönsson
Millnert

Förnamn
Stig
Mille

Överintendent
GD
GD
GD
Rektor
Rektor
GD
Landshövding
Landshövding
Landshövding, vik.
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding
Landshövding, vik.

Hagberg
Andersson
Hallstedt
Rekke
Sterte
Eriksson
Åkerman
Engström
Norrfalk
Granat
Holmberg
Lövdén
Bohlin
Engqvist
Lindgren
Alsér
Eriksson
Tunhammar
Unckel
Könberg
Björck
Eriksson
Heister
Källstrand
Skogö
Bäckström
Frebran
Holgersson

Magnus
Inger
Håkan
Lars
Johan
Per
Christina
Gunvor
Maria
Anders
Barbro
Lars-Erik
Britt
Lars
Sven
Kristina
Per-Ola
Göran
Per
Bo
Anders
Eva
Chris
Bo
Ingemar
Lars
Rose-Marie
Magnus

Rektor
Ordförande
GD
GD
Rektor
Överintendent

Olausson
Fallenius
Stråth
Eliasson
Söderholm
Nittve

Lennart
Christer
Claes
Dan
Anders
Lars

Malmö högskola
Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Migrationsverket
Mittuniversitetet
Moderna museet
Myndigheten för handikappolitisk samordning
(Handisam)
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Myndigheten för yrkeshögskolan
Mälardalens högskola

GD
GD
GD

Älfvåg
Camving
Lindberg

Carl
Meit
Helena

GD
GD
GD
Rektor

Hjalmarsson
Sandlund
Enochsson
Palmér

Dan
Per-Erik
Pia
Ingegerd

Nationalmuseum med Prins Eugens
Waldermarsudde
Naturhistoriska riksmuseet

Överintendent
Överintendent

Söderlind
Westerberg

Solfrid
Jan Olov
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Myndighet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet

Titel
GD
Direktör

Efternamn
Ågren
Norberg

Förnamn
Maria
Carin

Operahögskolan i Stockholm

Rektor

Aspegren

Magnus

Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Presstödsnämnden

GD
Ordförande
Föreståndare
GD
GD
Kanslichef

Ås Sivborg
Carlson
Karlqvist
Treschow
Hellman
Finnström

Susanne
Per
Anders
Marianne
Johan
Åsa

Radio- och TV-verket
Regeringsrätten
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Rikstrafiken
Riksutställningar
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-Rådet)
Rättsmedicinalverket

GD, vik.
Ordförande
Direktör
Riksantikvarie
Riksarkivarie
Riksgäldsdirektör
Rikspolischef
GD
GD
GD

Larsson
Heckscher
Strömberg
Liliequist
Lidman
Lundgren
Svenson
Lundin
Kaplan
Norberg

Magnus
Sten
Peter
Inger
Tomas
Bo
Bengt
Ulf
Martina
Olle

GD
GD

Lindh
Zelmin

Åsa
Erna

Sjöfartsverket
Skatteverket
Skogsstyrelsen
Skolväsendets överklagandenämnd
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens beredning för medicinsk utvärdering
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd
Statens energimyndighet
Statens fastighetsverk
Statens folkhälsoinstitut
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens historiska museer
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens institutionsstyrelse
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens maritima museer
Statens museer för världskultur

GD
GD
GD
Direktör
GD
GD
GD
Direktör
Direktör
GD
GD
GD
GD
Överintendent
GD
GD
Överintendent
GD
GD
GD
GD
Direktör
GD
Överintendent
Överintendent

Selén
Sjöstrand
Stridsman
Eriksson
Carlson
Holm
Bååth
Rosén
Dahlin
Magnusson
Kåberger
Jonsson
Wamala
Bengtsson
Boström
Kastman Heuman
Amréus
Saxton
Persson Göransson
Persson
Dahlborg
Adsenius
Johansson
Olsson
Blomberg

Jan-Olof
Mats
Monika
Magnus
Johan
Lars-Erik
Greger
Måns
Anki
Lars
Tomas
Bo
Sarah
Staffan
Birgitta
Åsa
Lars
Brita
Ewa
Mats
Lennart
Mikael
Kenneth
Robert
Göran
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Myndighet
Statens musiksamlingar
Statens pensionsverk
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Statens va-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC)
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)
Svenska institutet
Svenska institutet för Europapolitiska studier
(Sieps)
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI)
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Säkerhetspolisen
Södertörns högskola

Titel
Direktör
GD
GD
GD
Ordförande
GD
GD
GD, vik.
GD
Rektor
GD

Efternamn
Wiberg
Nykvist
Begler
Thullberg
Rubenson
Engvall
Bjelfvenstam
Wadman
Gustafsson
Bremer
Eksborg

Förnamn
Kent
Ann-Christin
Ann-Marie
Per
Stefan
Anders
Jonas
Mats
Yvonne
Kåre
Ann-Louise

GD

Holmqvist

Hans-Eric

GD
GD

Nordström
Wästberg

Anders
Olle

Direktör
GD
Rektor

Stellinger
Magnusson
Sennerby Forsse

Anna
Jan
Lisa

GD
Kanslichef
GD
Rektor

Häll Eriksson
Brorsson
Danielsson
Josefson

Lena
Joel
Anders
Ingela

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Teaterhögskolan i Stockholm
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Transportstyrelsen
Tullverket

Bibliotekschef
Esaiasson
GD
Hulth-Backlund
Rektor
Jansson
GD
Lugnet
GD, vik.
Lind
GD, vik.
Ågren
GD
Widlert
Generaltulldirektör Starrin

Roland
Gunilla
Olle
Christina
Jan-Olov
Birgitta
Staffan
Karin

Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet

Rektor
GD
Rektor

Sandberg
Nilsson
Hallberg

Göran
Per
Anders

Valmyndigheten
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Vetenskapsrådet
Vägverket
Växjö universitet

Kanslichef
GD
GD
GD
Rektor, vik.

Skarell
Brogren
Omling
Erixon
Fritzén

Gunnar
Charlotte
Pär
Lena
Lena

Åklagarmyndigheten

Riksåklagare

Perklev

Anders

Örebro universitet
Överklagandenämnden för studiestöd

Rektor
Direktör

Schollin
Törnered

Jens
Mats
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Ordförande i styrelsemyndigheter per den 1 september 2009
Regeringen redovisar nedan en sammanställning över ordförandena i de myndigheter som leds av en
styrelse. Sammanställningen redovisar förhållandena per den 1 september 2009.
Myndighet
Affärsverket svenska kraftnät
AP-fonden Första
AP-fonden Andra
AP-fonden Tredje
AP-fonden Fjärde
AP-fonden Sjätte
AP-fonden Sjunde
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket

Titel
Landshövding
GD
Ekonom
VD
Direktör
Direktör
Direktör
F.d. riksgäldsdirektör
Landshövding

Efternamn
Källstrand
Hedborg
Larsson
de Neergaard
Caneman
Jeansson
Persson
Franzén
Tunhammar

Förnamn
Bo
Anna
Gunnar
Claes
Monica
Lennart
Tommy
Thomas
Göran

Banverket
Blekinge tekniska högskola

Direktör
VD

Hulth
Seddigh

Mats
Akbar

Danshögskolan
Dramatiska institutet

F.d. generalsekreterare Ekholm
Assefa
Teaterchef
Engelbrektsson

Lars
Astrid

Exportkreditnämnden

VD

Klackenberg

Dag

Finansinspektionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Fortifikationsverket
Försvarets materielverk
Försvarshögskolan
Försäkringskassan

F.d. statsråd
Ambassadör
Direktör
VD
GD
F.d. statsråd

Westerberg
Anell
Söderlund
Nilsson
Landerholm
Åsbrink

Bengt
Lars
Thord
Sven-Christer
Henrik
Erik

Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet

Direktör
Direktör

Lundquist
Bennet

Bo
Carl

Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Skövde

Direktör
Ambassadör
F.d. landshövding
F.d. landshövding
Direktör
Sjukhusdirektör

Lars-Ove
Maria
Lars Erik
Thorsten
Lennart
Ingela

Högskolan Kristianstad
Högskolan på Gotland
Högskolan Väst

Koordinator
GD
F.d. statsråd

Staff
Leissner
Ericsson
Andersson
Nilsson
Tuvegran
Ljunggren
Lönnberg
Andersson
Nygren

Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Konstnärsnämnden
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Ordförande
Riksdagsledamot
F.d. statssekreterare
Dekan
Riksarkivarie
F.d. förlagsdirektör

Nordh
Eberstein
Thorgren
Elam
Lidman
Bohlund

Sture
Susanne
Gunilla
Ingrid
Tomas
Kjell
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Myndighet
Kungl. Tekniska högskolan

Titel
Filosofie doktor

Efternamn
Schelin Seidegård

Förnamn
Cecilia

Lantmäteriet
Linköpings universitet
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket

F.d. GD
F.d. statsråd
F.d. hovrättslagman
Landshövding
VD
F.d. statsråd
Direktör

Sandebring
Westerberg
Zachrisson
Skogö
Sundström
Larsson
Larson

Hans
Bengt
Ann-Christine
Ingemar
Anders
Allan
Mats

Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola

Regionchef
VD
Direktör

Östling Ollén
Böhlin
Hjalmarson

Eva
Birgitta
Lennart

Operahögskolan i Stockholm

F.d. statsråd

Friggebo

Birgit

Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten

VD
Adm. direktör

Foss
Rudberg

Lennart
Marie

Riksgäldskontoret
Rikstrafiken
Rymdstyrelen

F.d. kanslichef
Riksdagsledamot
VD

Nilsson
Davidson
Egardt

Ove
Inger
Peter

Sjöfartsverket
Skogsstyrelsen
Statens fastighetsverk
Statens järnvägar
Statens kulturråd
Statens pensionsverk

Sundling
von Schantz
Alvemur
Wikström
Brunnberg
Gustafsson

Jan
Dag
Christer
Bo
Kerstin
Yvonne

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Stockholms universitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Södertörns högskola

Egna företagaren
GD
Direktör
Ekonomidirektör
F.d. VD
GD
Kommunikationskonsult
Regeringsråd
F.d. GD
F.d. GD

Grönlund Krantz
Heckscher
Edqvist
Rosén

Anna
Sten
Lars-Erik
Björn

Teaterhögskolan i Stockholm
Tillväxtverket
Totalförsvarets forskningsinstitut

GD
Landshövding
Professor

Kerstin
Chris
Christina

Umeå universitet
Uppsala universitet

Direktör
Ekonomie doktor

Verket för innovationssystem (Vinnova)
Verket för högskoleservice
Vetenskapsrådet
Vägverket
Växjö universitet

Direktör
Länsråd
F.d. statsråd
F.d. riksdagsledamot
F.d. ambassadör

Wigzell
Heister
Ullenius
JohanssonHedberg
Dalborg
JohanssonHedberg
Sandvik Wiklund
von Sydow
Kvist
Bergquist

Örebro universitet

F.d. GD

Sandebring

Birgitta
Hans
Birgitta
Pia
Björn
Kenneth
Mats
Hans
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3

Anslagstyp

Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Tullverket

Summa

ramanslag
ramanslag
ramanslag

6 472 013
1 709 540
1 552 421
9 733 974
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2 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

2.1

Omfattning

Kärnan i utgiftsområdet utgörs av beskattning,
uppbörd av skatt, tull och avgifter samt
verkställighet och indrivning av skatter och
avgifter. Nära knutna till och starkt integrerade med beskattning och uppbörd finns
verksamheter med andra syften som antingen
följer av eller direkt stödjer de huvudsakliga
verksamheterna. Förutom beskattning, uppbörd, verkställighet och indrivning ingår även
verksamhet avseende folkbokföring, ID-kort,

2.2

fastighetstaxering, brottsbekämpning inom
tull- och skatteområdet, bouppteckningar,
gränsskydd och verkställighet av enskildas
betalningsanspråk.
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och
Tullverket är förvaltningsmyndigheter inom
respektive område. En annan myndighet med
viss verksamhet inom utgiftsområdet är
Kustbevakningen. Den myndigheten har ett
självständigt ansvar för tullkontrollen till sjöss.

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Skatteverket

6 320

6 343

6 299

6 472

6 564

6 614

1:2 Kronofogdemyndigheten

1 643

1 633

1 570

1 710

1 730

1 742

1:3 Tullverket

1 482

1 535

1 445

1 552

1 579

1 605

Totalt för
utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

9 446

9 511

9 315

9 734

9 872

9 960

1

Inklusive tilläggsbudget enligt 2009 års tilläggsbudgetproposition (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna
proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor
2010

2011

2012

9 460

9 460

9 460

324

423

477

54

61

62

Övrigt3

-103

-72

-38

Ny ramnivå

9 734

9 872

9 960

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Skatteverkets anslag ökas varaktigt med
15 000 000 kronor för arbetet med hushållstjänster. Vidare ökas anslaget engångsvis 2010
med 33 000 000 kronor och fr.o.m. 2011
varaktigt med 40 000 000 kronor för arbetet
med sänkta egenavgifter.
Anslaget minskas med 46 000 000 kronor på
grund av tidigare års engångsvisa eller
tidsbegränsade
tillskott,
dels
tidigare
utvecklingsmedel
för
portalen
Skatta.se
(25 000 000 kronor), dels investeringar för IDkort (21 000 000 kronor). Anslaget minskas
också med 24 000 kronor med anledning av
arbetet med Företags Register Individ Databas
(FRIDA) som i stället beräknas på det under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statistiska
centralbyrån. Vidare minskas anslaget med
300 000 kronor, varav 200 000 kronor varaktigt
för arbetet med att följa upp verksamhet som
bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor. Medlen ska i stället beräknas
på det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2
Kammarkollegiet.
Tullverket har under ett antal år betalat
tio procent av Sveriges avgift till Europol.
Resterande del har Polisen betalat. Från och med
2010 kommer finansieringen av Europol att ske
på annat sätt än via de avgifter som betalats av
myndigheterna. Som en följd av detta minskas
Tullverkets anslag med 1 360 000 kronor.
För att minska risken med företagande och
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser
regeringen föreslå två förändringar i skuld10

saneringslagen. För det första ska skuldernas
ålder inte vara avgörande för om skuldsanering
beviljas för personer med skulder huvudsakligen
från näringsverksamhet. För det andra ska aktiva
näringsidkare kunna få skuldsanering. Genom
dessa förändringar kan fler personer väntas
ansöka om och beviljas skuldsanering.
Kronofogdemyndighetens anslag tillförs till följd
av detta 50 000 000 kronor varaktigt fr.o.m.
2010. Regeringen avser att under våren 2010
lämna en proposition till riksdagen. Vidare ökas
anslaget med 15 000 000 kronor årligen under
2010, 2011 och 2012 för att hantera det ökade
ärendeinflödet till följd av rådande lågkonjunktur. Samtidigt minskas anslaget med
9 000 000 kronor när tidigare stöd för
Kronofogdemyndighetens omlokalisering upphör.
Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Miljoner kronor
2010

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader
Investeringar

86
2

3

Summa ramnivå

9 636
12
9 734

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål

Målet för utgiftsområdet 2010 är att säkerställa
finansieringen av den offentliga sektorn och
bidra till ett väl fungerande samhälle för
medborgare och näringsliv samt motverka
brottslighet.

2.4

Politikens inriktning

Myndigheterna inom utgiftsområdet ska underlätta för medborgare och företag att göra rätt för
sig. Medborgare och företag ska känna
förtroende för rättssäkerheten i regelsystemen.
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En enhetlig behandling av de företag och
medborgare som kommer i kontakt med myndigheterna är en viktig rättssäkerhetsaspekt. En
viktig uppgift för myndigheternas ledning är
således att säkerställa att ärenden behandlas lika.
Myndigheterna ska se till att de regelverk och
rutiner som de själva disponerar över är så enkla
som möjligt till gagn för en kostnadseffektiv
hantering. Regeringen understryker betydelsen
av samtliga myndigheters fortsatta arbete med
förenklingar av det egna regelverket samt med
att utarbeta förslag till förenklingar av de
nationella och internationella regelverken.
Eftersom myndigheterna har likartad verksamhet när det gäller uppbördshanteringen och
brottsbekämpningen är det väsentligt att de möjligheter till förenklingar och förbättringar som
finns genom myndighetssamverkan tillvaratas.
I det löpande arbetet ska myndigheterna kontinuerligt arbeta för att höja effektiviteten i verksamheten samtidigt som servicen till allmänheten
och företagen förbättras.
Kontinuerliga förändringar, rationaliseringar
och en kostnadseffektiv verksamhet är nödvändigt för att klara framtidens krav på
myndigheterna. I myndigheternas uppgift ligger
att organisera sig på ett sätt som bidrar till att
förstärka förutsättningarna för att bedriva
verksamheten effektivt. En förutsättning för att
kunna säkerställa att verksamheten utvecklas i
rätt riktning och att resurserna styrs till
prioriterade områden är att myndigheterna
kontinuerligt följer samhällsutvecklingen.
Regeringen anser att det är ytterst angeläget
att förtroendet och legitimiteten för trygghetssystemen bibehålls. Detta förutsätter att utbetalningar bara sker till dem som är berättigade
till ersättningar och bidrag. Generella åtgärder,
vilka syftar till att förebygga felaktiga utbetalningar, redovisas i denna budgetproposition
under Förslag till statsbudget, finansplan m.m.
avsnitt 12.4 Arbetet mot felaktiga utbetalningar
inom välfärdssystemen.
För att uppnå en effektiv och ändamålsenlig
förvaltning är ledning, prioritering, intern styrning och uppföljning av all verksamhet inom
myndigheterna viktig. Det är av stor betydelse
att myndigheterna har ändamålsenliga interna

system för att kunna följa verksamheten och
bedöma enhetlighet, kvalitet, produktivitet och
effektivitet.
Den ekonomiska integrationen i Europa och
EU:s utvidgning tillsammans med globaliseringen av ekonomin och handeln medför delvis
nya förutsättningar för myndigheternas verksamhet. Myndigheterna kommer kontinuerligt
att behöva anpassa verksamheten till de nya
förutsättningar som gäller.
I samarbetet mellan olika stater är det viktigt
att den information som utbyts tas till vara på
bästa sätt inom myndigheterna.
I det europeiska och övriga internationella
administrativa samarbetet inom myndighetsområdena prioriteras insatser för regel- och
procedurförenklingar, rationell användning av it,
informationsutbyte och utbildningsinsatser.
Myndigheterna medverkar fortlöpande i det
arbete som pågår inom EU. I detta arbete har
myndigheterna en viktig uppgift att biträda regeringen med expertis i sakfrågor samt analysera
problemställningar och föreslå ställningstaganden. Myndigheterna deltar även i förhandlingsarbetet, särskilt inom de genomförandekommittéer som leds av Europeiska kommissionen.
Vad gäller det fortsatta utvecklingsarbetet
inom e-förvaltningen anser regeringen det vara
av största vikt att myndigheterna uppträder
samlat och vid behov gemensamt utvecklar och
tillhandahåller tjänster som förenklar för
medborgare, företag och aktörer inom den
offentliga sektorn. Regeringen förutsätter att
utvecklingen följer den nationella handlingsplanen för e-förvaltning (dnr Fi2008/491).
I övrigt är förutsättningarna och inriktningen
i hög grad specifika för respektive myndighetsområde.

2.5

Revisionens iakttagelser

Årsredovisningarna för 2008 har av Riksrevisionen bedömts som i allt väsentligt rättvisande och Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket har fått rena revisionsberättelser.
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3 Skatt

3.1

Resultatredovisning

3.1.1

Mål

För Skatteverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
• eftersträvade skatte- och avgiftsintäkter
ska säkerställas rättssäkert och på ett för
samhället ekonomiskt effektivt sätt samt
på ett sätt som är kostnadseffektivt och
enkelt för medborgare och företag,
• brottslighet inom skatteområdet ska
förebyggas och bekämpas,
• medborgare och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet.
3.1.2

Resultat Skatteverket

Allmänt

Måluppfyllelsen bedöms av regeringen vara god
för de flesta verksamhetsområden. En viktig
inriktning inom skatteverksamheten är att det är
viktigt att underlätta för att medborgare och
företag ska kunna göra rätt från början.
Medborgarnas förtroende för Skatteverket spelar
en avgörande roll för viljan att göra rätt för sig.
En ökad användning av e-tjänster gör att fler gör
rätt från början. De flesta deklarationer lämnas i
rätt tid och medborgare och företag gör färre
rättelser än tidigare.
Det kostar 50 öre i administration att få in
100 kronor i skatt. Det är en låg kostnad i en
internationell jämförelse.
Skatteverket har undersökt förtroendet hos
medborgare och företag som blivit kontrollerade
och därefter fått ett ändringsbeslut. Förtroendet

för Skatteverket varierade för dessa grupper
mellan 48 och 60 procent. Högst förtroende har
aktiebolag. Samtidigt saknar mellan 18 och 25
procent förtroende för Skatteverket. Lägst
förtroende har enskilda näringsidkare som blivit
reviderade. En rimlig slutsats av detta är att det
är viktigt att skapa en bra dialog med den som
blir föremål för kontroll.
Skatteverket bedömde 2007 att skattefelet
uppgår till ca 133 miljarder kronor per år vilket
är tio procent av den sammanlagt fastställda
skatten. Skatteverket gör 2008 bedömningen att
det inte finns några tydliga indikationer på att
skattefelet förändrats. Medan Skatteverket
bearbetar kända problemområden uppstår
emellertid nya sätt att undandra medel från
beskattning. Skatteverket måste därför i första
hand inrikta sig på att förhindra att skattefelet
växer.
Tidvis är det långa väntetider för de
medborgare och företag som vill få kontakt med
skatteupplysningen. Regeringen anser att det
inte är bra att medborgare och företag inte får
kontakt med skatteupplysningen inom rimlig
tid. Positivt är dock att de flesta medborgare är
nöjda med bemötande, service och innehållet i de
svar som lämnas.
Skatteverket och Försäkringskassan har
tillsammans öppnat 42 servicekontor under
2008. Ett servicekontor är en verksamhet där
myndigheterna i samverkan ger medborgare och
företag service. Besökarna kan klara av ett eller
flera ärenden vid samma tillfälle oavsett om det
är ett försäkringskasse- eller skatteärende. Det
blir en effektiv hantering både för besökare och
myndigheter.
Skatteverkets totala verksamhet är uppdelad i
beskattning, folkbokföring, fastighetstaxering,
13
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brottsbekämpning samt registrering av bouppteckningar. Diagram 3.1 visar respektive verksamhets andel av den totala verksamheten.
Diagram 3.1 Skatteverkets verksamhet

3%

4% 1%

Beskattning

7%

Folkbokföring
Fastighetstaxering
Brottsbekämpning
Registrering av
bouppteckning
85%

Beskattning

Beskattningens mål är ett så litet skattefel som
möjligt och att beslutad skatt ska betalas in.
Beskattningsverksamhetens huvudsakliga arbetsuppgifter är information, löpande ärendehantering och kontroll. Problem och risker
identifieras och resurser koncentreras till
områden med hög risk.
Beskattningen utgör 85 procent av Skatteverkets totala verksamhet. Skatteinkomsterna
ökade med 52 miljarder från 1 333 miljarder 2007
till 1 385 miljarder 2008 (se diagram 3.2).
Uppbördsförlusterna var 7,3 miljarder 2008,
vilket är en ökning med tre miljarder jämfört
med 2007. Anledningen är bl.a. den försämrade
konjunkturen där antalet konkurser ökat med
nio procent. Ett aktivt och effektivt borgenärsarbete bidrar till att minimera uppbördsförlusterna.
Nya e-tjänster tas i drift löpande och utnyttjandet av dem har ökat under året. Skatteverkets
webbplats får i tidningen Internet World pris
som bästa webbplats i jämförelse med andra
myndigheters webbplatser.
Allt fler medborgare och företag deklarerar
elektroniskt. Drygt 49 procent av medborgarna
deklarerade elektroniskt 2008 vilket är en ökning
med fem procentenheter i jämförelse med 2007.
Antalet medborgare som deklarerade med elegitimation ökade med drygt 30 procent.
Andelen skattedeklarationer som lämnades
elektroniskt ökade från 20 procent 2007 till 31
procent 2008.
14

Såväl Skatteverket som medborgare och
företag har mycket att vinna på att det blir rätt
från början. Ett ökat användande av elektronisk
deklaration bidrar till att minska oavsiktliga fel
t.ex. överföringsfel mellan blanketter och
felsummeringar. Eftersom exempelvis en felaktigt summerad deklaration inte går att skicka
in elektroniskt.
Skatteverkets framgång i kontrollen avgörs till
stor del av förmågan att identifiera risker.
Riskhantering innebär att prioritera och välja rätt
åtgärder utifrån en analys av fakta för att minska
eller eliminera riskerna för att inte nå målen för
kontrollen. Resurserna koncentreras därmed till
områden med hög risk. Resurserna inom det
internationella området och inom ekonomisk
brottslighet ökade 2008 med 33 procent jämfört
med 2007.
För att bättre kunna åtgärda risker avseende
skattefelet har Skatteverket startat s.k.
riksprojekt för insatser på nationell nivå.
Riksprojekten ger möjlighet till metod- och
systemutveckling men leder också till en ökad
samverkan med externa aktörer. Viktig
verksamhet i riskhanteringen är även riktad
information, nationell och internationell
samverkan samt en väl fungerande kontroll
genom ett förbättrat arbetssätt.
Det internationella området utgör ett
högriskområde för fel. Skatteverket har ökat sina
resurser på området och 210 årsarbetskrafter har
använts till fördjupade insatser, vilket är en
ökning med 37 procent jämfört med 2007.
Skatteverket har även ökat kompetensen genom
koncentration och samarbete. Skatteverket har
gjort stora framsteg i det internationella
samarbetet mot skadlig skattekonkurrens.
Inom området ekonomisk brottslighet arbetar
Skatteverket på flera sätt för att nå framgång.
Branschsamarbete har visat sig vara ett effektivt
arbetssätt. Skatteverket ger vidare stöd till
aktörer som riskerar att komma i kontakt med
den svarta ekonomin. Arbetet för att avbryta
grov ekonomisk brottslighet sker bl.a. genom
betalningssäkring av tillgångar. Kontrollen av
personalliggare inom frisör- och restaurangbranschen har resulterat i 17 700 kontrollbesök
under året.
För områdena privatpersoner, små- och
medelstora företag samt stora företag har
insatserna mot skattefelet skett genom
information, riskvärdering, förebyggande arbete
och effektivisering av kontrollen.
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minskade med 20 procent. Genomströmningstiderna för omprövningarna har minskat och de
regionala skillnaderna är inte längre så stora.

Diagram 3.2 Totala skatter och avgifter, netto
Miljoner kronor
1 400 000
1 380 000

Brottsbekämpning

1 360 000
1 340 000
1 320 000
1 300 000
1 280 000
1 260 000
1 240 000
2006

2007

2008

Folkbokföring

Folkbokföringen ska enligt målet vara aktuell
och korrekt. Folkbokföringen utgör åtta procent
av Skatteverkets totala verksamhet.
Många av våra medborgerliga rättigheter och
skyldigheter bygger på folkbokföringen. Kvaliteten i folkbokföringsregistret måste därför vara
hög. Särskilda informationssatsningar för att öka
kvaliteten i folkbokföringsregistret har gjorts
under året. En ökad samverkan med andra
myndigheter ger förutsättningar för att
kontrollverksamheten ska bli träffsäker och
effektiv.
Under 2008 har användningen av e-tjänster
ökat. Under året togs 405 000 personbevis ut
elektroniskt vilket är 15 procent av samtliga.
Ett it-stöd för handläggning av flyttningsanmälningar har förbättrats under året. Itstödet innebär att 80 procent av flyttningsanmälningarna kan hanteras helt maskinellt.
Fastighetstaxering

Fastighetstaxeringen ska enligt målet vara rättvisande och korrekt. Fastighetstaxeringen utgör
tre procent av Skatteverkets totala verksamhet.
Den allmänna fastighetstaxeringen, som
genomförs vartannat år, omfattar olika kategorier av fastigheter enligt en fastställd ordning
och varje fastighetskategori blir taxerad minst
vart sjätte år.
En e-tjänst för deklaration av småhus har
utvecklats under 2008 och 22 procent utnyttjade
den möjligheten. Antalet omprövningar

Brottsbekämpningen ska enligt målet förebygga
och avslöja brottslighet samt ge åklagare bra
underlag för åtal. Brottsbekämpningen utgör
fyra procent av Skatteverkets totala verksamhet.
Skattebrottsenheterna arbetar med att utreda
framför allt skattebrott. I storstadsområdena och
i vissa län leds utredningarna av Ekobrottsmyndigheten och i övriga landet av åklagare vid
Åklagarmyndigheten. Samverkan med andra
myndigheter och samverkan mot organiserad
brottslighet har ökat under året.
Åklagarna bedömer att skattebrottsenheternas
utredningar håller hög kvalitet och att
förundersökningarna ger ett bra stöd för beslut i
åtalsfrågan. Produktiviteten är fortsatt hög och
varje utredare avslutade i genomsnitt 14
utredningar under 2008. Antalet avslutade
förundersökningar uppgick till 2 200, vilket är på
samma nivå som förra året.
Registrering av bouppteckningar

Registreringen av bouppteckningar ska enligt
målet säkerställa att de formella kraven är
uppfyllda. Verksamheten utgör en procent av
Skatteverkets totala verksamhet. Verksamheten
är sedan 2006 koncentrerad till tre orter.
Registreringen av bouppteckningen har stor
civilrättslig betydelse för dödsboet.
Genomströmningstiderna har förbättrats.
Under 2008 avslutades 91 procent av ärendena
inom fyra veckor, jämfört med 73 procent 2007.
Några större regionala skillnader förekom inte.
Kompetensförsörjning

Skatteverket hade vid utgången av 2008 10 802
anställda, vilket är en minskning med fyra
procent. Andelen kvinnor var 66 procent.
För att säkerställa att kompetensutvecklingen
utformas med utgångspunkt i verksamhetens
behov har en sammanhållen organisation för
kompetensutveckling införts.
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Sjukfrånvaron fortsätter att minska och för
Skatteverket uppgick sjukfrånvaron vid utgången
av 2008 till 3,6 procent. Även långtidssjukfrånvaron minskar. Trenden gäller alla regioner,
alla åldersgrupper och både kvinnor och män.
3.1.3

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Skatteverket i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Det är viktigt att resurserna i kontrollverksamheten koncentreras till områden med
hög risk för skattefel.
Regeringen anser att inriktningen att underlätta för de som vill göra rätt för sig ska kvarstå.
Riktad och behovsanpassad information ska
lämnas till de medborgare och företag som
behöver det. Detta kan bl.a. ske genom förenklade blanketter och internetlösningar.
Regeringen konstaterar att myndigheten kontinuerligt genomfört förbättringar som resulterat
i en positiv resultatutveckling och i effektiviseringar. Regeringens bedömning är att myndigheten bedriver ett strategiskt arbete med att
ständigt bli bättre. Det innebär en fortsatt
omfördelning av arbetsuppgifter och material för
att säkerställa en hög effektivitet och servicenivå,
enhetliga rättsliga bedömningar och en effektiv
kontroll. Regeringen kommer även
i
fortsättningen att följa utvecklingen noga.
En ökad samverkan mellan myndigheter ska
leda till att allmänhet och företag inte behöver
lämna fler uppgifter än nödvändigt.
Regeringen gör bedömningen att Skatteverket
bedriver ett strategiskt arbete med sin
kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse
att detta arbete fortgår.

området och skillnaderna har minskat, anser
regeringen att det finns förutsättningar för att
ytterligare öka enhetligheten.
På e-förvaltningens område ligger Skatteverket i framkant vid en jämförelse med andra
svenska myndigheter. Regeringen anser att det är
viktigt att Skatteverkets utveckling av nya etjänster fortgår.
Syftet med kontroll och sanktioner är att
stärka och upprätthålla normer. Kontrollen ska i
huvudsak riktas mot avsiktliga fel och träffsäkerheten måste därför vara hög. För att öka de
allmänpreventiva effekterna ska sådana områden
prioriteras där det finns allvarliga fel och där
fusket är särskilt förtroendeskadligt. För att öka
den individualpreventiva effekten ska kontrollen
vara tidig och följas upp genom återkommande
kontroller.
De öppna gränserna och en alltmer globaliserad ekonomi gör att hoten mot skattebasen ökar.
Det internationella området kräver att Skatteverket intensifierar sin samverkan med andra
myndigheter, såväl svenska som utländska. Det
är viktigt att myndigheten fortsätter att förbättra
de möjligheter till informationsutbyte som finns.
Det internationella arbetet kräver en särskild
struktur och kompetens. Det är därför viktigt att
Skatteverket höjer sin kompetens avseende både
personal och teknik för att klara av det internationella arbetet.

3.3

Budgetförslag

3.3.1

1:1 Skatteverket

Tabell 3.1 Anslagsutveckling 1:1 Skatteverket
Tusental kronor

2008

3.2

Politikens inriktning

En väl fungerande ledning, intern styrning och
uppföljning är grunden för en effektiv
verksamhet. En förutsättning för detta är att
arbetet med riskanalyser samt urvals- och
uppföljningssystem fortsätter att utvecklas.
För att allmänhet och företag ska känna stort
förtroende för myndighetens verksamhet är det
väsentligt att t.ex. handläggningstider, rättstillämpning och kontrollnivåer är enhetliga.
Även om Skatteverket har gjort en del på
16

Utfall

6 320 363
1

2009

Anslag

6 342 583

2010

Förslag

6 472 013

2011

Beräknat

6 563 616

2

2012

Beräknat

6 613 942

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-167 179
6 299 438

1
Inklusive tilläggsbudget enligt 2009 års tilläggsbudgetproposition (prop.
2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21).
2
Motsvarar 6 492 357 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 506 596 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Skatteverkets förvaltningskostnader inklusive vissa nämnder på skatteområdet. Vidare används anslaget för vissa kost-
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nader för internationellt arbete och forskning
inom skatteområdet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.2 Offentligrättslig verksamhet Skatteverket
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

743

23 102

-

-

Utfall 2008
Prognos 2009

700

23 000

-

-

Budget 2010

700

23 000

-

-

1

Avser intäkter av avgifter som inte är skatt t.ex. skattetillägg, förseningsavgift,
dröjsmålsavgift, bötesmedel och sanktionsavgift som är tjänsteutövning
förknippade med ärendehandläggning och avgifter för prissättningsbesked.
2
Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter av aviseringssystemet
och kopior av allmänna handlingar.

Tabell 3.3 Uppdragsverksamhet Skatteverket
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

Utfall 2008

1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

319 900

319 900

0

Prognos 2009

391 337

391 337

0

Budget 2010

412 600

412 600

0

Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna.

Regeringens överväganden
Tabell 3.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, 1:1
Skatteverket

Skatteverkets anslag ökas varaktigt med
15 000 000 kronor för arbetet med hushållstjänster. Vidare ökas anslaget engångsvis 2010
med 33 000 000 kronor och från och med 2011
varaktigt med 40 000 000 kronor för arbetet
med sänkta egenavgifter.
Anslaget minskas med 46 000 000 kronor på
grund av tidigare års engångsvisa eller
tidsbegränsade
tillskott,
dels
tidigare
utvecklingsmedel
för
portalen
Skatta.se
(25 000 000 kronor), dels investeringar för IDkort (21 000 000 kronor). Anslaget minskas
också med 24 000 kronor med anledning av
arbetet med Företags Register Individ Databas
(FRIDA) som i stället beräknas på det under
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statistiska
centralbyrån. Vidare minskas anslaget med
300 000 kronor, varav 200 000 kronor varaktigt
för arbetet med att följa upp verksamhet som
bedrivs enligt lagen (2004:543) om samtjänst vid
medborgarkontor. Medlen ska i stället beräknas
på det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi
och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2
Kammarkollegiet.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 6 472 013 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget till 6 563 616 000 kronor. För
2012 beräknas anslaget till 6 613 942 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

6 306 583

6 306 583

6 306 583

220 053

291 689

327 730

71

7 172

7 211

-54 694

-41 827

-27 582

6 472 013

6 563 616

6 613 942

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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4 Tull

4.1

Resultatredovisning

4.1.1

Mål

För Tullverket ska målet för utgiftsområdet
uppnås genom att
• eftersträvade tull-, skatte- och avgiftsintäkter, liksom efterlevnaden av in- och
utförselrestriktionerna, ska säkerställas
rättssäkert och på ett för samhället ekonomiskt effektivt sätt samt på ett sätt
som är kostnadseffektivt och enkelt för
medborgare och företag,
• brottslighet inom tullområdet ska förebyggas och bekämpas,
• medborgare och företag ska ha förtroende för Tullverkets verksamhet.
4.1.2

Resultat Tullverket

Processen Brottsbekämpning

Verksamheten syftar till att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelserna om in- och utförsel av varor efterlevs.
Det projekt- och underrättelsebaserade
arbetssättet utgör basen i Tullverkets arbete med
att bekämpa den organiserade brottsligheten.
Det är viktigt att säkra och utveckla
informationsöverföringen från projekten till
underrättelseverksamheten. Metodutvecklingen
inom processen har fortsatt under 2008. De
viktigaste hjälpmedlen har varit teleavlyssning,
teleövervakning och kameraövervakning. Andra
metoder som utvecklats och förfinats under året
är informatörshantering och provokativa åt-

gärder. Från och med den 1 juli 2008 gäller
vidare nya regler om förverkande av ekonomiska
tillgångar vid utbyte av brott. Förverkande av
sådana tillgångar har visat sig vara ett effektivt
sätt att störa den organiserade brottsligheten.
En ökad nationell samverkan med övriga
brottsbekämpande myndigheter har skett under
året. En nära samverkan sker även med utländska
tull- och polismyndigheter samt med internationella samarbetsorgan som t.ex. Europol och
Östersjösamarbetet.
Det förebyggande arbetet har fått ökad
betydelse under året. Tyngdpunkten i det
förebyggande arbetet har varit att öka, utveckla
och fördjupa samarbetet med näringslivet i syfte
att förhindra tullrelaterad brottslighet.
Tullverket har under året prioriterat bekämpningen av de kriminella nätverk som står bakom
organiserad och storskalig smuggling. Totalt har
35 kriminella nätverk identifierats och Tullverket
gör bedömningen att 21 av dem allvarligt skadats
eller helt upphört med sin verksamhet.
Tullverket har under året lagfört 62 personer och
antalet utdömda fängelseår uppgår till 301 år.
Narkotikabekämpningen har högsta prioritet
i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet.
Antalet beslag av narkotika har ökat under 2008,
delvis beroende på att post- och kurirtrafiken
prioriterats, vilket har lett till många små beslag.
Mängden beslagtagen narkotika har också ökat
något jämfört med 2007.
Effektiviteten, mätt som samhällsnytta, har
ökat med 39 procent jämfört med 2007 för
beslag gjorda i Sverige. Samhällsnyttovärdet för
narkotikabeslagen uppgår till 1 344 miljoner (se
diagram 4.1). Samhällsnyttovärdet för beslag
gjorda
utomlands,
efter
underrättelseinformation
från
Sverige,
ökade
från
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525 miljoner kronor 2007 till 1 881 miljoner
kronor 2008.
Diagram 4.1 Samhällsnyttovärde för narkotikabeslag
Tusental kronor
5 000 000
4 500 000
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1500 000
1000 000
500 000
0
2006

2007
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Den höga siffran för 2006 i diagram 4.1 beror på
två stora beslag av kokain i Göteborg som
uppgick till 1 100 kg respektive 200 kg. De
beslagtagna mängderna av opium, heroin och kat
har ökat markant jämfört med 2007. Mängderna
beslagtagen kokain, ecstasy och cannabis har
däremot minskat.
Beslagen av alkohol har minskat både i antal
och volym. Minskningen beror på att det efter
den s.k. Rosengrensdomen (mål C-170/04) blev
tillåtet att beställa alkohol via Internet. Som
framgår av diagram 4.2 har de beslagtagna
mängderna minskat jämfört med 2007. Sprit och
starköl har minskat med tolv procent och vin
med sju procent.
Den illegala frekventa införseln är betydande
och Tullverket konstaterar att mottagarna finns i
hela landet. Mängderna alkohol som förs in vid
enskilda tillfällen är betydande. Tullverket ser en
ökning i storleken på de beslag som görs.
Diagram 4.2 Beslagtagna mängder alkohol
Liter
600 000
500 000

2006
2007
2008

400 000

Processen Effektiv Handel

300 000

Verksamheten syftar till att effektivt fastställa
och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra
skatter samt avgifter så att en riktig uppbörd kan
säkerställas.
Tullverket uppskattar skattefelet i myndighetens uppbörd varje år. Det uppskattade
skattefelet av totalt debiterad uppbörd uppgick

200 000
100 000
0
Sprit
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Cigarettsmuggling till EU är ett stort problem
och stora skatteintäkter undandras. Antalet
beslag av tobaksvaror har ökat under 2008
medan volymerna har minskat för cigaretter.
När det gäller cigaretter utgör ca tio procent av
Tullverkets största beslag 80 procent av den
totala mängden beslagtagna cigaretter. EUkommissionen och 26 medlemsstater har träffat
ett avtal med Philip Morris och Japan Tobacco
International om skadestånd vid beslag av äkta
cigaretter till den drabbade staten. Skadeståndet
motsvarar de förluster som EU gör på
tullavgifter och medlemsstaterna gör på skatter.
Sverige har under 2008 fått ca 22 miljoner
kronor i sådant skadestånd. Avsikten är att dessa
medel ska användas till att förbättra
bekämpningen av tobakssmugglingen och
förhindra att varumärkesförfalskade tobaksprodukter når marknaden.
Trafikflödena till Sverige består varje år av ca
75 miljoner objekt, fordon och personer som
kan bli föremål för kontroll. Tullverkets
närvarograd vid respektive gränspassage styrs av
den aktuella hotbilden. Antalet kontroller är inte
det väsentliga, utan det som är viktigt är att
Tullverket har förmågan att ha personal på rätt
plats, i rätt tid och med rätt utrustning. Det är en
fungerande samverkan mellan selekteringsförmåga, teknikstöd, rätt underrättelser, bra
riskanalys, och hög kompetens hos den enskilda
tjänstemannen som är avgörande för träffprocenten i kontrollerna.
Kontrollerna ska ske med minsta möjliga
störning i det kommersiella och legitima
trafikflödet. Det kontrollerade objektet ska inte
utsättas för onödiga kostnader eller olägenheter
på grund av kontrollen. Ett korrekt bemötande
är därför av yttersta vikt. Antalet skriftliga
klagomål uppgick under 2008 till 76 stycken
baserat på 62 740 kontroller, 0,1 procent, i
resandeflödet vilket regeringen anser vara en
acceptabel nivå för klagomål.

Starköl

Vin
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2008 till fyra procent, vilket var en minskning
med en halv procentenhet i förhållande till 2007.
Tullverket arbetar med förebyggande insatser
som myndighetssamverkan, information och
utbildning för att minimera skattefelet. Under
2008 har en samverkan skett mellan Tullverket,
Skatteverket, Försäkringskassan och Bolagsverket för att förbättra myndighetsgemensam
information till personer som överväger att
starta företag. Parallellt informerar Tullverket
tillsammans med Skatteverket om skatte- och
tullfrågor runt om i landet.
Viktiga åtgärder för att minska skattefelet är
certifiering, efterkontroll, och tillståndsuppföljning. Efterkontroll baserad på riskbedömning sker i form av tullrevision och
eftergranskning. Tullrevision sker på plats hos
företaget och är en mer omfattande granskning
jämfört med eftergranskning. Nettoresultatet av
efterkontrollerna under 2008 är 229 miljoner
kronor debiterad tull och mervärdesskatt, vilket
ska jämföras med 183 miljoner kronor under
2007. Regeringen anser att det är positivt att
andelen företag som ändrat beteende efter en
revision ökat till 84 procent under 2008. För
2007 var motsvarande andel 69 procent.
Informationsarbetet är en viktig del i det
förebyggande arbetet med att säkerställa en
korrekt uppbörd. Tullverket publicerar löpande
information på sin webbplats med nyheter och
förändringar i gällande regler. Service ges även
via telefontjänsten Tullsvar som besvarar ca
9 600 samtal och 1 190 e-postfrågor per månad.
Tullverket besvarar i genomsnitt 94 procent av
samtalen inom fem minuter. Av de inkomna ebreven besvaras 90 procent inom en arbetsdag.
Andelen elektroniska ärenden rörande importoch exportdeklarationer fortsätter att öka och
uppgick i slutet av 2008 till 98,2 procent, vilket
är en ökning med 0,4 procentenheter jämfört
med 2007. Företagen kan lämna sina tulldeklarationer via Electronic Data Interchange
(EDI) eller Tullverkets internetdeklaration
(TID). Det är också möjligt att via Tullverkets
webbplats begära klarering av ärenden. Tullverket verkar aktivt för att öka det elektroniska
uppgiftslämnandet genom olika informationsinsatser. Företag kan certifiera sina tullrutiner
och därigenom uppnå förenklingar genom att
kvalitetssäkra sitt flöde. Kontrollverksamheten
och riskanalysverksamheten är sammanlänkade
med kvalitetssäkringsprocessen genom att
Tullverket och företaget tillsammans ska se till

att det blir rätt från början. Andelen
kvalitetssäkrat flöde ökade med fem procentenheter och uppgick till 65 procent.
Av EU-gemensam och nationell lagstiftning
framgår för vilka varor restriktioner för import
och/eller export gäller. Tullverket har klassificerat restriktionsvarorna till områdena hälsa,
miljö och säkerhet. Tullverket har under 2008
deltagit i den EU-gemensamma kontrolloperationen, Medifake som inriktades på att
upptäcka läkemedel som gjorde intrång i
immaterialrätten. Tullverket har även genomfört
projekt riktade mot export av produkter med
dubbla användningsområden.
Kompetensförsörjning

Tullverket hade vid 2008 års utgång
2 182 anställda, vilket är en minskning med 6,1
procent jämfört med 2007. Sjukfrånvaron
minskade till 3,2 procent jämfört med 3,6
procent 2007.
Av Tullverkets anställda kommer drygt 30
procent att gå i ålderspension de närmaste tio
åren. Under 2008 har därför en kompetensförsörjningsplan som sträcker sig till 2012 tagits
fram. Planen omfattar kompetens-, rekryteringsoch utbildningsbehov.
4.1.3

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Tullverket i hög grad
bidrar till att uppfylla målet för utgiftsområdet.
Regeringens bedömning är att Tullverket
aktivt arbetar för att förbättra servicen till företag och allmänhet.
Regeringen anser att Tullverkets brottsbekämpande verksamhet utgör ett betydande
hinder för storskalig smuggling. Tullverkets ingripanden mot kriminella och beslag av varor har
försvårat för illegala varor att nå den svenska
marknaden.
Regeringen anser att ett effektivt it-stöd i
båda huvudprocesserna är nödvändigt för att
Tullverket ska kunna utveckla en kostnadseffektiv verksamhet. Arbetet med att utveckla itstöd för ytterligare effektivisering måste därför
fortsätta. Regeringens bedömning är att
Tullverket på ett strukturerat sätt arbetar med
frågan med hjälp av information och ekonomiska incitament för medborgare och företag.
21
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Tullverket ska bedriva en synlig informationsverksamhet i syfte att tydliggöra myndighetens
roll och uppgifter i samhället för medborgarna
och företagen.
Samarbetet, både nationellt och internationellt, med andra myndigheter inom brottsbekämpningen fungerar bra, men måste fortsätta
att utvecklas. Myndigheten måste fortsätta att
arbeta med metodutveckling för att mäta
effektiviteten i smugglingsbekämpningen.
En ständig förbättring av arbetsmetoderna
med bl.a. en nationellt styrd, riskbaserad och
uppdragsstyrd kontrollverksamhet är viktig för
att ytterligare öka träffsäkerheten inom alla
kontrollområden.
Regeringen anser att det är viktigt att
förenklings- och certifieringsarbetet fortsätter
och att kunskap, metoder och resultat
återanvänds i processen så att det resulterar i att
fler företag gör rätt från början.
Tullverket måste prioritera arbetet med att
höja kvaliteten på avlämnade tulldeklarationer
för att säkerställa en korrekt uppbörd liksom att
minska skattefelet.
Regeringen bedömer att myndigheten bedriver ett strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning. Det är av stor betydelse att detta
arbete fortgår.

säkerställs inom både uppbörds- och brottsbekämpningsverksamheten. Den fördel som det
innebär att kompetens från huvudprocesserna
Effektiv handel och Brottsbekämpning finns
inom samma myndighet måste utnyttjas i
utvecklingen av verksamheten.
De olika delarna av förändringsarbetet ska
stödja varandra i utvecklandet av en modern,
enhetlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhet
som når uppsatta mål.
Myndighetens arbete med förenklingar av
regler och tullprocedurer samt utveckling av
riskanalyser och kontrollmetoder ska fortgå.

4.3

Budgetförslag

4.3.1

1:3 Tullverket

Tabell 4.1 Anslagsutveckling 1:3 Tullverket
Tusental kronor

1
2

4.2

Politikens inriktning

Tullverket ska fortsätta att förbättra och effektivisera uppbördshanteringen och servicen till
företag.
Det är lika viktigt att myndigheten fortsätter
att förbättra den brottsbekämpande verksamheten genom en målmedveten prioritering,
styrning, modernisering och effektivisering av
denna verksamhet. Det brottsförebyggande
arbetet är viktigt. Att hindra att narkotika kommer in i Sverige ska även fortsättningsvis vara
den högst prioriterade uppgiften för Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. Tullverket ska
även prioritera arbetet mot organiserad brottslighet och storskalig brottslighet samt ekonomisk
brottslighet. Myndigheten ska också prioritera
den storskaliga och frekventa illegala införseln av
alkohol och tobak.
En viktig del är att se till att olika verksamheter inom myndigheten samverkar
nationellt så att höjd effektivitet och kvalitet
22

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

1 482 178

2009

Anslag

1 535 174

2010

Förslag

1 552 421

2011

Beräknat

1 579 237

1

2012

Beräknat

1 604 800

2

107 390
1 445 242

Motsvarar 1 563 924 tkr i 2010 års prisnivå.
Motsvarar 1 580 639 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Tullverkets förvaltningskostnader. Vidare används anslaget för vissa
kostnader för internationellt arbete på tullområdet.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet Tullverket
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet1

Utfall 2008

1

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

35 346

10 091

45 437

0

Prognos 2009

33 500

9 700

43 200

0

Budget 2010

34 400

9 650

44 050

0

Intäkter till inkomsttitel avser dröjsmålsränta och diverse avgifter vid
Tullverket. Intäkter som får disponeras avser expeditions- och
ansökningsavgifter, tullförrättningsavgift och tullräkningsavgift.
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Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet Tullverket
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet1

1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

9 753

11 445

- 4 946

Prognos 2009

6 200

6 200

0

Budget 2010

4 000

4 000

0

Verksamheten avser kontroll av exportbidragsgods.

Regeringens överväganden

Tullverket har under ett antal år betalat
tio procent av Sveriges avgift till Europol.
Resterande del har Polisen betalat. Från och med
2010 kommer finansieringen av Europol att ske
på annat sätt än via de avgifter som betalats av
myndigheterna. Som en följd av detta föreslås
Tullverkets
anslag
minskas
med
1 360 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 1 552 421 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget till 1 579 237 000 kronor. För
2012 beräknas anslaget till 1 604 800 000 kronor.

Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, 1:3
Tullverket
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 535 174

1 535 174

1 535 174

Pris- och löneomräkning 2

54 147

69 708

78 441

Beslut

-1 360

-1 827

-1 837

-35 540

-23 818

-6 978

1 552 421

1 579 237

1 604 800

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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5 Exekution

5.1

Resultatredovisning

5.1.1

Mål

För Kronofogdemyndigheten ska målet för
utgiftsområdet uppnås genom att
• upprätthålla en god betalningsvilja i
samhället, motverka företeelser som kan
leda till överskuldsättning samt
underlätta för medborgare och företag
att göra rätt för sig,
• medborgare och företag ska ha
förtroende
för
Kronofogdemyndighetens verksamhet.
5.1.2

Resultat Kronofogdemyndigheten

Allmänt

Den 1 januari 2008 blev Kronofogdemyndigheten en helt fristående myndighet.
Detta efter att sedan den 1 juli 2006 varit en
operativt självständig myndighet med en
administrativ koppling till Skatteverket.
År 2008 har inneburit nya utmaningar för
myndigheten. Omställningsarbetet har fortsatt
och uppbyggnaden av ett nytt huvudkontor
har påbörjats. Samtidigt har verksamheten bl.a.
påverkats av den nya lagstiftningen om
förenklat utmätningsförfarande, som började
gälla den 1 januari 2008. Detta resulterade bl.a.
i ett kraftigt inflöde av fastighets- och
bostadsrättsförsäljningsärenden. Det ökade
inflödet ledde till att handläggningstiderna
försämrades kraftigt. Det lagstadgade kravet
om att ett första försäljningsförsök bör ske

inom fyra månader uppnåddes enbart i mindre
än hälften av ärendena.
Under senare delen av 2008 ökade även
ärendeinflödet med anledning av konjunkturen. Inflödet till framför allt den summariska
processen och kundcenter ökade kraftigt.
2008 var också ett år med en ansträngd
ekonomi för myndigheten. Anslagskrediten
utnyttjades med knappt fyra procent.
Mot bakgrund av myndighetens situation
bedömer regeringen att måluppfyllelsen
överlag är godtagbar. Enhetligheten har ökat
samtidigt som produktiviteten och kostnadseffektiviteten överlag har ökat. Myndighetens
ekonomistyrning behöver däremot stärkas.
Handläggningstiderna inom fastighets- och
bostadsrättsförsäljningen bör vidare förbättras.
Kronofogdemyndigheten har under 2008
vidtagit flera insatser i syfte att göra sitt
regelverk mer enkelt och tidsenligt.
Myndigheten har bl.a. arbetat med att förenkla
för företagen när de lämnar uppgifter i
samband med en tillgångsundersökning och
när de ska efterfölja Kronofogdemyndighetens
beslut.
Myndigheten bedriver verksamhet på 43
orter i landet. Verksamheten är uppdelad i fyra
processer; verkställighet och indrivning,
summarisk process, skuldsanering och
konkurstillsyn. Därtill finns två stödprocesser;
förebyggande kommunikation och kundcenter. Diagram 5.1 visar omfattningen av de
fyra processerna.
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Diagram 5.1 Kronofogdemyndighetens verksamhet
4%

3%
Verkställighet och
indrivning

16%

Summarisk process
Skuldsanering
Konkurstillsyn

77%

Verkställighet och indrivning

Verksamhetens mål är att i första hand se till
att borgenären får betalt för sin fordran.
Kronofogdemyndighetens huvuduppgift är att
driva in skulder. Processen utgör 77 procent av
myndighetens totala verksamhet.
Under 2008 drev myndigheten in nästan
9,4 miljarder kronor, vilket är en ökning med
fem procent och det högsta belopp som
någonsin drivits in. Diagram 5.2 visar det
indrivna beloppet de senaste tre åren.

Enhetligheten har förbättrats men det finns
fortfarande regionala skillnader. Regeringen
anser att det är viktigt att åtgärder vidtas mot
detta.
Antalet inkomna, allmänna mål minskade
även under 2008, totalt med knappt fyra
procent. Antalet inkomna, enskilda mål
fortsatte däremot att öka, totalt med knappt
tre procent. En bidragande orsak till ökningen
av de enskilda målen är sannolikt den mer
omfattande kreditgivningen med fler låntagare
och nya typer av krediter, samt rådande
lågkonjunktur. Det är rimligt att anta att
effekterna av konjunkturen kommer visa sig
allt mer under 2009 och åren framöver. Att de
allmänna målen minskade under 2008 beror
framför allt på att det endast skedde två
restföringar från Försäkringskassan jämfört
med tre under 2007.
Kronofogdemyndigheten har under en
längre tid arbetat aktivt tillsammans med
lokala bostadsföretag och socialförvaltningar
för att minska antalet verkställda avhysningar.
Under 2008 minskade antalet verkställda
avhysningar med sju procent.
Summarisk process

Diagram 5.2 Indrivet belopp
Tusental kronor
9 600 000
9 400 000
9 200 000
9 000 000
8 800 000
8 600 000
8 400 000
8 200 000
8 000 000
2006

2007

2008

Inom processen blev under senare delen av
2008 ca 120 medarbetare uppsagda av
ekonomiska skäl.
Myndigheten har arbetat med att utveckla
mer effektiva arbetsmetoder för att upprätthålla och öka produktiviteten. Produktiviteten
minskade trots detta med två procent under
2008. Däremot förbättrades kostnadseffektiviteten. Kostnaden per avslutat ärende
minskade med sex procent.
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Summarisk process är ett förenklat processförfarande. Den vanligaste formen av mål är
betalningsförelägganden. Den summariska
processen ska enligt målet ske kostnadseffektivt och rättssäkert. Processen utgör 16
procent av Kronofogdemyndighetens totala
verksamhet.
Under 2008 ökade antalet inkomna mål
med 13 procent. Ökningen kan förklaras av
kreditsamhällets utveckling med fler låntagare
och nya typer av krediter samt rådande
lågkonjunktur. Myndigheten har hanterat det
ökade inflödet väl, vilket regeringen ser
positivt på.
Produktiviteten ökade under 2008 med hela
20 procent till följd av nya rutiner och
arbetssätt. Positivt är också att kostnadseffektiviteten ökade med drygt 18 procent.
Enhetligheten inom delgivningsprocessen
har ökat, men det finns fortfarande skillnader
som måste tas om hand.
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Skuldsanering

Förebyggande kommunikation

Skuldsanering ska ske utan onödigt dröjsmål
och med beaktande av parternas intressen.
Skuldsanering utgör fyra procent av
Kronofogdemyndighetens totala verksamhet.
Antalet ansökningar om skuldsanering
minskade med fyra procent under 2008.
Ansökningar om omprövning av beslut ökade
däremot med 14 procent.
Myndigheten har under året försökt arbeta
ned den ärendebalans som byggdes upp under
2007. Balansen från 2007 har dock inte
minskat på grund av en stor ärendetillströmning. Regeringen ser dock positivt på
att både produktiviteten och kostnadseffektiviteten ökat under 2008.
Positivt är också att färre andel personer
som beviljats skuldsanering återkommer till
myndigheten med nya skulder. Fem procent
2008 jämfört med tio procent 2007. Den
rehabiliterande dialog som myndigheten för
med den skuldsatte verkar ha en positiv effekt.
Regeringen anser att det är viktigt att detta
tillvägagångssätt fortsätter.
Utvecklingen av rättssäkerheten bedöms
också som positiv. Kvalitetsuppföljningar visar
att den rättsliga kvaliteten är hög.
Enhetligheten har förbättrats men ytterligare
åtgärder behöver vidtas.

Stödprocessen syftar till att motverka
överskuldsättning. Ett omfattande arbete har
bedrivits för att motverka överskuldsättning
särskilt
bland
barn
och
ungdomar.
Myndigheten
har
tillsammans
med
Konsumentverket och Finansinspektionen
arbetat fram ett nytt utbildningsstöd kallat
Koll på cashen. Detta har visat sig vara mycket
framgångsrikt.
Av det totala antalet ansökningar om
betalningsföreläggande avseende sms-lån har
andelen som rört ungdomar mellan 18 och 25
år minskat från 40 till 27 procent mellan 2006
och 2008. Antalet restförda omyndiga
personer har minskat med elva procent, vilket
regeringen tycker är bra.
Kronofogdemyndigheten har under året
samverkat med borgenärer för att identifiera
och undanröja hinder och svårigheter som kan
leda till onödig skuldsättning. Skatteverket,
Radiotjänst i Kiruna AB, Försäkringskassan,
Centrala studiestödsnämnden och Vägverket
är fem stora ingivare som deltagit i dialogen.
Arbetet har bl.a. lett till att Radiotjänst infört
nya metoder för att minska antalet ärenden
som överlämnas till Kronofogdemyndigheten.
Personer som riskerar att för första gången
restföras för en obetald tv-avgift har erhållit ett
utskick med individuell information om
konsekvenserna av att inte göra rätt för sig.
Drygt 6 300 personer fick sådan information
under 2008. 42 procent av dessa har kunnat
undvika restföring. Regeringen anser att det är
viktigt att denna typ av samverkan och
informationsutbyte fortsätter.

Konkurstillsyn

Verksamhetens mål är att begränsa konkurskostnaderna för samhället och bidra till att
oseriös verksamhet och illojal konkurrens
motverkas. Konkurstillsynen utgör tre procent
av myndighetens totala verksamhet.
Antalet inkomna ärenden ökade med sju
procent under året. Störst var inflödet under
senare delen av hösten 2008.
Produktiviteten fortsatte att minska under
2008, totalt med tolv procent. Enhetligheten
ökade däremot.
Regeringen anser att det är viktigt att
myndigheten vidtar åtgärder för att förbättra
produktiviteten inom processen så att
verksamheten kan hantera det ökade inflödet,
som väntas med anledning av det konjunkturläget.

Kompetensförsörjning

Kronofogdemyndigheten hade vid 2008 års
utgång 2 321 anställda, vilket är åtta procent
färre än 2007. Andelen kvinnor var 66 procent.
Medelåldern var 47 år.
Myndigheten ser för närvarande inga
problem
med
kompetensförsörjningen.
Myndighetens geografiska koncentration av
verksamheten och rationaliseringseffekter av
it-stöd medför ett bättre resursutnyttjande.
Kronofogdemyndighetens kompetensförsörjningsstrategi kommer att färdigställas under
2009.
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Sjukfrånvaron har fortsatt att minska och
uppgick vid utgången av 2008 till 3,8 procent.
Även långtidssjukfrånvaron har fortsatt att
minska.
5.1.3

Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att Kronofogdemyndigheten i hög grad bidrar till att uppfylla
målet för utgiftsområdet.
Regeringen konstaterar att myndighetens
omställningsarbete resulterat i en positiv
resultatutveckling. Inom vissa områden är det
dock viktigt att ytterligare förbättringar görs.
Handläggningstiderna för fastighets- och
bostadsrättsförsäljningsärenden bör kortas.
Myndighetens ekonomistyrning måste stärkas.
Det finns dessutom fortfarande regionala
skillnader. Regeringen anser att myndigheten
måste vidta åtgärder för att förbättra detta. De
omotiverade skillnaderna över landet har
minskat så trenden är positiv. Vidare måste
åtgärder vidtas för att förbättra produktiviteten inom konkurstillsynen.
Kronofogdemyndigheten ska utnyttja de
möjligheter som det innebär att vara en
myndighet i största möjliga omfattning för att
få en ändamålsenlig styrning av verksamheten.
Detta innebär en fortsatt omfördelning av
arbetsuppgifter för att säkerställa en hög
effektivitet och servicenivå samt enhetliga
rättsliga bedömningar. Regeringen kommer
även fortsättningsvis att följa utvecklingen
noga.
Det internationella området kräver att
Kronofogdemyndigheten intensifierar sin
samverkan med andra myndigheter, såväl
svenska som utländska. Det är viktigt att
myndigheten fortsätter att förbättra de möjligheter till informations- och erfarenhetsutbyte som finns.
Regeringen anser att det är av stor betydelse
att myndigheten bedriver ett strategiskt arbete
med sin kompetensförsörjning. Detta arbete
måste fortgå och intensifieras.

5.2

Politikens inriktning

Regeringen
anser
att
effektivitets-,
utvecklings- och enhetlighetsarbetet inom
Kronofogdemyndigheten måste fortgå.
Myndigheten ska på ett effektivt, partsneutralt
och
förtroendeingivande
sätt
verkställa beslut och driva in skulder. Vidare är
det förebyggande arbetet av stor vikt för
myndigheten. En god betalningsvilja ska
upprätthållas.
Arbetet med förslag till förenklingar av
regler och utveckling av arbetsmetoder ska
fortgå.

5.3

Budgetförslag

5.3.1

1:2 Kronofogdemyndigheten

Tabell 5.1 Anslagsutveckling 1:2 Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor

2008

Utfall

1 643 075
1

2009

Anslag

1 632 748

2010

Förslag

1 709 540

2011

Beräknat

1 729 518

2

2012

Beräknat

1 741 612

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-63 068
1 570 152

1

Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
Motsvarar 1 716 487 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 580 639 tkr i 2010 års prisnivå.

2

Anslaget används för Kronofogdemyndighetens förvaltningskostnader.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.2 Offentligrättslig verksamhet
Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras 2

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

1 027 505

835

1 524 654

-496 314

Prognos 2009

1 165 000

700

1 600 000

-434 300

Budget 2010

1 165 000

700

1 600 000

-434 300

1
Avser intäkter av avgifter som t.ex. ansökningsavgifter, försäljningsavgifter
och betalningsförelägganden som är förknippade med ärendehandläggning.
2
Avser försäljning av uppgifter ur dataregister, intäkter i samband med
lösöreköpkontrakt och kopior av allmänna handlingar.
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Tabell 5.3 Uppdragsverksamhet Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor

1

Uppdragsverksamhet1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

11 600

11 600

0

Prognos 2009

15 600

15 600

0

Budget 2010

15 600

15 600

0

Verksamheten avser pensionsadministration för AP-fonderna.

Regeringens överväganden
Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, 1:2
Kronofogdemyndigheten
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 617 748

1 617 748

1 617 748

Pris- och
löneomräkning 2

49 330

61 985

70 817

Beslut

55 462

55 883

56 177

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

-13 000

-6 099

-3 131

1 709 540

1 729 518

1 741 612

För att minska risken med företagande och
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser
regeringen föreslå två förändringar i skuldsaneringslagen. För det första ska skuldernas
ålder inte vara avgörande för om skuldsanering
beviljas för personer med skulder huvudsakligen från näringsverksamhet. För det andra
ska
aktiva
näringsidkare
kunna
få
skuldsanering. Genom dessa förändringar kan
fler personer väntas ansöka om och beviljas
skuldsanering. Anslaget tillförs till följd av
detta 50 000 000 kronor varaktigt fr.o.m. 2010.
Regeringen avser att under våren 2010 lämna
en proposition till riksdagen. Vidare ökas
anslaget med 15 000 000 kronor årligen under
2010, 2011 och 2012 för att hantera det ökade
ärendeinflödet till följd av rådande lågkonjunktur. Samtidigt minskas anslaget med
9 000 000 kronor när tidigare stöd för Kronofogdemyndighetens omlokalisering upphör.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 1 709 540 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget till 1 729 518 000 kronor.
För
2012
beräknas
anslaget
till
1 741 612 000 kronor.

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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6 Kustbevakningens verksamhet avseende
tullkontroll

6.1

Resultatredovisning

6.1.3

6.1.1

Mål

Inom ramen för narkotikabekämpningen har
under 2008 både antalet beslagstillfällen och
omfattningen av beslag varit få och av begränsad
omfattning. Kustbevakningens spaningsinsatser
har däremot bidragit till att samverkande
myndigheter i ett senare skede har kunnat göra
beslag, vilket det saknas statistik över.

För Kustbevakningen gäller att brott mot
gällande bestämmelser om in- och utförselrestriktioner ska förebyggas och upptäckas.
6.1.2

Resultat Kustbevakningen

Kustbevakningens arbete inom detta område
syftar till att förhindra att illegala varor förs in i
landet. Arbetet utgörs av underrättelsebaserad
kontrollverksamhet
och
rutinkontroller.
Myndigheten arbetar aktivt med förebyggande
övervakning mellan tullkontrollplatserna samt
spaningsverksamhet och bearbetning av underrättelsetips som kommer till myndigheten, både
från allmänheten och från samverkande
myndigheter. De objekt som Kustbevakningens
tullkontroller har riktats mot är fritidsbåtar,
fiskefartyg och övriga fartyg mellan tullkontrollplatserna. För att öka effektiviteten i
kontrollverksamheten har Kustbevakningen
under 2008 satsat på ytterligare utbildning i
fartygsvisitation och vidareutvecklat samverkan
med främst Tullverket.

6.2

Analys och slutsatser

Politikens inriktning

Inriktningen för Kustbevakningens verksamhet
på området ligger i huvudsak fast och utökas
genom det fördjupade samarbetet mot grov
organiserad brottslighet. Detta innebär fortsatt
fokus på främst underrättelse- och rutinbaserad
kontrollverksamhet för att komma åt det flöde
av narkotika som kommer till Sverige sjövägen.
Kustbevakningens verksamhet bidrar på detta
sätt till bekämpning av kriminell verksamhet.
Spaning och underrättelse från allmänheten och
övriga samverkande myndigheter, främst Polisen
och Tullverket, är även i framtiden av yttersta
vikt.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner förslaget om att den rådgivande
nämnden
vid
Åklagarmyndigheten
avskaffas,

2.

antar lag om ändring i äktenskapsbalken,
lag om ändring i lagen (1982:188) om
preskription av skattefordringar m.m., lag
om ändring i namnlagen (1982:670), lag om
ändring i lagen (1985:206) om viten, lag om
ändring i folkbokföringslagen (1991:481),
lag om ändring i mervärdesskattelagen
(1994:200), lag om ändring i radio- och TVlagen (1996:844), lag om ändring i lagen

(1999:988) om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av de
svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet, lag om ändring i
lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och
konsumentorganisationer samt lag om
ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister,
3.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor

Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
Summa

10

Anslagstyp

Polisorganisationen
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten
Sveriges Domstolar
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Gentekniknämnden
Brottsoffermyndigheten
Ersättning för skador på grund av brott
Rättsliga biträden m.m.
Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.
Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

19 147 134
946 595
1 139 482
420 556
4 612 556
7 312 275
62 614
294 729
4 116
31 567
89 474
1 725 657
30 163
3 578
7 157
12 540
35 840 193
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken

Härigenom föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken1
dels att i 15 kap. 2 § ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”,
dels att i 15 kap. 2 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.2
dels att i 7 och 13 §§ ordet ”länsrätt” i olika böjningsformer ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt” i
motsvarande form,
dels att i 13 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

1 Senaste lydelse av 15 kap. 2 § 2009:253.
2 Senaste lydelse av

7 § 2007:326
13 § 2007:326.
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2.3

Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670)

Härigenom föreskrivs i fråga om namnlagen (1982:670)3
dels att i 37 § ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”,
dels att i 37 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1985:206) om viten

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1985:206) om viten4
dels att i 6 § ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”,
dels att i 6 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.5

Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Härigenom föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen (1991:481)5
dels att i 37 och 38 §§ ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”,
dels att i 38 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.6

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)6
dels att i 20 kap. 1 § ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”,
dels att i 20 kap. 1 § orden ”Länsrätten i Dalarnas län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Falun”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.7

Förslag till lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844)

Härigenom föreskrivs i fråga om radio- och TV-lagen (1996:844)

3 Lagen omtryckt 1982:1134.

Senaste lydelse av 37 § 2003:652.
4 Senaste lydelse av 6 § 1998:591.
5 Senaste lydelse av

37 § 2003:657.
38 § 2003:657.
6 Lagen omtryckt 2000:500.

Senaste lydelse av 20 kap. 1 § 2009:000.
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dels att i 12 kap. 4 § orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i
Stockholm”,
dels att i 13 kap. 4 § ordet ”länsrätt” ska bytas ut mot ”förvaltningsrätt”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.8

Förslag till lag om ändring i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas
författningsskyddade verksamhet

Härigenom föreskrivs att i 12 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för
granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet orden ”Länsrätten i
Stockholms län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa
utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

Härigenom föreskrivs att i 5 § lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska
konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer7 orden ”Länsrätten i Stockholms län” ska
bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i Stockholm”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

2.10

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

Härigenom föreskrivs att i 34 § lagen (2001:558) om vägtrafikregister orden ”Länsrätten i Örebro
län” ska bytas ut mot ”Förvaltningsrätten i Karlstad”.
Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

7 Senaste lydelse av 5 § 2008:504.
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3 Rättsväsendet

3.1

Utgiftsområdets omfattning

Huvuddelen av resurserna inom utgiftsområdet
avser kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. I
övrigt är rättsväsendets verksamhet inriktad på
att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda och
mellan enskilda och det allmänna samt att handlägga olika typer av ärenden. Den kriminalpolitiskt inriktade verksamheten syftar till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, förebygga

brott, utreda brott, tillse att den som begått
brott lagförs, verkställa påföljder och rättsliga
anspråk och ge stöd till dem som drabbats av
brott. Utgiftsområdet innefattar myndigheter
inom domstols-, polis- och åklagarväsendena
samt Kriminalvården. Dessutom ingår Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Säkerhetsoch
integritetsskyddsnämnden och Gentekniknämnden.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

17 780

18 423

18 153

19 147

19 796

20 099

870

916

881

947

957

964

1:3 Åklagarmyndigheten

978

1 074

1 064

1 139

1 194

1 242

1:4 Ekobrottsmyndigheten

370

406

396

421

430

438

1:5 Sveriges Domstolar

4 259

4 416

4 496

4 613

4 782

4 897

1:6 Kriminalvården

6 329

6 707

6 714

7 312

7 479

7 520

56

61

61

63

63

63

261

284

278

295

302

309

1:1 Polisorganisationen
1:2 Säkerhetspolisen

1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden

4

4

4

4

4

4

1:10 Brottsoffermyndigheten

30

30

31

32

32

32

1:11 Ersättning för skador på grund av brott

86

89

90

89

89

89

1 607

1 726

1 617

1 726

1 726

1 726

44

36

24

30

30

30

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

3

4

4

4

4

4

1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

6

7

7

7

7

7

1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

10

12

12

13

13

13

32 693

34 197

33 831

35 840

36 908

37 438

1:12 Rättsliga biträden m.m.
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Totalt för
utgiftsområde 4 Rättsväsendet
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, prop.
2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

År 2007 tillförde regeringen rättsväsendet 1 530
miljoner kronor.
I budgetpropositionen för 2008 tillförde
regeringen rättsväsendet ytterligare 495 miljoner
kronor.
Regeringen tillförde rättsväsendet därtill
ytterligare 475 miljoner kronor 2009 i
budgetpropositionen för 2009. Utöver dessa
ramförstärkningar har regeringen tillfört rättsväsendet engångsvisa medel i budgetpropositionen
för 2009 och i tilläggsbudgetpropositioner under
2008 och 2009.
Regeringen fullföljer nu satsningen på rättsväsendet för att öka den polisiära närvaron,
säkerställa en effektiv åklagarverksamhet, värna
kvaliteten i den dömande verksamheten, säkerställa
en effektiv kriminalvård och stärka brottsofferperspektivet i hela rättskedjan. I denna proposition
tillförs rättsväsendet ytterligare 2 518 miljoner
kronor från och med 2010. I regeringens
hösttilläggsbudget
föreslås
dessutom
rättsväsendets anslag för 2009 öka med cirka 1 400
16

miljoner kronor. Sedan 2007 har rättsväsendet
tillförts 5 018 miljoner konor i ramförstärkning.
Därtill har rättsväsendet 2008 och 2009 tillförts
engångsvisa medel motsvarande närmare 2 500
miljoner kronor. Även i denna proposition tillförs
engångsvisa medel, 70 mkr per år för åren 20102012, för att samordna och utveckla rättsväsendets
informationsförsörjning. Sammantaget är det den
mest omfattande satsning som gjorts på det
svenska rättsväsendet.
Resurstillskotten har skett för att återupprätta
rättssamhället och öka människors trygghet.
Rättsväsendets fortsatta effektivisering är en
förutsättning för regeringens satsningar på området. Regeringen avser även fortsättningsvis att
noga följa myndigheternas effektiviseringsarbete
och verksamhetsresultat och att återkomma till
riksdagen om de ytterligare insatser som erfordras
för att fullfölja statsmakternas intentioner för
rättsväsendets utveckling.
Förändringar av anslagen inom utgiftsområde
4 Rättsväsendet redovisas under 3.7 Budgetförslag.
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Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor
2010

Anvisat 2009

1

32 624

2011

2012

32 624 32 624

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1 098

1 388

1 562

Beslut

2 325

3 008

3 287

5

5

5

-213

-117

-41

Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

35 840

36 908 37 438

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 3.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Miljoner kronor
2010

Transfereringar 1

1 704

Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

30 917
3

Summa Ramnivå

35 840

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända förändringar av
anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag från
staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon
direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Mål för utgiftsområdet

Målet för rättsväsendet är den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.
Målet för kriminalpolitiken är att minska
brottsligheten och att öka människors trygghet.

3.4
3.4.1

Politikens inriktning
En politik för ett tryggare Sverige

Ett väl fungerande rättsväsende utgör kärnan för
en fungerande demokrati. Få saker beskär
människans frihet så tydligt som att bli utsatt för
brott. Våld, stölder och droger sätter djupa spår.
Samhället ska tydligt bemöta all brottslighet.
Rättsväsendet har ett särskilt ansvar för den
enskildes
rättssäkerhet
och
rättstrygghet.

Rättssäkerhet innebär att rättsskipning och annan
myndighetsutövning ska vara förutsebar och
enhetlig samt bedrivas effektivt med hög kvalitet.
Med rättstrygghet avses att den enskilda
människan ska vara skyddad mot brottsliga
angrepp på liv, hälsa, frihet, integritet och
egendom. Avgörande är att rättsväsendet
tillsammans med det övriga samhället effektivt
arbetar för att förebygga och bekämpa brottslighet
samt stödja dem som utsatts för ett brott.
Rättstryggheten förutsätter också en lättillgänglig
ordning för att lösa tvister såväl mellan enskilda
som mellan enskilda och det allmänna.
Den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet är
förutsättningar för att medborgarna ska känna
förtroende för lagarna, myndigheterna och
domstolarna. Att medborgarna kan känna ett
sådant förtroende är av fundamental betydelse för
ett demokratiskt samhälle.
Den politiska inriktningen ligger fast. Att
minska brottsligheten och öka människors
trygghet innebär att rättssäkerheten och
rättstryggheten värnas. Regeringens politik ger nu
resultat.
• Under mandatperioden har det skett en
ökning med 2 500 poliser. Målet om
20 000 poliser uppnås under 2010. Så
många poliser har Sverige aldrig tidigare
haft. Antalet poliser i yttre tjänst ökar, i
synnerhet
på
platser
där
ordningsstörningar ofta förekommer. På
så sätt förebyggs inte minst våldsbrott.
Under
2008
har
till
exempel
anmälningarna
avseende
misshandel
utomhus minskat.
• Regeringens satsning på rättsväsendet har
inneburit att fler brott klaras upp. Under
2008 ökade såväl antalet som andelen
uppklarade brott jämfört med föregående
år.
• Regeringens satsning på rättsväsendet
innebär också att fler brott upptäcks,
utreds och lagförs. Det innebär en ökad
belastning för hela rättskedjan men är en
central del i arbetet med att minska
brottsligheten och öka tryggheten.
Regeringen har därför tillfört resurser så
att hela rättskedjan kan möta den ökade
belastningen.
• Den nya förverkandereglering som trädde
i
kraft
under
2008
förbättrar
förutsättningarna för att bedriva en
framgångsrik
brottsbekämpning.
17
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•

•

•

•

•

•

•
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Regleringen slår mot vinstsyftet, som är en
av de starkaste drivkrafterna bakom
allvarlig brottslighet.
Regeringens och berörda myndigheters
krafttag
mot
den
organiserade
brottsligheten har fått stort genomslag.
Satsningen har bland annat inneburit att
insatserna mot den grova organiserade
brottsligheten förstärkts med ytterligare
200 särskilt avdelade personer.
Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten
och Domstolsverket har fått i uppdrag av
regeringen att gemensamt vidta åtgärder
för att säkerställa en effektiv samverkan
och handläggning av mängdbrott.
Regeringen har tillsatt en utredning om
förutsättningarna för vissa förändringar i
reglerna om förundersökningsbegränsning
i brottmål. Resultaten av initiativen
rörande mängdbrott och reglerna om
förundersökningsbegränsning ska bidra till
att
brottsutredningsverksamheten
effektiviseras.
Domstolarnas handläggningstider blir
kortare och balanserna minskar trots en
fortsatt ökad måltillströmning. Reformen
En modernare rättegång, som bland annat
möjliggör ett bättre utnyttjande av
modern teknik i rättsprocessen, förväntas
också
medföra
förkortade
handläggningstider och minskad risk för
inställda huvudförhandlingar.
Under 2009 har nya bestämmelser trätt i
kraft som bland annat innebär ett höjt
tidsbestämt straffmaximum för mord och
vissa andra brott som också kan leda till
fängelse på livstid. Påföljdssystemet är
föremål för omfattande reformer och
regeringens utgångspunkt är att straffen
för allvarliga våldsbrott och återfall i brott
ska skärpas.
Åtgärder vidtas för att förebygga återfall i
brott. De som avtjänat ett straff ska ges
förutsättningar att bryta med sitt
kriminella förflutna. Regeringen har därför
beslutat om förbättrade möjligheter för
fängelsedömda att få utbildning och betyg
under verkställighetstiden.
Arbetslinjen ska gälla alla, även dem som
dömts till fängelse. Reglerna för
arbetsmarknadsåtgärder
har
därför
förändrats så att fängelsedömda har fått

bättre möjligheter till arbete
utslussning och efter frigivningen.

vid

Fortsatta krafttag mot brottsligheten
Regeringen fortsätter att stärka brottsbekämpningen i Sverige. Under mandatperioden har flera
viktiga förändringar drivits igenom för att minska
brottsligheten och öka människors trygghet.
Genom rekordstora satsningar har rättsväsendet
förstärkts ytterligare från polis och åklagare till
domstolar och kriminalvård. Brottsbekämpningen
effektiviseras och fler brott klaras upp. Det har
blivit besvärligare för den som livnär sig på
organiserad brottslighet och rättsväsendet står väl
rustat för fortsatta krafttag mot brottsligheten.
Regeringen har vidare gett en särskild utredare i
uppdrag att utreda behovet av en ändrad
lagstiftning om skyldighet att agera vid farliga
situationer eller att bistå nödställda personer.
Sverige kommer vid utgången av 2010 att ha
20 000 poliser. Så många poliser har aldrig tidigare
funnits i Sverige. Med en fortsatt fokusering på
ökad polisiär synlighet och närvaro skapar denna
kapacitetsökning möjligheter att öka tryggheten i
vardagen, förebygga att brott begås och ingripa
mot brottslighet. Samtidigt fortsätter regeringens
arbete med att förbättra rättsväsendets förmåga att
utreda och lagföra brott. Målet är att förbättra
verksamhetsresultaten och att öka effektiviteten i
rättskedjan som helhet.
En framgångsrik brottsbekämpning handlar inte
bara om att angripa brottsligheten utan även
brottslighetens orsaker. Att bekämpa utanförskap
och segregation har brottsförebyggande effekter. I
områden och miljöer där många människor saknar
arbete, där missbruk och sociala bekymmer är
vardag, där ökar risken för att dras in i kriminalitet
och missbruk. Därför är det fortsatta arbetet med
arbetslinjen viktigt även på det rättspolitiska
planet.
Vid brottslighet som miljöbrott, ekonomisk
brottslighet och grov organiserad brottslighet är
vinstsyftet en avgörande faktor. Brottsligheten har
olika orsaker och tar sig skilda uttryck. En
förutsättning för att brottsligheten ska minska är
därför att såväl rättsväsendets olika delar som
andra myndigheter och aktörer arbetar samordnat
och målinriktat samt att åtgärderna är förankrade i
forskningsresultaten.
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Regeringen och myndigheterna kraftsamlar mot grov
organiserad brottslighet
Regeringen har tagit initiativ till en nationell
mobilisering mot den grova organiserade
brottsligheten. Samhället har blivit bättre på att
bekämpa denna brottslighet. För att arbetet ska bli
framgångsrikt krävs dock att myndigheter och
andra samhällsaktörer aktivt deltar i arbetet.
Rättsväsendets myndigheter har här en central roll.
I arbetet mot den organiserade brottsligheten är
det angeläget att polisen, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten och andra berörda
myndigheter vidareutvecklar sina arbetsmetoder
för att kunna spåra, förverka och återföra vinningen av brott. De utvidgade möjligheterna till
förverkande, som riksdagen beslutade om 2008,
innebär att de brottsbekämpande myndigheterna
fått ett nytt kraftfullt redskap i kampen mot
allvarlig brottslighet.
Som ett led i mobiliseringen mot den grova
organiserade brottsligheten gav regeringen i juli
2008 Rikspolisstyrelsen och övriga berörda
myndigheter i uppdrag att gemensamt vidta
åtgärder för att säkerställa en effektiv och uthållig
bekämpning av denna typ av brottslighet. Som ett
resultat av detta uppdrag har ett samverkansråd
bestående av nio myndighetschefer bildats. Rådet
ska årligen ta fram en gemensam nationell
strategisk inriktning för bekämpning av den grova
organiserade brottsligheten. För det operativa
arbetet har ett operativt råd, åtta regionala
underrättelsecentrum
samt
nio
särskilda
aktionsgrupper inrättats.
Regeringen har också gett en utredare i uppdrag
att föreslå åtgärder för att underlätta för personer
som vill lämna kriminella grupperingar och för att
förhindra nyrekrytering till dessa. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 januari 2010.
Den grova organiserade brottsligheten är ofta
gränsöverskridande. För att polis och åklagare på
ett effektivt sätt ska kunna bekämpa
gränsöverskridande
brottslighet
som
människohandel och terrorism förutsätts en nära
samverkan med berörda myndigheter i andra
länder och ett aktivt deltagande i det
internationella samarbetet. Det är viktigt att de
internationella verktygen används i den operativa
verksamheten.
Bekämpning av ungdomsbrottslighet - tidiga och
tydliga insatser
Få uppgifter är viktigare än att förebygga brott
bland unga och att minimera återfallen bland unga

lagöverträdare. Med tidiga och tydliga åtgärder
mot ungdomsbrottsligheten idag kan vi motverka
grov brottslighet i morgon.
En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen. Föräldrar har huvudansvaret
för att förmedla normer och värderingar till sina
barn och ungdomar. Ett sätt att tydliggöra detta är
att ge föräldrar ett ekonomiskt ansvar för skador
som
deras
barn
orsakar.
Inom
Justitiedepartementet utarbetas för närvarande ett
förslag om ett sådant skärpt föräldraansvar.
Skolan har också en viktig roll för att ge barn
och ungdomar en god värdegrund. Ett bra
samarbete mellan polis, socialtjänsten, skola och
andra aktörer på det lokala planet förebygger brott.
Brottsförebyggande
rådet
har
gjort
en
kunskapsinventering om orsaker till brott bland
unga och metoder för att motverka kriminell
utveckling. Dessutom pågår i Justitiedepartementet en kartläggning av hur myndigheterna
arbetar med unga som riskerar att utveckla en
vanekriminell livsstil. Arbetet ska utmynna i
förslag till åtgärder för en förbättrad samverkan
mellan
rättsväsendets
myndigheter,
andra
myndigheter och berörda aktörer, som till exempel
organisationer inom den ideella sektorn. Vidare
ska förslag lämnas om hur tiden mellan brottslig
gärning och samhällets reaktion kan förkortas.
Det är av största vikt att myndigheterna alltid
kan agera med kraft och skyndsamhet när barn och
ungdomar har begått brott eller när de har blivit
utsatta för brott. För att bland annat ge
socialtjänsten bättre underlag för att bedöma vilka
åtgärder som ska vidtas mot brottsmisstänkta barn
under 15 år, föreslås i betänkandet Barn som
misstänks för brott (SOU 2008:111) bland annat
att brottsutredningar ska genomföras oftare än i
dag och att polisen med tvång ska kunna utföra
drogtester på barn under 15 år. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds i Justitiedepartementet.
Påföljderna för unga lagöverträdare ska vara
tidiga och tydliga samt inriktade på att förhindra
fortsatt brottslighet. En departementspromemoria
om förtydligande av innehållet i påföljden sluten
ungdomsvård – som ådöms unga i åldergruppen
15-17 år vid allvarlig brottslighet – har remitterats.
Förslaget syftar till att fler kvalificerade insatser
ska inledas under verkställigheten av påföljden för
att motverka återfall i brott.
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Straffskärpningar
och
vidareutveckling
av
påföljdssystemet
Påföljderna måste vara proportionerliga, trovärdiga
och förutsebara. Regeringen har aviserat en skärpt
syn på allvarliga våldsbrott och gett Straffnivåutredningen i uppdrag att lämna förslag på detta.
Straffnivåutredningens förslag, att straffen för
allvarliga våldsbrott ska skärpas och att försvårande
och förmildrande omständigheter ska ges ett ökat
genomslag vid straffmätningen, bereds i Justitiedepartementet. Regeringen har vidare tillsatt en
utredning för att göra en översyn av påföljdssystemet för vuxna och unga lagöverträdare (dir.
2009:60). Ett betänkande ska lämnas senast den 31
maj 2012.
Brottsoffrens behov ska mötas
Rättsväsendets myndigheter måste ha ett tydligt
brottsofferperspektiv och verka för att
brottsoffren upplever att deras behov av stöd och
hjälp möts.
Barn och ungdomar som utsatts för brott är
beroende av att vuxna förstår och agerar. Brottsutsatta barn och ungdomar måste tidigt få stöd och
hjälp till upprättelse. Det är viktigt att
rättsväsendets myndigheter är medvetna om barns
särskilda utsatthet och behov samt att de åtgärder
myndigheterna vidtar utgår från detta. Även andra
utsatta
grupper
såsom
personer
med
funktionsnedsättning kräver särskild uppmärksamhet.
För att förbättra stödet och skyddet för personer som utsätts för hot eller förföljelse har
Stalkningsutredningen föreslagit att den som
bryter mot besöksförbud ska kunna åläggas att
bära elektronisk fotboja. Vidare har utredningen
föreslagit att ett nytt brott, olaga förföljelse, ska
införas. Utredningens betänkande bereds för
närvarande i Justitiedepartementet.
Mäns våld mot kvinnor
Regeringen har genom de insatser som
presenterats i handlingsplanen för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor samt i handlingsplanen
mot prostitution och människohandel för sexuella
ändamål gett förutsättningar för en höjd
ambitionsnivå i kampen mot mäns våld mot
kvinnor. Särskilda medel har avsatts och ett antal
uppdrag har beslutats för att främja myndigheternas arbete och stödja andra aktörer i dessa
frågor. Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag
att följa upp åtgärderna i handlingsplanen för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor.
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Brottsbekämpning – en prioriterad fråga inom EU
Haagprogrammet, som innehåller riktlinjer för
arbetet på området för frihet, säkerhet och rättvisa,
löper ut i december 2009. Kommissionen har i juni
2009 presenterat ett meddelande inför ett
uppföljande program och förhandlingarna om
detta kommer att pågå under det svenska ordförandeskapet. Målsättningen är att Europeiska
rådet i december 2009 ska anta det nya programmet. Regeringen ser fram emot ett program
som speglar brottsbekämpningens höga prioritet
inom EU, samtidigt som åtgärder på europeisk
nivå endast ska vidtas där det finns ett mervärde
jämfört med nationella insatser. Regeringen
framhåller också vikten av balans mellan de
brottsbekämpande åtgärderna och ett starkt skydd
för den enskildes rättigheter och för den
personliga integriteten.
3.4.2

Ett modernare rättsväsende

Ett väl fungerande rättsväsende måste utvecklas i
samma takt som övriga delar av samhället.
Regeringen arbetar aktivt med att utveckla
rättsväsendet så att det ska vara väl rustat för sina
uppgifter. Arbetet bedrivs utifrån följande
utgångspunkter.
Individen i fokus
Rättsväsendets verksamheter ska utgå från människors individuella behov. Personer som kommer
i kontakt med rättsväsendets myndigheter ska
bemötas med respekt och professionalism. Det
ställer höga krav på kompetens, snabb och effektiv
handläggning med god kvalitet liksom på
myndigheternas tillgänglighet och servicenivå.
Myndigheternas värdegrundsarbete, som fokuserar
på anställdas förhållningssätt och attityd i
förhållande till individen, är av stor betydelse i
sammanhanget. Alla inblandade i rättsprocessen
ska få relevant information om rättsväsendets
handläggning av deras ärenden. Brottsoffer och
vittnen ska få vägledning om var de kan få hjälp
med att bearbeta konsekvenserna av den händelse
som de har varit utsatta för.
Effektivitet i rättskedjan
Rättsväsendet bildar en kedja av samverkande
myndigheter. Rättsväsendets verksamhet måste
ständigt bedömas, utvärderas och utvecklas med
sikte på effektivare resursutnyttjande. En kontinuerlig verksamhetsutveckling ska vara en
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integrerad del av rättsväsendets strategi. Effektivitet och ett rationellt resursutnyttjande måste tillmätas stor betydelse när olika handlingsalternativ
övervägs i den löpande verksamheten.
För närvarande pågår ett omfattande arbete med
att se över effektiviteten inom hela rättsväsendet.
Det
gäller
såväl
myndigheternas
kostnadseffektivitet och verksamhetsresultat som
kriminalpolitiska och strukturella åtgärder för att
effektivisera verksamheterna. Den övergripande
målsättningen är att identifiera och föreslå åtgärder
för att dämpa kostnadsutvecklingen, öka
effektiviteten
och
förbättra
resultatet
i
rättsväsendet. Ett led i arbetet har varit att
genomlysa rättsväsendets myndigheter utifrån ett
effektivitetsperspektiv. Regeringen har därför
under 2008 bland annat gett uppdrag till ett
konsultföretag och till Ekonomistyrningsverket
att granska verksamheten inom Rikspolisstyrelsen
och Åklagarmyndigheten utifrån frågeställningar
som bland annat rör styrning, kontroll och
effektivitet. I de rapporter som lämnades under
våren 2009 redovisas ett antal förslag som kan leda
till
ökad
effektivitet
i
myndigheternas
verksamheter. Regeringen avser att noga följa
myndigheternas vidare arbete med effektivitetsoch utvecklingsfrågor med anledning av vad
rapporterna visar. Vid behov kommer regeringen
att vidta ytterligare åtgärder för att driva arbetet
med dessa frågor framåt.
Regeringen har uppdragit åt Statskontoret att i
en utvärdering av domstolarnas inre organisation
och arbetsformer bland annat belysa de
administrativa och ekonomiska konsekvenserna av
de
olika
organisatoriska
lösningar
och
arbetsformer som valts. Uppdraget ska redovisas
senast den 16 oktober 2009.
En särskild utredare fick i början av 2008 i
uppdrag att följa upp och utvärdera
effektiviseringsarbetet inom Kriminalvården.
Utredningen har vidare granskat effektiviteten i
Kriminalvårdens
lokalförsörjningsarbete.
Uppdraget slutredovisas den 1 oktober 2009.
Regeringen förutsätter att rättsväsendets
myndigheter vidtar nödvändiga åtgärder för att öka
effektiviteten och förbättra verksamhetsresultatet.
Regeringen överväger nu ytterligare åtgärder för
att utveckla rättsväsendets effektivitet. Ett led i
detta är regeringens beslut om att tillsätta en
utredning för att se över påföljdssystemets
utformning. Regeringen avser därutöver att utreda
polisens organisation liksom förutsättningarna för
att samla all polis- och åklagarverksamhet avseende

ekobrott hos Ekobrottsmyndigheten. Regeringen
har också ambitionen att under mandatperioden
lämna besked om en reformerad polisutbildning.
En effektivare brottsmålsprocess
Ärendetillströmningen i rättskedjan har de senaste
åren varit hög och förväntas fortsätta att öka. För
att möta människors krav på snabb och effektiv
handläggning och för att öka rättsväsendets
kapacitet att möta en ökad ärendetillströmning av
brottmål överväger regeringen åtgärder som kan
effektivisera brottsmålsprocessen, bland annat
genom en förbättrad brottsutredningsverksamhet
och mer ändamålsenliga rättegångsregler. Det
handlar exempelvis om att förbättra hanteringen av
polisanmälningar, säkerställa en effektiv samverkan
och handläggning av mängdbrott och utreda
förutsättningarna för vissa förändringar i reglerna
om förundersökningsbegränsning i brottmål. Ett
annat led i att höja kvaliteten och effektiviteten i
brottmålsprocessen är åtgärder för att minska
andelen inställda förhandlingar. Målsättningen bör
vidare vara att handläggningen av ett mål ska
kunna anpassas till vad som krävs i det enskilda
fallet utan att kravet på förutsebarhet åsidosätts
och även parterna bör ha ett ansvar för att målen
drivs framåt. Det innefattar bland annat att pröva
möjligheterna att öka lagföringen genom
strafföreläggande och att öka användningen av
skriftlig handläggning i vissa brottmål.
Möjligheterna att minska användningen av
straffrätten och införa alternativa sanktioner för
vissa brott samt vilka förutsättningar som finns att
ensamdomare ska kunna avgöra mål är ytterligare
frågor för regeringens övervägande för att
effektivisera brottmålsprocessen.
Rättsväsendets informationsförsörjning
Myndigheterna i rättskedjan hanterar i sina
respektive
verksamheter
stora
mängder
information.
Informationsutbytet
mellan
myndigheterna vid handläggningen av brottmål
sker i dag till största delen manuellt.
Sedan flera år bedriver myndigheterna ett arbete
för att skapa ett elektroniskt informationsflöde
som möjliggör att information, till exempel namn
på den misstänkte och tidpunkt för den brottsliga
gärningen, kan återanvändas i rättskedjan. En
sådan ordning innebär stora effektivitetsvinster.
Arbetet syftar till att införa en helt elektronisk
ärendehantering. Härigenom blir det möjligt att
följa ett ärende från polisanmälan till verkställd
dom. Det skapar nya möjligheter till bland annat
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kvalitetsutveckling, prognoser och statistik. Till
exempel kan de som utreder brott genom
verksamhetsstöden få en återkoppling på om
utredningen ledde till verkställd dom eller inte.
Arbetet bedrivs inom ramen för Rådet för
rättsväsendets informationsförsörjning (RIFrådet), som består av myndigheter i rättskedjan.
Regeringen har beslutat att RIF-rådet från den 15
mars 2009 ska ledas från Regeringskansliet genom
expeditionschefen vid Justitiedepartementet. Det
är Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket,
Kriminalvården och Brottsförebyggande rådet som
handlägger de största ärendevolymerna i
brottmålsprocessen. Arbetet kommer därför under
kommande år att särskilt intensifieras vad gäller
dessa myndigheter. Syftet är att senast den 31
december
2011
införa
ett
strukturerat
informationsflöde framåt i rättskedjan för dessa
myndigheter.
Ett tydligare ansvar för hela rättskedjan
Rättsväsendets myndigheter är inbördes beroende
av varandra. Rättskedjans totala effektivitet
förutsätter att var och en av myndigheterna tar
ansvar för sin roll i rättsprocessen och på olika sätt
underlättar övriga myndigheters insatser. Det
måste finnas kunskap om hur vidtagna satsningar
inom verksamheterna påverkar andra områden
inom och utanför rättsväsendet, till exempel vad en
ökad satsning inom polisen får för konsekvenser
för åklagare, domstolar, forensisk verksamhet och
kriminalvård.
I januari 2009 redovisade rättsväsendets
myndigheter sin första gemensamma rapport om
kapacitetsbehovet
inom
rättsväsendet
de
kommande åren. I rapporten har prognoserna för
myndigheterna
samordnats
i
ett
rättskedjeperspektiv och ger en bild av det
framtida kapacitetsbehovet från inflödet av
ärenden hos polisen till platsbehovet i
Kriminalvården. Myndigheterna ska fördjupa och
utveckla arbetet med att ta fram gemensamma
prognoser över kapacitetsbehoven i rättsväsendet.
Samarbete med andra delar av samhället
Rättsväsendet kan inte ses isolerat utan är en del av
samhället. För att de åtgärder som vidtas inom
rättsväsendet ska vara verkningsfulla krävs
långtgående samarbete även med aktörer som finns
utanför rättsväsendet. Det ställer också höga krav
på rättsväsendets myndigheter att understödja
åtgärder mot brottslighet som vidtagits av andra än
rättsväsendets myndigheter. Det är nödvändigt att
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rättsväsendets myndigheter samverkar effektivt
med aktörer som på olika sätt påverkar situationen
inom rättsväsendet, exempelvis kommuner,
landsting
och
näringsliv
som
bedriver
verksamheter
som
har
betydelse
för
rättsprocessen. Detta arbete är särskilt viktigt när
det gäller frågor om unga lagöverträdare och unga
brottsoffer samt för det återfallsförebyggande
arbetet.
Det internationella samarbetet som en integrerad del
i rättsväsendet
Ett väl fungerande internationellt samarbete har
betydelse
för
såväl
effektiviteten
som
rättssäkerheten
och förtroendet för
de
rättsvårdande myndigheterna. Samarbetet med
utländska myndigheter och domstolar och
samarbetet genom samordningsorgan såsom
Eurojust, Europol och Interpol ska ses som en
integrerad del av det arbete som utförs av
rättsväsendets myndigheter.
Deltagandet i det freds- och säkerhetsfrämjande
arbetet ska också bidra till de övergripande målen
för rättsväsendet. Myndigheterna bidrar idag med
personal och kompetens till internationella fredsoch säkerhetsfrämjande insatser som leds av FN,
EU och OSSE. Efterfrågan på personal till dessa
insatser ökar. Det gäller poliser, åklagare,
kriminalvårdare och andra civila experter.
Rättsväsendets medverkan i internationella insatser
bör ses som en möjlighet att för nationellt bruk
inhämta information och kunskap om omvärlden
samt ett sätt att höja personalens kompetens.
Verksamhet byggd på kunskap
Rättsväsendets verksamhet ska bygga på väl
underbyggd kunskap. En grundläggande källa till
sådan kunskap är det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivs vid universitet och högskolor samt inom ramen för olika myndigheters
verksamhet. Brottsförebyggande rådets roll som
expertorgan inom rättsväsendet och Brottsoffermyndighetens uppgift att vara ett kunskapscentrum för brottsofferfrågor medför att dessa
myndigheter har en särställning i detta avseende.
Även Rättsmedicinalverket bedriver och stöder
forskning som har stor betydelse för
brottsutredningar, bland annat inom rättspsykiatri
och rättsmedicin.
Rättsväsendets myndigheter ansvarar för att den
egna verksamheten bygger på bästa möjliga
kunskap. Att utbyta erfarenheter och tillgodogöra
sig kunskap från andra länder, särskilt inom EU,
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spelar en mycket viktig roll.
Verkställighetsarbetet
med
avvisningsoch
utvisningsbeslut ska utvecklas och effektiviseras
Att de som efter prövning fått avslag på sin
asylansökan lämnar Sverige är en förutsättning för
en fungerande asylprocess. Polisen ansvarar för att
verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut i de fall
ett ärende har överlämnats till polisen från
Migrationsverket. Rikspolisstyrelsen, Migrationsverket och Kriminalvården har fått regeringens
uppdrag att samverka och effektivisera
återvändandearbetet i syfte att öka antalet personer
som återvänder. I genomförandet av detta uppdrag
håller myndigheterna på att ta fram ett program
för att utveckla samverkan. Med utgångspunkt
från den utvecklade samverkan och den finansiella
förstärkning som föreslås under 2010 anser
regeringen att polisen bör ytterligare kunna
förbättra verkställighetsarbetet i syfte att fler
beslut verkställs.
3.4.3

Brottsförebyggande arbete

Mål för verksamheten

Det bästa sättet att öka tryggheten för alla är att
förhindra att brott begås. Målet för den
brottsförebyggande verksamheten är att antalet
brott ska minska och att antalet brottsoffer ska bli
färre.
Det brottsförebyggande arbetet är en viktig
uppgift för framförallt polisen, Säkerhetspolisen,
Ekobrottsmyndigheten samt Brottsförebyggande
rådet. Även Kriminalvårdens återfallsförebyggande
arbete har stor betydelse när det gäller att
förebygga brott. Andra myndigheter, exempelvis
Kustbevakningen och Tullverket, bidrar också till
det brottsförebyggande arbetet. Att arbeta
brottsförebyggande är särskilt angeläget när det
gäller unga människor. Åtgärder för att förhindra
att unga fastnar i kriminalitet måste vara tydliga
och vidtas på ett tidigt stadium.
En integrerad del av den övriga politiken

Brottslighet är ett allvarligt samhällsproblem. Att
bryta utanförskapet är en central del i det
brottsförebyggande arbetet. De brottsförebyggande insatserna innefattar därför åtgärder
inom flera utgiftsområden och kräver ett brett

engagemang från statliga myndigheter, kommuner,
näringsliv, föreningsliv och andra ideella
organisationer och även enskilda medborgare.
För att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs exempelvis samlade insatser mot
missbruk av alkohol och narkotika, åtgärder inom
skola och socialtjänst, kontroll av penningflöden
samt insatser inom bostads- och arbetsmarknadspolitikens område.
Föräldrar har huvudansvaret för att barn inte
begår brott men det är viktigt att familjen har
tillgång till olika former av stöd som den kan
behöva. För att förebygga ungdomsbrottslighet
krävs en utvecklad samverkan mellan bland annat
polis, skola och socialtjänst.
Samverkan och närvaro på alla nivåer

Det lokala brottsförebyggande arbetet
Det är viktigt att det brottsförebyggande arbetet
sker på lokal nivå av dem som bäst känner till de
problem som finns i närområdet. I dag finns omkring 300 lokala brottsförebyggande råd i Sveriges
kommuner. Olika aktörer som polis, skola,
socialtjänst och näringsliv samarbetar för att förebygga brott och öka tryggheten. Även många
ideella organisationer på lokal nivå bidrar aktivt i
det brottsförebyggande arbetet.
Brottsförebyggande rådet har i uppgift att se till
att de brottsförebyggande aktörerna på lokal nivå
har tillgång till kunskap för att utifrån sina lokala
förutsättningar kunna förebygga brott och
otrygghet. En stor utmaning ligger i att integrera
förebyggandet av återfall i brott i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det samarbete som
Brottsförebyggande rådet etablerat med Sveriges
Kommuner och Landsting utgör i det
sammanhanget ett viktigt instrument liksom
myndighetens arbete med regionala konferenser
med beslutsfattare från kommuner och polis. Det
är viktigt att samtliga samhällsföreträdare tar aktiv
del i det förebyggande arbetet och att samarbetet
ytterligare
fördjupas
mellan
kommunala
företrädare och Kriminalvården. Polisen har också
en viktig funktion i detta arbete.
Utvecklingen av den grova organiserade
brottsligheten kräver mobilisering av insatser i
olika delar av samhället. Brottsförebyggande rådet
har redovisat ett uppdrag om lokala åtgärder mot
organiserad brottslighet. Det är nu angeläget att
denna kunskap tas tillvara i det lokala arbetet och
att det sker gemensamt med myndigheter,
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organisationer och näringsliv så att goda exempel
får verklig spridning.
Polisens brottsförebyggande arbete
En framgångsrik brottsförebyggande verksamhet
kräver att polisen är synlig i samhället, att arbetet
bedrivs effektivt och har en lokal förankring.
Regeringens satsningar för att öka antalet poliser
till 20 000 i kombination med att mer av
polisverksamheten ska bedrivas av personal i yttre
tjänst medför att synligheten kommer att öka. En
ökad polisiär synlighet är ett värde i sig eftersom
den bidrar till att öka människors trygghet. Lokal
förankring genom en bred och nära samverkan
med andra aktörer är andra viktiga förutsättningar
för att nå framgång i det brottsförebyggande
arbetet.
För att säkerställa att verksamheten också
bedrivs på ett effektivt sätt krävs att polisarbetet är
planlagt och underrättelsestyrt. Regeringen
förutsätter att polismyndigheterna fortsätter sitt
arbete för att ytterligare utveckla sin förmåga att
leda och styra verksamheten.
Polisens
utvecklingsarbete
inom
det
brottsförebyggande området behöver fortsätta.
Det är angeläget att framgångsrikt brottsförebyggande arbete vid enskilda polismyndigheter kan
tas tillvara inom hela polisorganisationen.
Regeringen förutsätter att goda exempel sprids och
att arbetet kontinuerligt utvärderas och följs upp.
Förebyggande åtgärder mot ekonomisk brottslighet
Den ekonomiska brottsligheten är utbredd och
utgör ett hot mot såväl enskilda människor som
samhälle och näringsliv. Det är därför viktigt att på
bred front vidta åtgärder för att förebygga sådan
brottslighet. Regeringen anser att det är angeläget
att Ekobrottsmyndigheten fortsätter att utveckla
sitt brottsförebyggande arbete med fokus på
samverkan med andra myndigheter och
organisationer.
Möjligheten att skapa stor ekonomisk vinning är
en central faktor bakom kvalificerad ekonomisk
brottslighet, som i en del fall innefattar grov
organiserad brottslighet. En viktig brottsförebyggande åtgärd är att minska incitamenten till
att begå sådana brott genom att spåra, förverka och
återföra vinster av brott. Regeringen förutsätter att
detta arbete utvecklas ytterligare.
Kunskapsbaserat arbete
Brottsligheten förändras i takt med samhällets
utveckling. Det krävs kunskap om brottsligheten
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och dess orsaker samt kunskap om hur brott kan
förebyggas. Därför är det viktigt med regelbunden
uppföljning och utvärdering av de insatser och
åtgärder som har vidtagits. Regeringen kommer
även fortsättningsvis att ta initiativ till
utvärderingar av reformer av olika slag inom
rättsväsendet.
Brottsförebyggande rådets arbete ska utgöra ett
kunskaps- och metodstöd i andra myndigheters
verksamhet. Rådet initierar och bedriver utvärdering och tillämpad forskning som ett led i
utvecklingen av rättsväsendet. Myndigheten ska
fokusera på att ta fram och sprida kunskap om
framgångsrik brottsbekämpning och brottsförebyggande verksamhet, nationell såväl som
internationell.
Kriminalunderrättelsetjänsten har en betydelsefull funktion att fylla för att stödja polisens
dagliga operativa verksamhet. Informationen som
finns hos kriminalunderrättelsetjänsten ska tas
tillvara tidigt som en del av den planlagda
brottsförebyggande verksamheten. En central del
av kriminalunderrättelsetjänstens uppgift är därför
att bereda och tillhandahålla underlag för
strategiska och operativa beslut avseende prioritering och genomförande av sådana insatser. Detta
behov finns såväl i ett nationellt som ett
internationellt perspektiv.
Utvecklad samverkan mot terrorism
Ett antal myndigheter både inom och utanför
rättsväsendet bidrar på olika sätt till det förebyggande arbetet mot terrorism. Säkerhetspolisen
har huvudansvaret för samverkan mellan dessa,
bland annat inom ramen för samverkansrådet mot
terrorism. Säkerhetspolisen har tillsammans med
Åklagarmyndigheten ansvar för att utreda
brottsmisstankar med kopplingar till terrorism,
men även här är samarbetet med andra
myndigheter av stort värde.
De nationella samverkansstrukturerna på
kontraterrorområdet har utvecklats positivt de
senaste åren. Samverkansrådet mot terrorism har
bland
annat
etablerat
den
permanenta
arbetsgruppen
Nationellt
Centrum
för
Terrorhotbedömning (NCT) där Säkerhetspolisen
samarbetar med Försvarets radioanstalt (FRA) och
den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
(MUST). NCT har till uppgift att analysera
händelser, trender och omvärldsutveckling som
kan hänföras till terroristhot mot Sverige eller
svenska intressen. Analyserna ska användas för
strategiska hotbildsbedömningar vilka kan delges
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Regeringskansliet
Samverkansrådet.
3.4.4

och

myndigheterna

inom

Utredning och lagföring

Mål för verksamhetsområdet

Målet för verksamheten Utredning och lagföring
är att brottsuppklaringen ska öka och att
verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav
på rättssäkerhet, kvalitet och effektivitet.
Polisen
ansvarar
tillsammans
med
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
för merparten av verksamheten inom Utredning
och lagföring. Andra myndigheter med uppgifter
inom detta område är Säkerhetspolisen,
Rättsmedicinalverket,
Kriminalvården
och
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden samt
Tullverket, Skatteverket och Kustbevakningen.
Inriktning för brottsbekämpningen

Regeringen vill ha ett ännu tryggare Sverige. De
gemensamma insatserna för att öka tryggheten i
samhället och för att motverka utvecklingen av
grövre brottslighet måste bli mer målinriktade och
bedrivas med ännu större intensitet.
Regeringen vill understryka vikten av att
rättsväsendets myndigheter ytterligare fördjupar
sin samverkan och vidareutvecklar sina
gemensamma insatser för att väsentligt öka
effektiviteten
och
kvaliteten
i
mängdbrottsbekämpningen.
Polisverksamheten
behöver fortsätta att utvecklas så att mer av det
brottsutredande arbetet genomförs av poliser i
yttre tjänst i direkt anslutning till att brott har
begåtts. Mer än hälften av de ärenden som
kommer in till Åklagarmyndigheten är
mängdbrottsärenden som exempelvis snatterier,
trafikbrott och ringa narkotikabrott. Det är
betydelsefullt
att
Åklagarmyndigheten
vidareutvecklar
sina
arbetsformer
och
arbetsmetoder inom framför allt
mängdbrottsbekämpningen.
I maj 2009 gav regeringen Rikspolisstyrelsen,
Åklagarmyndigheten och Domstolsverket i
uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att
säkerställa en effektiv samverkan och handläggning
av mängdbrott. I uppdraget ingår att vidta åtgärder
för att minska handläggningstiderna och skapa
förutsättningar för uppföljning och utvärdering av

mängdbrottshanteringen. Genom sådana åtgärder
förväntar sig regeringen att kapaciteten att möta en
fortsatt ökad ärendetillströmning förbättras.
Med de höga krav på kvalitet och effektivitet
som
måste
ställas
på
brottsutredningsverksamheten i stort följer ett behov att
överväga om de regler som de brottsutredande
myndigheterna har att tillämpa är ändamålsenliga
och väl anpassade till kraven i samhället. Mot
denna bakgrund har regeringen gett särskilda
utredare i uppdrag att utreda dels vissa
grundläggande
frågor
rörande
förstärkt
rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet, bland annat om objektivitetskravet
och förundersökningsledarens ansvar (dir.
2009:35), dels förutsättningarna för vissa
förändringar
i
reglerna
om
förundersökningsbegränsning (dir. 2009:50).
För en framgångsrik brottsbekämpning är det
nödvändigt att myndigheterna har effektiva
arbetsmetoder. Det krävs också rättssäkra och
effektiva straffprocessuella tvångsmedel och andra
verktyg. Polismetodutredningen (dir. 2007:185
och dir. 2008:91) har mot den bakgrunden i
uppdrag att, med särskilt beaktande av
rättssäkerhets- och integritetsskyddsaspekterna,
överväga vissa straffprocessuella och polisrättsliga
frågor angående brottsbekämpande myndigheters
dolda spanings- och
utredningsverksamhet.
Utredningen har i
delbetänkandet En mer
rättssäker
inhämtning
av
elektronisk
kommunikation i brottsbekämpningen (SOU
2009:1) bland annat lämnat förslag till nya regler
för de brottsbekämpande myndigheternas tillgång
till uppgifter om elektronisk kommunikation.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds i
Justitiedepartementet. Lagen (2007:978) om
hemlig rumsavlyssning och lagen (2007:979) om
åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga
brott trädde i kraft den 1 januari 2008 och är
begränsade att gälla till och med den 31 december
2010. En särskild utredare har haft i uppdrag att
utvärdera hur de angivna lagarna har tillämpats.
Utredaren har i juli 2009 redovisat sitt uppdrag i
betänkandet Utvärdering av buggning och
preventiva
tvångsmedel
(SOU
2009:70).
Betänkandet har remitterats.
Samtidigt
som
brottsbekämpningen
effektiviseras är det av största vikt att enskildas
berättigade krav på personlig integritet och
rättssäkerhet beaktas såväl i lagstiftningsprocessen
som i rättstillämpningen. Vid förändringar i
lagstiftningen ska intresset av en effektiv
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brottsbekämpning
noga
vägas
mot
de
konsekvenser som de nya lagbestämmelserna kan
innebära i integritetshänseende. En inskränkning
av skyddet av den personliga integriteten måste
alltid vara proportionerlig, nödvändig och
ändamålsenlig.
Förbättrad brottsutredningsverksamhet

Medborgarna och rättskedjan som utgångspunkt
Rättsväsendets verksamhet ska bedrivas utifrån ett
medborgarperspektiv där en effektiv och rättssäker
ärendehandläggning är en självklar utgångspunkt.
Detta innebär att tiden från en brottsanmälan till
dom och straffverkställighet ska vara så kort som
omständigheterna i det enskilda ärendet medger.
De brottsbekämpande myndigheternas arbete
med att effektivisera sin brottsutredande
verksamhet med upprätthållande av höga
kvalitetskrav måste fortsätta. Detta förutsätter att
myndigheterna ytterligare fördjupar sitt samarbete
och bättre samordnar sina mål och insatser.
Myndigheterna ska utifrån sin roll i rättskedjan
tillvarata och underlätta de andra myndigheternas
arbete. Detta för att de samlade resurserna ska
kunna användas mer effektivt.
Utveckling av arbetsmetoder och informationshantering
Regeringen anser att myndigheterna inom
rättskedjan behöver samordna sina arbetsprocesser
i större utsträckning än idag. Arbetsmetoderna ska
underlätta en effektiv måluppfyllelse för respektive
myndighet och för rättsväsendet som helhet. För
att uppnå en större nationell enhetlighet i
rättskedjan bör samverkan i frågor om
metodutveckling ske i så stor utsträckning som
möjligt. Myndigheterna bedriver ett aktivt
samarbete på flera områden, exempelvis åtgärder
rörande ekobrott, våldsbrott i nära relationer och
ungdomsbrott. Samarbetet behöver dock utvecklas
ytterligare.
För att förbättra kvaliteten och enhetligheten i
arbetsprocesserna är det angeläget att det arbete
som bedrivs följs upp och utvärderas. Det är även
viktigt att det finns rutiner för att tillvarata
resultaten och erfarenheterna.
Ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan polis och
åklagare
För att ytterligare förbättra effektiviteten och
kvaliteten i brottsutredningsverksamheten är det
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av stor betydelse att Åklagarmyndigheten och
Rikspolisstyrelsen fortsätter sitt arbete med att
uppnå en mer ändamålsenlig fördelning av ansvaret
för förundersökningsledningen och att det leder
till märkbara resultat på operativ nivå. Inriktningen
bör vara att åklagarna ges större utrymme att utöva
aktiv
ledning
för
förundersökningar
i
komplicerade eller omfattande brottsutredningar.
Enligt gällande reglering ansvarar åklagare i princip
alltid för ledningen av sådana brottsutredningar.
För att skapa bättre förutsättningar för åklagarna i
det avseendet är det enligt regeringen angeläget
och ändamålsenligt att polisen betydligt oftare är
förundersökningsledare i brottmålsärenden som
kan anses vara av enkel beskaffenhet. En sådan
utveckling skulle också medföra ett större
utrymme för åklagare att utföra sina andra centrala
uppgifter i straffprocessen som att besluta i
åtalsfrågor och att föra det allmännas talan i
brottmålsrättegången. För att de avsedda
effektivitetsvinsterna ska uppkomma krävs att
polisen kan ta ett eget och självständigt ansvar för
flera förundersökningar. Detta förutsätter att
polisen
förstärker
sin
kompetens
i
förundersökningsledning.
Den forensiska verksamheten
Utvecklingen inom det forensiska området
förbättrar kontinuerligt förutsättningarna för det
brottsutredande arbetet. Exempelvis har de
utökade möjligheterna att ta DNA-prov från
brottsmisstänkta personer som infördes 2006
skapat väsentligt bättre möjligheter för den
brottsutredande verksamheten. Dessa möjligheter
tas ännu inte till vara fullt ut.
En uppföljning av inhämtningen av rättsintyg
för att belägga skador som uppstått i samband med
ett misstänkt brott, visar att rättsintyg som stöd i
brottutredningar bör kunna användas oftare.
Regeringen har därför gett myndigheterna i
uppdrag att säkerställa att det finns väl fungerande
rutiner för inhämtning av rättsintyg. Utifrån de
åtgärder myndigheterna har redovisat förutsätter
regeringen att verksamheten kommer att
förbättras och vidareutvecklas.
Samarbetsorgan mot internationell brottslighet
Formerna för internationell samverkan måste
ständigt vidareutvecklas för att förstärka
medlemsstaternas brottsbekämpning. Eurojust,
som är ett mellanstatligt organ för straffrättsligt
samarbete mellan åklagare inom EU, bör
regelmässigt tas i anspråk för att driva
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brottsutredningar om grov gränsöverskridande
brottslighet framåt. När det gäller Europol, som är
EU:s polisbyrå, bör de brottsbekämpande
myndigheterna i större utsträckning nyttja
Europols kompetens och öka utbytet av
underrättelseinformation. En utgångspunkt för
samarbetet är att enskildas rättssäkerhet och
integritet ska värnas bland annat genom att
gällande regler för dataskydd alltid tillämpas.
I syfte att ytterligare stärka polisens förmåga att
samverka internationellt gav regeringen i april i år
en särskild utredare i uppdrag att se över
möjligheterna att under vissa förhållanden låta
utländsk polis delta i operativa insatser i Sverige
(dir. 2009:36). Sådana gemensamma insatser kan
bland annat vara värdefulla i förhållande till våra
nordiska grannländer och för att förebygga vissa
former av allvarlig gränsöverskridande brottslighet,
till exempel människosmuggling. Uppdraget ska
redovisas senast den 31 december 2010.
Utöver EU-samarbetet bör de brottsbekämpande myndigheterna främja det gränsöverskridande regionala samarbetet inom Norden och
Östersjöområdet, till exempel Aktionsgruppen
mot organiserad brottslighet i Östersjöområdet
med dess operativa kommitté.
3.4.5

Dömande verksamhet

Mål för verksamheten

För att förtroendet för rättsstaten ska upprätthållas krävs väl fungerande och oberoende domstolar.
Verksamheten vid Sveriges Domstolar ska bedrivas
med hög kvalitet och vara effektiv. Målbalanserna
ska hållas på en rimlig nivå och omloppstiderna ska
minska. För att målet för verksamheten ska kunna
uppnås krävs processregler som är moderna och
ändamålsenliga
och
en
väl
fungerande
domstolsorganisation. De senaste åren har en rad
åtgärder vidtagits för att ytterligare förbättra
förutsättningarna för den dömande verksamheten.
Domstolsverket ska skapa förutsättningar för
domstolarna att uppfylla målet för verksamheten
bland annat genom en ändamålsenlig resursfördelning och stöd i verksamhetsutveckling.
Inom den dömande verksamheten verkar de
allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.

Domstolar för medborgarna

Medborgarna och andra som vänder sig till domstol ska kunna utgå från att mål och ärenden
handläggs med hög kvalitet och effektivitet samt
att de avgörs inom rimlig tid. Detta är särskilt
viktigt i en tid med fortsatt ökad måltillströmning.
Domstolarnas förmåga att leva upp till medborgarnas och andra intressenters berättigade krav på
verksamheten måste ständigt utvecklas.
Frågor om hur domstolarna kommunicerar med
medborgarna, t.ex. hur parter och andra blir
bemötta, utformningen av domar och beslut samt
informationen från domstolarna till medierna, har
stor betydelse för allmänhetens förtroende för
domstolarna. Den av regeringen tillsatta
Förtroendeutredningen belyser i sitt betänkande
Ökat förtroende för domstolarna (SOU 2008:106)
dessa frågor och lämnar en rad förslag på hur
domstolarnas kommunikation med medborgarna
kan utvecklas vidare. Betänkandet har varit föremål
för remissbehandling och bereds inom
Justitiedepartementet.
För en effektiv kommunikation är det viktigt att
skapa stöd för ett ökat elektroniskt informationsutbyte mellan domstolarna och andra aktörer. Det
kan röra sig om ett strukturerat informationsutbyte mellan domstolarna och andra myndigheter
och helt nya sätt att expediera handlingar från
domstolarna till bland andra parter och vittnen. På
sikt bör detta arbete ha en roll i utvecklingen av
domstolarna i riktning mot e-förvaltning. Det
arbete som bedrivs inom ramen för Rådet för
rättsväsendets informationsförsörjning (RIFrådet) är av betydelse i detta avseende. Mot denna
bakgrund pågår en översyn av den rättsliga
regleringen av domstolarnas behandling av personuppgifter. Även inom EU pågår arbete med att
utveckla formerna för rättsligt elektroniskt
informationsutbyte.
Mål och ärenden i domstol ska avgöras inom
rimlig tid. Allt fler enskilda visar på olika sätt sitt
missnöje över domstolarnas handläggningstider. I
likhet med vad Utredningen om förtursförklaring
uttalar i sitt betänkande (SOU 2008:16) anser
regeringen att domstolscheferna har ett långtgående ansvar för att förebygga och vidta åtgärder
mot en långsam handläggning. För att ge enskilda
parter en möjlighet att kunna påskynda
handläggningen i ett pågående mål har regeringen
lämnat förslag om förtursförklaring i domstol
(prop.
2008/09:213).
En
ansökan
om
förtursförklaring föreslås kunna göras beträffande
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alla typer av mål och ärenden i de allmänna
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna
och
specialdomstolarna.
Ärenden
om
förtursförklaring ska avgöras av domstolschefen
och prövningen ske i en instans. Den nya lagen
föreslås träda i kraft den 1 januari 2010.
Såväl besökare i domstol som de som arbetar
inom rättsväsendet har rätt att ställa krav på att
säkerheten i domstolarna är hög. Regeringen
tillsatte under hösten 2008 en utredning som ska
kartlägga säkerhetsriskerna i och hoten mot
domstolarna samt bedöma behovet av att utöka
möjligheterna att besluta om säkerhetskontroll i
domstol. Uppdraget redovisas i september 2009.
Rättshjälpssystemet ska vara ändamålsenligt och
rättvist utformat. Domstolsverket har på
regeringens uppdrag genomfört en översyn av
rättshjälpslagen (1996:1619). Resultatet har
presenterats
i
rapporten
Översyn
av
rättshjälpslagen
–
ett
regeringsuppdrag
(Domstolsverkets
rapportserie
2009:2).
I
rapporten konstateras bland annat att de
besparingsmål som ställdes upp i samband med
införandet av den nya rättshjälpslagen 1997 har
uppfyllts. Förhållandena på marknaden för
rättsskyddsförsäkringar är enligt rapporten också
sådana att systemet fortfarande måste anses
ändamålsenligt utformat. Domstolsverket har
därutöver lämnat förslag till vissa lagändringar.
Rapporten bereds inom Justitiedepartementet.
Ändamålsenliga rättegångsregler

Rättegångsreglerna måste vara moderna och
ändamålsenliga. De ska säkerställa att mål och
ärenden i domstol kan avgöras inom rimlig tid. De
ska vara flexibla så att handläggningen av ett mål
kan anpassas till vad som behövs i det enskilda
fallet utan att kravet på förutsebarhet åsidosätts.
Även parterna bör ha ett ansvar för att målen drivs
framåt. Rättegångsreglerna måste vidare vara
utformade utifrån domstolarnas uppgifter i
instansordningen. Tyngdpunkten i dömandet
ligger i första instans. Den främsta uppgiften för
andra instans är att överpröva första instans
avgöranden och att rätta till eventuella felaktigheter. Uppgiften för sista instans är att skapa
vägledning för rättstillämpningen.
Regeringen verkar för att skapa processuella
regelverk som lever upp till samhällets krav på
kvalitet och effektivitet. Reformen En modernare
rättegång, som trädde i kraft den 1 november 2008,
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har skapat nya förutsättningar för den dömande
verksamheten. Reformen innebär bland annat ett
bättre utnyttjande av modern teknik genom att
möjliggöra deltagande via videokonferens och
genom att spela in förhör som hålls i domstol på
video.
Förändringarna
i
systemet
med
prövningstillstånd, liksom de ändrade reglerna för
bevisupptagning i andra instans, har tydliggjort att
tyngdpunkten i den dömande verksamheten ligger
i första instans. Reformen väntas bland annat leda
till att handläggningstiderna förkortas och risken
för inställda huvudförhandlingar minskar. En
utvärdering av de nya reglerna bör genomföras.
Inom Justitiedepartementet har ett arbete inletts
med att överväga vilka åtgärder som behövs för att
höja kvaliteten och förbättra effektiviteten i
brottmålsprocessen.
Målsättningen
är
att
handläggningen av ett mål ska kunna anpassas till
vad som krävs i det enskilda fallet.
Domstolsverket har på regeringens uppdrag
undersökt andelen inställda huvudförhandlingar i
brottmål och orsakerna till att de ställs in. Av
Domstolsverkets undersökning framgår att nästan
var fjärde huvudförhandling i brottmål ställs in
samt att den vanligaste orsaken till detta är
problem med delgivning. I syfte att förbättra
regelverket för delgivning av handlingar föreslås en
ny delgivningslag i en departementspromemoria
(Ds 2009:28). Det föreslås också att det införs en
möjlighet att auktorisera privata delgivningsföretag. Departmentspromemorian har skickats ut
på remiss. Ett förbättrat regelverk för delgivning av
handlingar kan förväntas minska andelen inställda
huvudförhandlingar i brottmål samt bidra till att
handläggningstiderna för mål och ärenden hos
domstolar och andra myndigheter blir kortare.
Dessutom kan resursanvändningen för rättsliga
biträden förväntas bli mer effektiv.
I syfte att bland annat minska risken för
inställda huvudförhandlingar i brottmål föreslås
vidare i en departementspromemoria (Ds 2009:29)
en förlängning av fristen inom vilken
huvudförhandling ska hållas i mål där den tilltalade
är häktad. Enligt förslaget ska huvudförhandlingen
i häktade mål påbörjas snarast och senast inom två
veckor istället för, som enligt nuvarande reglering,
inom en vecka. Departementspromemorian har
skickats ut på remiss. Även detta förslag kan
förväntas
medföra
en
mer
effektiv
resursanvändning för rättsliga biträden.
Domstolarna ska vid sidan av den traditionella
tvistemålsprocessen kunna tillhandahålla alternativa tvistlösningsmetoder. En utredning (SOU
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2007:26) har bland annat föreslagit att medling ska
användas i större utsträckning. Betänkandet har
remissbehandlats och förslaget om medling bereds
inom Justitiedepartementet tillsammans med
frågan om införlivande av Europaparlamentets och
Rådets direktiv 2008/52/EG av den 21 maj 2008
om vissa aspekter på medling på privaträttens
område.
För att modernisera och effektivisera förvaltningsprocessen övervägs vissa ändringar i rättegångsreglerna för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Den enskilde ska inte annat än
undantagsvis behöva föra sin sak vidare till
förvaltningsdomstol. Ett utvidgat omprövningsförfarande vid förvaltningsmyndigheterna skulle
kunna bidra till att reda ut oklarheter och
undanröja
onödiga
överklaganden
till
förvaltningsdomstol. Mot denna bakgrund har
regeringen gett Förvaltningslagsutredningen
(dir. 2008:36) i uppdrag att överväga åtgärder i
syfte
att
förskjuta
tyngdpunkten
i
instansordningen till första instans, till exempel
genom att förbättra bestämmelserna om
omprövning och över-klagande. Utredningen
ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 mars
2010.
I framtiden bör den allmänna forumregeln för
de allmänna förvaltningsdomstolarna utgå från var
medborgarna och andra intressenter finns och inte,
som enligt gällande ordning, var den beslutande
myndigheten finns. Med en sådan regel får
dessutom framtida organisationsförändringar hos
olika myndigheter en mindre påverkan på
domstolarnas målunderlag, vilket i sin tur ger
mindre sårbara domstolar. Domstolsverket har på
regeringens uppdrag lämnat förslag till
utformningen
av
den
nya
forumregeln
(Domstolsverkets rapportserie 2009:4). Förslaget
har skickats ut på remiss.
En långsiktigt hållbar domstolsorganisation

Utgångspunkten för arbetet med att vidareutveckla domstolsorganisationen är att tillgodose
medborgarnas krav på hög kvalitet i dömandet,
bland annat genom en snabb och effektiv handläggning samt hög tillgänglighet, servicenivå och
säkerhet. Det förutsätter att domstolarna har en
funktionell geografisk spridning i förhållande till
allmänheten, näringslivet och rättsväsendets övriga
myndigheter samtidigt som organisationen skapar
förutsättningar
för
specialisering,

kompetensutveckling och en väl fungerande
beredningsorganisation. Det är vidare angeläget att
säkerställa att domstolarna även i framtiden kan
rekrytera domare som tillhör de allra skickligaste
och mest lämpade juristerna i landet.
Domstolsorganisationen måste vara uppbyggd så
att mål och ärenden kan handläggas effektivt och
med hög kvalitet.
Regeringen har i skrivelsen En långsiktigt
hållbar tingsrättsorganisation (skr. 2007/08:117)
redogjort för hur tingsrättsorganisationen ska
utvecklas vidare. Riksdagen ställde sig bakom
regeringens bedömningar i skrivelsen. Dessa
förändringar har nu genomförts.
För att verksamheten vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna i första instans ska kunna
hålla en långsiktigt hög kvalitet och effektivitet
krävs domstolar av en viss storlek. Regeringen har
därför i propositionen En långsiktigt hållbar
organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans (prop. 2008/09:165)
redogjort för hur länsrättsorganisationen ska
utvecklas. I propositionen görs bedömningen att
organisationen bör bestå av tolv allmänna
förvaltningsdomstolar i första instans. Riksdagen
delade
regeringens
bedömning
(bet.
2008/09:JuU23,
rskr.
2008/09:290).
Förändringarna träder ikraft den 15 februari 2010.
Inom
ramen
för
Miljödepartementets
verksamhet har det gjorts en översyn av verksamheten vid miljö- och fastighetsdomstolarna.
Utredningen har föreslagit förändringar i instansoch processordningen för miljömålen samt lämnat
förslag till hur miljödomstolarnas verksamhet kan
samordnas med fastighetsdomstolarnas (SOU
2009:10). Utredningen har vidare bland annat
lämnat förslag till hur en ändrad instansordning för
plan- och byggärendena ska genomföras (SOU
2007:111). Betänkandena har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen har gjort bedömningen att det nu
finns skäl att genomföra en övergripande
utvärdering av de senaste årens förändringar av
domstolarnas inre arbetsformer. Statskontoret har
därför fått i uppdrag att genomföra en sådan
utvärdering. I uppdraget, som ska redovisas senast
den 16 oktober 2009, ingår att ge en beskrivning av
de olika arbetsformer och organisatoriska
lösningar som har valts samt att belysa de
administrativa och ekonomiska konsekvenserna av
dessa.
I allt fler fall uppställs krav på särskild snabbhet
eller särskilda kunskaper i dömandet. Mot
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bakgrund av intresset av att i ett sammanhang
överväga behovet av sådana åtgärder har regeringen
tillsatt en utredning (dir. 2008:49) som ska
analysera om det finns behov av särskilda åtgärder
för vissa måltyper i organisatoriskt eller
processuellt hänseende i syfte att åstadkomma
särskild snabbhet eller särskild kompetens i
domstolsförfarandet och att i förekommande fall
lämna förslag på nya eller förändrade sådana
åtgärder. Analysen ska omfatta alla måltyper som
förekommer vid domstol. De föreslagna
lösningarna ska tillhandahållas inom ramen för de
allmänna domstolsslagen. Uppdraget ska redovisas
senast den 31 december 2009.
Domstolarnas verksamhet ska i möjligaste mån
renodlas till dömande uppgifter. I takt med att
domstolarnas verksamhet renodlas förbättras
förutsättningarna för att bedriva den rättskipande
verksamheten på ett mer effektivt sätt och med
hög kvalitet. Sedan tidigare har handläggningen av
ett antal ärendetyper flyttats från allmän domstol
till förvaltningsmyndighet. Ärendeutredningen har
utrett förutsättningarna för att flytta över
handläggningen av ytterligare ärenden som enligt
nuvarande ordning handläggs av tingsrätt i första
instans till förvaltningsmyndighet. Betänkandet
(SOU 2007:65) har remissbehandlats och bereds
inom Justitiedepartementet.
De lagstadgade kraven på att Högsta domstolen
och Regeringsrätten ska vara indelade i avdelningar
har tagits bort (prop. 2008/09:117). Samtidigt har
sammansättningsreglerna för dessa domstolar
ändrats. De genomförda förändringarna syftar till
ökad effektivitet och flexibilitet, vilket medför att
Högsta domstolen och Regeringsrätten kan ägna
mer tid åt prejudikatbildning.
Grundlagsutredningen
har
bland
annat
analyserat behovet av och lämnat förslag till nya
grundlagsbestämmelser i syfte att stärka
domstolarnas och domarnas oberoende (SOU
2008:125). Regeringen avser nu att gå vidare och
tillsätta en utredning med uppdrag att göra en
översyn av de bestämmelser om domstolar och
domare som finns i lag och förordning. I det
sammanhanget ska även behovet av att tillskapa
befordrade domaranställningar som riktar sig till
de domare som utmärker sig för sin
yrkesskicklighet och sitt ansvarstagande för
kvaliteten i den dömande verksamheten samt den
nuvarande chefsstrukturen inom domstolarna
övervägas.
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3.4.6

Verkställighet av påföljd

Mål för verksamheten

Verkställigheten av utdömda påföljder spelar en
central roll inom kriminalpolitikens område. Målen
för verksamheten är att påföljder ska verkställas på
ett säkert, humant och effektivt sätt och att antalet
återfall i brott ska minska.
Målen för verksamheten ska inte ställas mot
varandra utan ses som jämställda och kompletterande. Ett aktivt återfallsförebyggande arbete
förutsätter att de dömda avhåller sig från kriminalitet och droger under verkställigheten, att de
inte avviker från anstalt eller annan placering och
att de regler som gäller för verkställigheten
respekteras. Det är självfallet också en förutsättning att varje person behandlas på ett respektfullt
sätt.
Inom verksamheten Verkställighet av påföljd
verkar Kriminalvården. Den verksamhet som ingår
är verkställighet av påföljderna fängelse,
skyddstillsyn och villkorlig dom med samhällstjänst samt övervakningen av de villkorligt frigivna
och de som står under intensivövervakning med
elektronisk kontroll samt transportverksamhet.
Framtidens anstaltsstruktur och kapacitet

Regeringens satsning på fler poliser kan tillsammans med regeringens kommande förslag om
skärpta straff för allvarliga våldsbrott förväntas
medföra ett successivt ökat antal klienter för
Kriminalvården under de kommande åren. Det är
angeläget att Kriminalvården kan grunda sina
bedömningar av framtida kapacitetsbehov på väl
underbyggda prognoser. Det arbete som
Kriminalvården och andra myndigheter inom
rättsväsendet på regeringens uppdrag bedriver för
att samordna och utveckla prognosarbetet är bland
annat mot denna bakgrund särskilt angeläget.
Regeringen kommer att noga följa prognosarbetet
men också hur det faktiska antalet klienter och
Kriminalvårdens beläggningssituation utvecklas.
Regeringens utgångspunkt är att anstaltsstrukturen ska medge en flexibel och kostnadseffektiv
användning i fråga om säkerhet och beläggning.
Kriminalvården har hemställt om regeringens
medgivande att uppföra två storanstalter för att
möta den förväntade ökningen av antalet klienter.
Regeringen har uppdragit åt Kriminalvården att
redovisa en långsiktig lokalförsörjningsplan för
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anstalter och häkten som omfattar tiden fram till
och med 2020. Regeringen har dock inte för avsikt
att förändra det förhållandet att det är
Kriminalvården som beslutar om antalet anstalter
och häkten samt om placeringen av dessa, inom de
ekonomiska ramar som riksdagen och regeringen
beslutar.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
budgetpropositionen för 2011 med en närmare
bedömning av Kriminalvårdens resursbehov. Den
faktiska utvecklingen av antalet klienter, det
fortsatta arbetet med att utveckla prognoserna,
Kriminalvårdens åtgärder för att ytterligare
förbättra sitt resursutnyttjande, bland annat
avseende lokalförsörjning, samt rekommendationerna från utredningen Kriminalvårdens
effektivitet kommer att utgöra viktiga underlag
inför denna bedömning. Regeringen avser, som ett
led i att säkerställa tillräckligt underlag för
bedömningen, också ge Kriminalvården i uppdrag
att redovisa behov av åtgärder och konsekvenser
för verksamheten i förhållande till beräknade
ekonomiska ramar för 2011 och framåt.
Verkställigheten ska vara säker, human och effektiv

Verkställigheten av en kriminalvårdspåföljd ska
vara säker, human och effektiv. Att den är säker
innebär att brott under verkställigheten, vare sig de
riktar sig mot allmänheten, kriminalvårdens
personal eller andra intagna inte är acceptabelt.
Aktiviteter i kriminella nätverk, rymningar och
ordningsstörningar i allmänhet ska också
förhindras.
Verkställigheten av en påföljd utgör i de flesta
fall ett väsentligt intrång i den personliga integriteten. Verkställigheten ska präglas av en human
människosyn, god omvårdnad och respekt för den
enskildes rättigheter så som integritet och
rättssäkerhet. Lika självklart är att den dömde har
att rätta sig efter de restriktioner som följer av den
utdömda påföljden och verkställighetsformen.
Kriminella nätverk och aktiviteter inom anstalterna
utgör ett hot inte bara mot enskilda individer och
grupper utan är också ett angrepp mot
rättssystemet som helhet.
Det är viktigt att Kriminalvården bidrar med sin
kunskap och erfarenhet i arbetet med att
säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för
bekämpning av den grova organiserade brottsligheten.

Det är vidare nödvändigt att Kriminalvården har
effektiva verktyg att motverka kriminella aktiviteter i anstalterna och kan hantera intagna som utgör
säkerhetsrisker eller annars har en negativ inverkan
på sin närmiljö. För detta krävs ett dynamiskt
säkerhetstänkande vilket bland annat innefattar att
personalen har en tydlig, närvarande och
professionell relation till de intagna. Även
anstalternas struktur måste utgöra ett stöd i detta
arbete. Det successiva uppförandet av nya
säkerhetsavdelningar vid anstalterna Kumla, Hall
och Saltvik är ett viktigt steg i detta avseende.
Personalens kunskap om klienterna och kontakten med klienterna i den dagliga arbetssituationen är av avgörande betydelse för hur Kriminalvården ska klara av sitt uppdrag. Det är därför
av vikt att personalen har tillräcklig utbildning för
sitt uppdrag och en trygg och säker arbetsmiljö.
Det är viktigt att ett målmedvetet arbete bedrivs
för ett effektivt resursutnyttjande inom Kriminalvården som helhet. Inom ramen för
Justitiedepartementets arbete med att se över
effektiviteten inom hela rättsväsendet har en
särskild utredare fått i uppgift att följa upp
Kriminalvårdens arbete med att effektivisera
verksamheten samt föreslå ytterligare åtgärder för
ökad effektivitet (dir. 2008:19 och 2008:113).
Återfall i brott ska minska

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik
återfaller knappt 40 procent av dem som lagförts
för brott i ny brottslighet inom tre år. Återfall i
brottslig
verksamhet
måste
minska.
Kriminalvården, men också andra delar av
samhället, har en viktig roll i detta arbete.
Grundläggande för Kriminalvårdens återfallsförebyggande arbetet är en tidig kartläggning av
risker, behov och andra förutsättningar som kan
knytas till klienterna och en noggrann planering av
insatser under verkställigheten. Därmed ges
förutsättningar för en återanpassning som leder till
ett laglydigt liv efter avtjänat straff. En fungerande
återanpassning har således även en brottsförebyggande verkan.
Att finna de rätta formerna för att återanpassa
de dömda, med bibehållen trovärdighet i verkställigheten och utan att kraven på samhällsskydd
och rättssäkerhet eftersätts, är den kanske allra
största utmaningen för framtidens kriminalvård.
Även små förbättringar har stor betydelse såväl ur
ett mänskligt som ur ett samhällsekonomiskt
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perspektiv. Instrument för att mäta återfall och
studera orsakssamband är därför av betydelse. Som
ett led i detta har regeringen gett Kriminalvården
och Brottsförebyggande rådet i uppdrag att
utveckla kriminalstatistiken avseende återfall i
brott.
Regeringen har genom reformer på en rad
viktiga områden skapat förutsättningar för ett
effektivt återfallsförebyggande arbete. För
Kriminalvårdens klienter har detta bland annat
inneburit tillgång till arbetsmarknadsåtgärder,
möjlighet till studier och utökade möjligheter till
utslussning. Regeringen avser att under hösten
lämna förslag till en ny fängelselag som ersätter
1974 års lag om kriminalvård i anstalt. Därmed
fullföljs de senaste årens reformarbete som syftat
till att ge Kriminalvården bättre förutsättningar att
förebygga återfall i brott genom att anpassa
innehållet i verkställigheten till den intagnes
förutsättningar och behov.
Arbetet med att förebygga återfall i kriminalitet
och missbruk ställer dock fortsatt höga krav på ett
nära samarbete mellan framför allt Kriminalvården,
socialtjänsten, hälso- och sjukvården och
Arbetsförmedlingen. Även organisationer i den
ideella sektorn, näringsliv och andra aktörer i det
omgivande samhället är viktiga för ett
framgångsrikt återfallsförebyggande arbete.
Tiden i anstalt eller under övervakning ska vara
inriktad på åtgärder som ökar de dömdas
förutsättningar att leva ett liv utan kriminalitet och
droger efter verkställigheten. För all programverksamhet ska finnas en klar målsättning och former
för utvärdering och uppföljning. Följande områden
ska prioriteras i det återfallsförebyggande arbetet.
Individuell verkställighetsplan för alla
Verkställighetstiden ska utformas så att den verkar
återfallsförebyggande och de negativa effekterna av
en fängelsevistelse motverkas.
Avgörande för ett meningsfullt verkställighetsinnehåll är att de individuella riskerna, behoven
och förutsättningarna identifieras i ett tidigt skede.
En översiktlig utredning kan inledas redan under
häktestiden. Kriminalvården måste se till att det
redan från början upprättas en individuell
verkställighetsplan av hög kvalitet för alla klienter.
En god kunskap om klienterna på individnivå är en
förutsättning för en framgångsrik återanpassning.
Missbruket ska bekämpas
Missbruk av alkohol och droger måste identifieras
och bekämpas. För att Kriminalvårdens åtgärder
ska kunna bidra till en förändring hos enskilda
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klienter med målet att de ska leva ett drogfritt liv
kan alkohol och droger inte tolereras under
verkställigheten. Regeringen anser att det är
angeläget att samverkan mellan kriminalvård,
socialtjänst och psykiatri utvecklas och stärks för
att nå resultat i kampen mot missbruket. Det
räcker inte med ambitiösa behandlingsinsatser och
effektiva kontrollåtgärder. Det måste också finnas
en realistisk plan för utslussningen i samhället. I
detta sammanhang bör ett ökat inslag av privata
vårdgivare övervägas.
Innehållet i verkställigheten
Verkställighet i anstalt innefattar arbete, utbildning
och brotts- och missbruksrelaterade program.
Regeringen
vill
understryka
vikten
av
sysselsättning under verkställigheten. En ordnad
sysselsättning under verkställigheten är väsentlig i
arbetet med att återanpassa och slussa ut klienterna
till ett liv i frihet. Arbetslinjen som är ett övergripande mål för regeringens politik ska också
omfatta dem som verkställer en påföljd. Det är
därför angeläget att arbetsdrift och utbildningsverksamhet blir föremål för fortsatt prioritering,
bland annat genom en förstärkt och utvecklad
samverkan mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen
och
andra
aktörer
på
arbetsmarknaden.
Regeringen vill vidare framhålla vikten av att
arbetet som syftar till att förbättra situationen för
barn med frihetsberövade föräldrar fortsätter.
Verkställigheten i anstalt bör så långt det är
möjligt med hänsyn till framför allt säkerhetskraven likna livet i frihet vad gäller vardagliga
rutiner m.m. Det är angeläget att varje tillfälle till
utveckling av det personliga ansvarstagandet
utnyttjas, exempelvis genom att så kallad
självförvaltning används i ökad omfattning.
Frigivningen ska förberedas
En förutsättning för effektivt återfallsförebyggande arbete är att Kriminalvårdens klienter kan
erbjudas en placering under verkställigheten som
motsvarar den enskilde klientens behov och
motivation. Även utslussningen ska anpassas till
vad varje intagen behöver för att förbättra
förutsättningarna för att han eller hon ska klara sig
i samhället efter frigivningen utan att återfalla i
brott. Regeringen har därför infört ändrade regler
om utslussning som möjliggör en förbättrad och
mer strukturerad övergång från livet i anstalt till
livet i frihet. De utslussningsåtgärder som
Kriminalvården initierar måste vidare följas upp
och utvärderas – även på individnivå.
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Ett effektivt återfallsförebyggande arbete i
allmänhet och meningsfulla frigivningsförberedelser i synnerhet förutsätter ett målinriktat
och effektivt samarbete såväl mellan Kriminalvårdens olika verksamheter som mellan
Kriminalvården och övriga berörda aktörer i
samhället. Ett effektivt samarbete mellan kriminalvården och socialtjänsten, hälso- och sjukvården
och arbetsmarknaden är nödvändigt. Det är först
om Kriminalvårdens insatser genom ett sådant
samarbete kan fullföljas och följas upp efter
verkställighetens slut som de har förutsättningar
att vara riktigt verkningsfulla.
Tillgång till positiva sociala nätverk har stor
betydelse under verkställigheten och kan vara
avgörande vid frigivningen från ett långt fängelsestraff. Organisationer i den ideella sektorn och
trossamfund spelar en viktig roll och utför ett
värdefullt arbete för att stötta de dömda efter
villkorlig frigivning.
Överförande av straffverkställighet
I november 2008 antogs två rambeslut om
erkännande och verkställighet av frihetsberövande
straff respektive uppskjutna, alternativa och
villkorliga påföljder, vilka förbättrar möjligheterna
att överföra verkställigheten av olika påföljder
inom EU. En utredning planeras med uppdrag att
lämna förslag hur dessa rambeslut bör genomföras
och att samtidigt göra en översyn av lagstiftningen
om internationell straffverkställighet i övrigt.
3.4.7

gemensamma frågor och problem som berör
brottsoffer. Brottsoffer ska kunna känna
förtroende för rättsväsendets myndigheter.
Inom verksamheten verkar Brottsoffermyndigheten. Myndighetens uppgift är att främja alla
brottsoffers rättigheter, behov och intressen.
Brottsoffermyndighetens övergripande roll att
uppmärksamma och synliggöra brottsofferfrågor
innefattar även att initiera samverkan kring och
sprida information om dessa frågor.
Brottsskadeersättning ska ge brottsoffer ekonomisk kompensation i de fall skadestånd inte
betalas av den som dömts eller när någon försäkring inte täcker skadan. Ärenden avseende
brottsskadeersättning handläggs vid Brottsoffermyndigheten.
Myndigheten administrerar även Brottsofferfonden. Fonden fördelar medel till forskning
och brottsofferinriktade projekt. Målsättningen är
att få mer kunskap om brottsofferfrågor och att
förbättra stödet för brottsoffer. Under åren 2009
och 2010 har myndigheten fått i uppdrag av
regeringen att fördela medel till studier som ska
syfta till att öka kunskap om mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, våld i
samkönade relationer samt prostitution och
människohandel för sexuella ändamål.
Brottsoffermyndigheten deltar också i internationellt arbete. I detta arbete finns möjlighet att
påverka den internationella utvecklingen på
brottsofferområdet och att inhämta kunskaper
från andra länder.

Stöd till brottsoffer
Brottsoffer i rättsprocessen

Mål för verksamheten

Målet för verksamheten är att skadeverkningarna
av brott ska minska. Ingen insats är dock viktigare
för brottsoffren än att rättsväsendet lyckas med
sina huvuduppgifter: Att utreda brott, gripa
misstänkta och döma de skyldiga. En viktig
utgångspunkt för arbetet inom detta område är att
uppmärksamma brottsoffers särskilda behov.
Brottsoffer ska få ett gott bemötande och adekvat
information genom hela rättskedjan. Alla
myndigheter som kommer i kontakt med
brottsoffer har ansvar för detta. God kunskap och
återkommande utbildning om brottsoffers reaktioner och utsatta situation är en förutsättning liksom
vikten av att ett bemötande av brottsoffer anpassas
till individuella förutsättningar. Det är även
angeläget att myndigheterna kan samverka kring

Det är av central betydelse att brottsoffer känner
sådant förtroende för rättsväsendet att de anmäler
att de utsatts för brott. Rättsprocessen upplevs av
många
brottsoffer
som
påfrestande.
Rättsväsendets
myndigheter
måste
därför
informera brottsoffer om hur rättsprocessen går
till och vad som sker i det enskilda ärendet.
Brottsoffer ska även kunna få information om var
det finns olika stöd- och hjälpinsatser. Den brottsofferportal som Brottsoffermyndigheten skapat är
en bra källa till information för brottsoffer. Den
webbaserade
Rättegångsskolan
som
Brottsoffermyndigheten lanserade under 2008 är
ytterligare ett exempel på en informationskälla
som kan hjälpa vittnen och brottsoffer att klara av
att medverka vid en rättegång. Rättegångsskolan
har blivit flerfaldigt belönat såväl nationellt som
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internationellt. I de fall som en anmälan om brott
inte leder till åtal måste brottsoffret ges tydlig och
förståelig information om detta.
Regeringen har tillsatt en utredning för att
överväga förutsättningarna för att skapa ett särskilt
system för frivillig betalning av skadestånd som
dömts ut på grund av brott. En viktig
utgångspunkt i uppdraget är att rutiner för
betalning av skadestånd till målsägande ska
förbättras. En skadeståndsskyldig ska på ett enkelt
sätt kunna göra rätt för sig och en målsägande ska
kunna få ett utdömt skadestånd utan att själv
behöva vara tvungen att agera eller tvingas att mot
sin vilja behöva komma i kontakt med
gärningsmannen.
Brottsoffersamverkan

Det är viktigt med samarbete och samverkan
mellan myndigheterna men även mellan myndigheter och de ideella krafterna i frågor som rör
brottsoffer. Brottsoffersamverkan ska bedrivas på
lokal och central nivå. Det finns flera exempel på
väl fungerande samverkan mellan olika myndigheter. Ett exempel på konkret brottsoffersamverkan är Stödcentrum för unga brottsoffer
där polis och socialtjänst samarbetar för att stötta
unga människor som drabbats av brott. Det är en
verksamhet som nu spridits till ett flertal orter i
landet. Ett annat exempel på brottsoffersamverkan
är de verksamheter med barnahus som nu finns på
flera orter runt om i landet. I barnahusen
samverkar socialtjänsten, polisen, åklagarna,
rättsläkarna samt hälso- och sjukvården. Ett
ytterligare exempel på samverkan är den
verksamhet som finns vid landets domstolar med
vittnesstödjare för brottsoffer och vittnen i
samband med förhandlingar. I denna verksamhet
samverkar Brottsoffermyndigheten, Domstolsverket och många organisationer inom den ideella
sektorn.
Runt om i landet bedrivs även andra lokala
brottsofferstödjande verksamheter. Regeringen
anser att det är viktigt att synliggöra och stödja
ideella insatser som utgör ett värdefullt tillskott
och komplement till myndigheternas arbete. Det
finns många ideella föreningar som genom sin
verksamhet tar emot samtal och möter människor
som drabbats av brott.
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3.5
3.5.1

Resultatbedömning
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Brottsutvecklingen

År 2008 anmäldes omkring 1 378 000 brott i
Sverige. Jämfört med föregående år är det en
ökning med drygt 71 500 brott. Närmare 30 000
fler bedrägerier och andra oredlighetsbrott
anmäldes 2008 jämfört med 2007. Den största
ökningen av anmälda brott under 2008 utgörs av
ett ökat antal anmälda bedrägerier, skadegörelse,
narkotikabrott
och
ofredande.
Samtidigt
personuppklarades närmare 231 000 brott vilket är
cirka åtta procent fler än 2007. Ökningen avsåg
flertalet
olika
brottskategorier.
Antalet
anmälningar påverkas i många fall av polisens eller
andra myndigheters kontroll och spaningsinsatser.
När det gäller till exempel bedrägerier, inklusive
bidragsbrott, är en förklaring till att antalet
anmälningar ökat med 136 procent sedan 1999 att
Försäkringskassan sedan några år utökat sin
kontrollverksamhet.
Andelen som utgörs av brott mot person är
fortfarande oroande. Drygt 225 000 anmälda brott
avser brott mot person såsom misshandel, olaga
hot eller sexualbrott. Även om andelen anmälda
misshandelsbrott fortsatte att öka, till exempel
ökade
antalet
anmälningar
om
grov
kvinnofridskränkning med nio procent, så har
antalet anmälningar om misshandel utomhus
minskat. I viss utsträckning har sannolikt ny eller
utvidgad lagstiftning påverkat antalet anmälda
våldsbrott liksom åtgärder för att öka
anmälningsbenägenheten. Det är angeläget att
fortsatt arbeta hårt mot våldsbrottsligheten.
Tabell 3.4 Anmälda våldsbrott åren 2004–2008
År

Misshandel

Våldtäkt

Rån

2004

67 089

2 631

8 590

2005

72 645

3 787

9 398

2006

77 019

4 208

8 584

2007

82 262

4 749

8 673

2008

84 566

5 446

8 909

Källa: Officiell Kriminalstatistik för respektive år.

Förutom uppgifter om brott
polisens kännedom och som
officiella kriminalstatistiken är
eller trygghetsundersökningar,

som kommit till
redovisas i den
så kallade offerdär medborgarna
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tillfrågas om utsatthet för brott, av stort värde för
att bedöma brottsutvecklingen.
Brottsförebyggande rådet har i uppdrag att
årligen genomföra en omfattande nationell
trygghets- och brottsofferundersökning. Resultat
från den senaste mätningen visar att det
grundläggande förtroendet för rättsväsendet har
ökat mellan 2006 och 2008. I kategorin brott mot
enskilda personer ingår olaga hot, misshandel,
sexualbrott, personrån och trakasserier samt
bedrägerier. Av de tillfrågade uppgav var åttonde
person i åldern 16 till 79 år att de utsatts för något
av dessa brott under 2007 vilket är i princip
oförändrat med föregående år. Av undersökningen
framgår att män och kvinnor utsätts för brott i
nästan samma utsträckning men att det finns
betydande skillnader när det gäller vilka typer av
brott som drabbar dem. Det är dubbelt så vanligt
att män uppger att de utsatts för misshandel som
att kvinnor gör det.
Utvecklingen av rättsväsendets resursförbrukning
2006–2008
Tabell 3.5 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor
2006

2007

2008

Verksamhetens
kostnader

28 086

30 152

31 854

Transfereringar

1 455

1 591

1 738

29 541

31 743

33 592

Summa kostnader

Tabell 3.6 Antal anställda 2006–2008 (jämnt hundratal)
År

Kvinnor

Män

Samtliga

2006

18 400

23 400

41 800

2007

19 800

24 200

44 000

2008

20 500

24 100

44 600

Källa: Rikspolisstyrelsen, Sveriges Domstolar, Kriminalvården, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Brottsoffermyndigheten och
Rättsmedicinalverket. I tabellen ingår nämnda myndigheter. Rikspolisstyrelsen avser
polisorganisationen.

Myndigheterna
har
arbetat
aktivt
med
kompetensförsörjningsfrågor
under
året.
Målsättningen är att säkerställa att de anställda har
förmåga och förutsättningar att genomföra sina
uppgifter och uppnå verksamhetens mål. Ett led i
detta har varit satsningar på att utveckla chef- och
ledarskapet samt att tillgodose chefsförsörjningen.
Det har skett genom chefsutvecklingsprogram,
individuella utbildningsplaner för nytillsatta chefer
och
genom
internationellt
arrangerade
chefsutbildningar. En chefsutbildning i samarbete
med myndigheter utanför rättsväsendet har
startats.
Särskilda utbildningsprogram har genomförts
för att öka andelen kvinnor på ledande
befattningar (ledningskompetens). Andelen har
ökat med två procentenheter 2008 jämfört med
2007.
Tabell 3.7 Andel kvinnor på ledande befattningar 2006–2008

I tabellen redovisas kostnadsutvecklingen för utgiftsområdet. De belopp som
redovisas är summan av de kostnader som rättsväsendets myndigheter har redovisat
i sina årsredovisningar. För Säkerhetspolisen har anslagsutfall enligt
Årsredovisningen för staten använts.

Rättsväsendets kostnader ökade med
6 procent 2008 jämfört med föregående år.

cirka

Kompetensförsörjningen inom rättsväsendet
Verksamhetens resultat

Antalet anställda inom rättsväsendets myndigheter
har ökat med drygt 600 personer 2008 jämfört
med 2007.

År

Andel

2006

23,6%

2007

24,3%

2008

26,3%

Källa: Arbetsgivarverket. I tabellen ingår polisorganisationen, Sveriges Domstolar,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande
rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket.

Insatser har genomförts för att förbättra
arbetsmiljön och för att medverka till en god hälsa
hos medarbetarna. Myndigheterna har tagit fram
en hälsostrategisk plan och en tydlig
friskvårdspolicy samt haft återkommande
medarbetarsamtal. Sjukfrånvaron har minskat med
0,2 procentenheter 2008 jämfört med 2007.
Tabell 3.8 Andel sjukfrånvaro i förhållande till tillgänglig
arbetstid 2006–2008
År

Kvinnor

Män

Samtliga

2006

6,2 %

3,5 %

4,7 %

2007

5,7 %

3,2 %

4,3 %

2008

5,4 %

3,1 %

4,1 %

Källa: Statskontoret. I tabellen ingår polisorganisationen, Sveriges Domstolar,
Kriminalvården, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande
rådet, Brottsoffermyndigheten och Rättsmedicinalverket.
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För att stärka chefernas kunskaper om mångfald
och likabehandling ingår det som en del i chefsoch ledarutbildning. Andelen anställda med
utländsk bakgrund har ökat med en halv
procentenhet 2008 jämfört med 2007.
Tabell 3.9 Andel anställda med utländsk bakgrund* 2006–
2008
År

Andel

2006

7,6%

2007

8,1%

2008

8,6 %

*Med utländsk bakgrund avses utrikesfödda samt inrikesfödda med två utrikesfödda
föräldrar.
Källa: Rikspolisstyrelsen, Sveriges Domstolar, Åklagarmyndigheten och
Kriminalvården. I tabellen ingår nämnda myndigheter. Rikspolisstyrelsen avser
polisorganisationen.

Analys och slutsatser

Rättsväsendets myndigheter måste ha förmåga att
rekrytera
och
behålla
medarbetare
och
kontinuerligt utveckla deras kompetens. Bra chefer
är en förutsättning för myndigheternas
verksamhetsutveckling. Det är därför nödvändigt
att hög prioritet ges åt chefs- och
ledarskapsutveckling. Myndigheterna bör också
öka sina ansträngningar att ta hand om
internationella erfarenheter och att praktiskt
omsätta dessa i den nationella verksamheten. På
sikt är det rimligt att ställa högre krav på
internationell kompetens och erfarenhet vid fler
chefsanställningar i rättsväsendet.
Arbetet som bedrivs för att främja en jämn
könsfördelning vid myndigheterna är viktigt.
Regeringen vill betona vikten av att myndigheterna
arbetar målmedvetet för att uppnå en jämnare
könsfördelning bland medarbetare på ledande
befattningar.
Det
är
positivt
att
myndigheternas
mångfaldsarbete har resulterat i att andelen
anställda med utländsk bakgrund har ökat.
Myndigheterna
måste
emellertid
även
fortsättningsvis arbeta aktivt för att personalen ska
ha en varierad etnisk och kulturell bakgrund och
för att ha en hög medvetenhet om diskriminering.
Sjukfrånvaron ligger på en fortsatt låg nivå. Det
är
positivt
liksom
att
myndigheternas
arbetsmiljöarbete även fokuserar på andra
närliggande frågor som är viktiga för en
framgångsrik verksamhet. Utbildning av chefer i
arbetsmiljöfrågor och en allmän ökning av
kompetensen vid myndigheterna bedöms som
värdefullt.
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Regeringens bedömning är att myndigheterna
har en god arbetsgivarpolitik och arbetar aktivt
med kompetensförsörjningen. Det samlade
resultatet är tillfredsställande. Regeringen vill trots
detta understryka att det är angeläget att
utvecklingen inom alla områden fortsätter i positiv
riktning, inte minst vad gäller arbetet med chefsoch ledarskapsutveckling.
3.5.2

Brottsförebyggande arbete

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Det övergripande målet för det brottsförebyggande arbetet är att brottsligheten ska minska. Av
den officiella kriminalstatistiken framgår att antalet
anmälda brott har ökat med fem procent under
2008 jämfört med 2007. Det finns många
förklaringar till detta. För vissa brottstyper ökar
anmälningarna på grund av ökad aktivitet och fler
initiativ av polis eller andra brottsbekämpande
aktörer. Att det grundläggande förtroendet för
rättsväsendet har ökat mellan 2006 och 2008 kan
också
ha
bidragit
till
en
ökad
anmälningsbenägenhet. Även om antalet anmälda
brott har ökat behöver det inte innebära att
brottsligheten har ökat.
De myndigheter som bidrar till måluppfyllelsen
är polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, Kriminalvården,
Kustbevakningen och Tullverket.
Verksamhetens resultat

Resursförbrukning
Tabell 3.10 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2006

2007

2008

5 909

6 268

6 598

Källa: Årsredovisningarna för polisen, Säkerhetspolisen, Ekobrottsmyndigheten och
Brottsförebyggande rådet.

Myndigheternas användning av resurser för brottsförebyggande arbete ökade med omkring fem
procent jämfört med föregående år.
Polisens brottsförebyggande arbete
Under 2008 har antalet anmälda brott ökat med
fem procent till drygt 1,37 miljoner anmälda brott.
Det är framförallt mängdbrotten som har bidragit
till ökningen. Den ökning som avser anmälda brott
rörande skadegörelse, trafik och narkotika kan
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förklaras av ökad aktivitet och fler initiativ från
poliser och andra brottsbekämpande aktörer.
De resurser som polisen har lagt på det
planlagda brottsförebyggande arbetet har ökat med
sex procent under 2008 jämfört med 2007. Den tid
som har ägnats åt planlagda brottsförebyggande insatser understiger dock den planerade med fyra
procentenheter. Det beror bland annat på att det
händelsestyrda arbetet har avbrutit de planerade
insatserna.
Polisen följer kontinuerligt upp metoderna för
det brottsförebyggande arbetet. Under 2008 har
uppföljningen främst varit inriktad på att
säkerställa användningen av metodiska arbetssätt,
att skapa förutsättningar för en erfarenhetsbaserad
verksamhetsutveckling samt att öka möjligheterna
till erfarenhetsutbyte mellan polismyndigheterna.
Utvecklingen av Polisens underrättelsemodell
(PUM) har fortsatt under 2008. Syftet med
utvecklingsarbetet är att fler evidens- och erfarenhetsbaserade arbetsmetoder ska identifieras och
göras tillgängliga för alla. Möjligheterna att följa
upp och utvärdera arbetet ska öka.
Säkerhetspolisens förebyggande arbete
Säkerhetspolisen har under 2008 prioriterat terrorismbekämpning och personskydd. Arbetet inom
området terrorismbekämpning har varit inriktat på
att minska nyrekrytering till terroristgrupper samt
att hämta in kunskap om de nätverk och individer
som finns i Sverige. Det internationella
informationsutbytet har under 2008 varit
omfattande. Sammantaget har Säkerhetspolisens
insatser syftat till att minska risken för ett
terroristattentat i Sverige eller att vårt land används
som bas för planering och finansiering av terrorism
i andra länder.
Arbetet med att utveckla personskyddsverksamheten har fortsatt. Verksamheten är idag i hög grad
anpassad till det skyddsbehov som finns i varje
enskilt fall. Det gångna årets insatser har lett till att
skyddspersonerna har kunnat genomföra sina
åtaganden under trygga och säkra former.
Förebyggande arbete mot ekonomisk brottslighet
Ekobrottsmyndigheten fortsatte under 2008 att
utveckla sitt brottsförebyggande arbete. Drygt 13
procent av myndighetens kostnader utgjordes av
verksamhetsgrenen brottsförebyggande arbete
samt strategisk ledning och samordning. En stor
del av det brottsförebyggande arbetet bedrivs i
samverkan med andra, till exempel de regionala
samverkansorganen (SAMEB) och de cirka 300

lokala brottsförebyggande råden. Myndigheten har
under 2008 även utvecklat sitt samarbete med
näringslivets organisationer och de fackliga
organisationerna. Vidare informerar myndigheten
valda
grupper.
Till
exempel
har
brottsförebyggande projekt riktade mot ungdomar
som är i riskzonen för svartarbete och för att
hamna i organiserad brottslighet genomförts. En
annan del av det brottsförebyggande arbetet
avseende den grova organiserade ekonomiska
brottsligheten
har
bestått
i
kriminalunderrättelseverksamhet. Denna har bland
annat omfattat kartläggningar och analyser som
legat till grund för myndighetens insatser mot den
grova ekonomiska brottsligheten. För att
förhindra möjligheten att skapa stora ekonomiska
vinster genom brott har Ekobrottsmyndigheten
inrättat en brottsutbytesenhet för att i större
utsträckning kunna spåra, förverka och återföra
brottsvinster. Enheten har medverkat till
kompetensutvecklingsinsatser vid de andra
brottsbekämpande myndigheterna samt fortsatt
att utveckla metodstödet och samtidigt ökat
graden av operativt stöd till åklagarna.
Ekobrottsmyndigheten deltar också sedan 2008
tillsammans med Finanspolisen som svensk
representant
i
EU:s
samverkan
inom
brottsutbytesfrågor och utgör därmed Sveriges
Asset Recovery Office (ARO).
Utvecklingen av de lokala brottsförebyggande råden
Brottsförebyggande rådet arbetar med att stärka
det lokala brottsförebyggande arbetet genom att
göra systematiska forskningsgenomgångar. Under
2008 har man tagit fram publikationer och
faktablad samt anordnat regionala konferenser
med lokala beslutsfattare och polis i syfte att sprida
kunskap.
Övrig brottsförebyggande verksamhet
Kustbevakningen har genom att närvara i
riskområden, på tider när risken för brottslighet
bedöms som störst, bidragit till att öka tryggheten.
Antalet lagföringar och förelägganden om ordningsbot för sjötrafikförseelser har ökat under
2008. Vidare har Kustbevakningen genomfört
gränskontroll genom att patrullera gränsövergångsställena och att utföra kontroll av personers
in- och utresa i enlighet med Schengenregelverket.
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Analys och slutsatser

3.5.3

Inom det brottsförebyggande arbetet är samverkan
helt avgörande för framgång. Enskilda aktörer kan
göra viktiga insatser på egen hand, men för att nå
brottsförebyggande effekter över tid krävs en väl
utvecklad samverkan mellan myndigheter och
andra aktörer. Det är också av vikt att samtliga
brottsförebyggande myndigheter fortsätter att
utveckla
sin
förmåga
att
bedriva
brottsförebyggande verksamhet. Effektiviteten
måste öka för att resultaten därigenom ska
förbättras.
För att nå målet att antalet brott ska minska
måste det lokala brottsförebyggande arbetet
utvecklas ytterligare. Det är viktigt att effekterna
av insatserna följs upp samt att kunskap om dessa
sprids och att metodstöd tillhandahålls. I detta bör
Brottsförebyggande rådet även fortsättningsvis ha
en aktiv roll.
Den gemensamma utmaningen att nå brottsförebyggande effekter över tid förutsätter kontinuerlig utveckling och förbättring av arbetsmetoder samt samverkan mellan olika aktörer.
Den satsning som regeringen har gjort på att det
ska finnas 20 000 poliser 2010 har varit och är
nödvändig för att stärka polisens förmåga att förebygga brott. Personaltillskotten som har skett
vid polisen ska omsättas i konkreta resultatförbättringar i verksamheten. För att förbättra
resultaten och kvaliteten i det brottsförebyggande
arbetet är det viktigt att polisen fortsätter att följa
upp och låter utvärdera vilka arbetsmetoder som är
mest framgångsrika samt sprider kunskap om
dessa.
Regeringen vill betona vikten av en synlig och
effektiv polis i hela landet. Detta är en förutsättning för att fler brott ska förebyggas och för
att öka människors trygghet. Regeringen kommer
noga att följa polisens arbete med att öka
synligheten.
Säkerhetspolisen ska fortsätta att utveckla sin
förmåga
att
förebygga
terroristattentat.
Regeringen ser positivt på de nya arbetsmetoder
Säkerhetspolisen har använt inom personskyddsområdet under verksamhetsåret. Uppdragets art
kräver emellertid en ständig utveckling och
effektivisering. I synnerhet är detta viktigt inför
2010 års riksdagsval.

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen
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Utredning och lagföring

Målet för verksamhetsområdet Utredning och
lagföring var under 2008 att brottsuppklaringen
ska öka och att verksamheten ska bedrivas med
högt ställda krav på rättssäkerhet, kvalitet och
effektivitet.
De myndigheter som bidrar till måluppfyllelsen
är polisen, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, Rättsmedicinalverket och
Kriminalvården. Även Tullverket, Skatteverket och
Kustbevakningen bidrar till måluppfyllelsen.
Domstolarnas handläggning av brottmål, som är
en del i rättskedjan, ingår i verksamhetsområdet
Dömande verksamhet. Regeringens analys och
slutsatser av domstolarnas resultat redovisas i
avsnitt 3.5.4 Dömande verksamhet.
Säkerhetspolisens verksamhet, som även
omfattar brottsutredning, redovisas i avsnitt 3.5.2
Brottsförebyggande arbete.
Regeringens bedömning är att målet för
verksamhetsområdet i allt väsentligt har uppfyllts.
Under 2008 ökade antalet lagförda personer
(beslut
om
åtal,
strafföreläggande
eller
åtalsunderlåtelse)
jämfört
med
2007.
Myndigheterna har fortsatt sitt utvecklingsarbete
för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i den
brottsutredande verksamheten.
Verksamhetens resultat

Resursinsatsen ökade
Tabell 3.11 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor
2006

Verksamhetskostnader

11 264

2007

12 160

2008

12 985

Källa: Årsredovisningarna för Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten
och Kriminalvården.

Samtliga myndigheter som redovisas inom
verksamhetsområdet ökade sina verksamhetskostnader under 2008. Sammantaget ökade
verksamhetskostnaderna med 825 miljoner
kronor, vilket motsvarar en ökning med knappt sju
procent.
Polisens
kostnader
inom
verksamhetsområdet ökade under 2008 med 762
miljoner kronor. Åklagarmyndighetens kostnader
uppgick till närmare 991 miljoner kronor, vilket
var en ökning med cirka 4 miljoner kronor.
Ekobrottsmyndighetens kostnader var närmare
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326 miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning
med nära 10 miljoner kronor i jämförelse med
2007.
Kostnaderna
för
Kriminalvårdens
häktesverksamhet ökade under 2008 till drygt 1
421 miljoner kronor.
Ärenden som är resultat av polisingripande, så
kallade ingripandebrott, uppvisade en stor ökning.
Det gäller särskilt narkotikabrott. Även antalet
anmälda våldsbrott ökade med fyra procent. Då
ökningen främst utgörs av grövre våldsbrott som
kräver mer omfattande utredningsåtgärder har
detta inneburit att den tid som användes inom
polisen för att utreda våldsbrott ökade med nio
procent.
Denna
utveckling
har
medfört
att
Åklagarmyndigheten under 2008 använde stora
delar av sina resurser till att bekämpa våldsbrott
(inklusive sexualbrott). Av samtliga avslutade
brottmålsärenden avsåg drygt 16 procent sådana
brott. Samtidigt användes drygt 42 procent av de
tillgängliga resurserna till att bekämpa dessa
brottstyper.
Under 2008 använde Ekobrottsmyndigheten
cirka tio procent av sina resurser för utredning och
lagföring av de drygt 2 000 mängdbrottsärendena.
Ett mängdärende är ett ärende som kan utredas
och lagföras med en begränsad utredningstid och
enligt en standardiserad utredningsmodell.
Återstående 90 procent av myndighetens resurser
användes för handläggning av de drygt 2 400
kvalificerade ärendena, s.k. projektärenden och
särskilt krävande ärenden. Dessa ärenden kräver
betydligt fler utredningsåtgärder än ett mängdärende och är mer komplicerade.
Ärendeinflödet fortsätter öka
Antalet anmälningar om brott som kom in till
polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten och Tullverket ökade under 2008 med fem
procent. Ökningen utgörs huvudsakligen av
mängdbrott som till exempel skadegörelse, trafikoch narkotikabrott. Den ökning som rör spaningsoch ingripandebrott beror på polisens ökade
insatser och prioriteringar. För trafikbrotten beror
dock ökningen nästan uteslutande på de
hastighetsöverträdelser som inrapporterats via
vägkameror. Polisen ökade under 2008 det
sammanlagda antalet ärenden som redovisades till
åklagare och antalet personuppklarade brott.
Antalet utfärdade förelägganden om ordningsbot
minskade med fem procent och antalet förenklade
utredningar redovisade till åklagare minskade med
en procent. Antalet öppna ärenden, det vill säga

ärenden under handläggning, äldre än sex månader
ökade marginellt Antalet bearbetade ärenden
exklusive trafikärenden ökade med nio procent.
Till Åklagarmyndigheten inkom närmare
203 000 ärenden under 2008. Det är en ökning
med ca tre procent jämfört med 2007. Ökningen
består främst av bötesbrott, narkotikabrott och
våldsbrott.
Åklagarmyndighetens
totala
ärendebalans
minskade med ca fyra procent till ca 74 000
ärenden 2008. Åklagarmyndigheten har på
uppdrag av regeringen gjort en analys av
ärendeinflödet. Analysen visar att de allvarliga och
mer komplicerade brotten har ökat, men att det är
de enklare brotten som utgör merparten av de
brottsmisstankar
som
kommer
in
till
Åklagarmyndigheten.
Av
drygt
230 000
brottsmisstankar som åklagare fattade beslut om
under 2008 avsåg 65 procent enkla ärenden.
Antalet inkomna ärenden till Ekobrottsmyndigheten ökade med åtta procent från knappt
4 200 till 4 500. Drygt 2 000 av de inkomna
ärendena utgjordes av mängdärenden och knappt
2 500 av mer kvalificerade ärenden (projektärenden
och särskilt krävande ärenden). Även antalet
avslutade ärenden ökade från cirka 4 400 till drygt
4 700, vilket motsvarar en ökning på 7 procent
jämfört med föregående år. Ekobrottsmyndighetens totala ärendebalans minskade med 7
procent i jämförelse med 2007.
Måltillströmningen av brottmål till tingsrätterna
ökade med drygt nio procent under 2008 (se
avsnitt 3.5.4 Dömande verksamhet).
Tabell 3.12 Inkomna brottsärenden

Polisen
Åklagarmyndigheten
Ekobrottsmyndigheten

2006

2007

2008

1 151 473

1 314 308

1 425 966

197 088

197 2671

202 738

4 186

4 160

4 485

1

Åklagarmyndigheten införde ett nytt ärendehanteringssystem 2007 varför
uppgifterna i tabellen inte är jämförbara mellan åren.

Genomströmningstider
Medelgenomströmningstiden för ärenden hos
polisen, som mäts från anmälningsdagen till dess
att ärendet har avslutats hos polisen, ökade under
2008 med två dagar till 44 dagar.
Vid Åklagarmyndigheten minskade den
genomsnittliga genomströmningstiden 2008 med
två dagar jämfört med 2007, från 36 till 34 dagar.
Ett annat mått på den genomsnittliga genomströmningstiden är tiden från inkommen polisanmälan till beslut i åtalsfrågan. År 2008 var den
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tiden i genomsnitt 136 dagar, vilket var en ökning
med åtta dagar jämfört med 2007.
Vid Ekobrottsmyndigheten minskade genomströmningstiderna med 32 procent från 283 till 193
dagar. Minskningen beror framför allt på att
arbetsrutinerna förbättrats genom ett systematiskt
metodutvecklingsarbete.
Det bör i sammanhanget påpekas att de av
Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
redovisade siffrorna inte är jämförbara med
varandra.
Tingsrätternas genomströmningstider för att
avgöra 75 procent av brottmålen uppgick till 5,5
månader,
vilket
är
en
förbättring
av
måluppfyllelsen med 0,5 månader i förhållande till
2007 (se avsnitt 3.5.4 Dömande verksamhet).
Kriminalvården har genom ett utökat antal
anstaltsplatser och förbättrade placeringsrutiner,
minskat
antalet
klienter
som
avvaktar
anstaltsplacering i häkte, och därmed ökat
tillgängligheten på häktesplatser.
Utredningsstödet blir allt viktigare
Den kriminaltekniska verksamhetens betydelse för
det brottsutredande arbetet blir allt större. Detta
märks bland annat genom en fortsatt ökad
efterfrågan
på
tjänster
från
Statens
kriminaltekniska laboratorium (SKL).
Under 2008 utförde SKL knappt 79 000
uppdragsärenden åt rättsväsendet, vilket är drygt
11 procent fler än 2007. Samtidigt kortades
handläggningstiderna för DNA-undersökningar
ytterligare.
Rättsmedicinalverket har under 2008 haft ett
fortsatt ökat ärendeinflöde när det gäller ärenden
avseende drograttfylleri och narkotikabruk. Sedan
den 1 juli 2008 har Kustbevakningen och
Tullverket möjlighet att ta prov vid misstanke om
sjöfylleri/rattfylleri vilket medför ett fortsatt ökat
ärendeinflöde.
Sedan 2006 har Rättsmedicinalverket huvudansvaret för utfärdande av rättsintyg, det vill säga
intyg efter kroppsundersökning av levande person
eller yttranden över utdrag ur patientjournal.
Antalet utfärdade intyg fortsatte att öka under
2008 med nio procent till drygt 7 000 intyg.
Uppklaring och lagföring
Den totala uppklaringsprocenten ökade under
2008 med två procentenheter jämfört med 2007
och var 35 procent, (med termen uppklarade brott
avses personuppklarade brott samt tekniskt
uppklarade brott till exempel att den misstänkte är
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under 15 år, att gärningen inte är brott eller att
brott inte kan styrkas). Personuppklaringsprocenten uppgick till 17 procent, vilket var en
ökning med en procentenhet jämfört med
föregående år.
Vid Åklagarmyndigheten ökade antalet lagförda
personer med cirka fem procent till närmare 134
000. Lagföringsandelen ligger runt 60 procent,
vilket den har gjort under de senaste fem åren.
Vid Ekobrottsmyndigheten ökade antalet
lagförda personer med drygt tre procent, medan
antalet lagförda ärenden ökade med knappt fyra
procent.
Tabell 3.13 Uppklaring
2006

2007

2008

Uppklaringsprocent

34

33

35

Personuppklaringsprocent

18

16

17

2006

2007

2008

Antal misstänkta personer som
lagförts

122 159

127 428

133 922

Antal brottsmisstankar som
avslutats med lagföring

263 319

264 147

281 193

Källa: Brå:s officiella kriminalstatistik

Tabell 3.14 Lagföring

Källa: Åklagarmyndighetens årsredovisning för 2008

Brottsutredningarnas kvalitet förbättrades
Under
2008
har
Polisens
nationella
utredningskoncept fortsatt att utvecklas och
tillämpas. Särskilt fokus har riktats mot
brottssamordning
(samordning
av
brottsutredningar utifrån gemensamma faktorer
som till exempel individer eller platser),
utredningsåtgärder i nära anslutning till brottet
och
de
lokala
brottsplatsundersökarnas
verksamhet.
När det gäller brottsutredningsverksamheten
har Åklagarmyndigheten ytterligare intensifierat
sitt samarbete med Polisen för att förbättra
förundersökningarnas kvalitet. För att öka
enhetligheten
i
rättstillämpningen
har
Åklagarmyndigheten
bland
annat
gjort
organisatoriska förändringar och inrättat en
riksenhet för miljö- och arbetsmiljöbrott samt
koncentrat handläggningen av ekobrott till sex
åklagarkamrar.
Ekobrottsmyndigheten har under 2008 fortsatt
att utveckla sina arbetsrutiner vad gäller
handläggningen
av
mängdrespektive
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projektärenden vilket har lett till att myndighetens
arbete effektiviserats ytterligare.
För att bland annat förebygga allvarliga
incidenter och förhindra rymningar och
fritagningar har Kriminalvårdens samarbete med
polismyndigheterna och Rikskriminalpolisen
utvecklats och förbättrats.
Analys och slutsatser

Arbetsbelastningen på rättsväsendets myndigheter
är fortfarande hög. Inflödet av ärenden i
rättsväsendet har ökat markant under de senaste
åren. Merparten av ärendeökningen 2008 avser
mängdbrottsärenden som trafikbrott, enkla
narkotikabrott och enkla våldsbrott.
För att möta det ökande ärendeinflödet till
rättsväsendet är det viktigt att samtliga
myndigheter prioriterar frågor om ökad
effektivisering och samverkan.
Samtidigt som ärendeinflödet ökat har antalet
lagförda personer ökat under året. En
förutsättning för att nå en ökad och effektiv
lagföring är ett nära samarbete mellan polis och
åklagare. Det är av stor vikt att arbetet med att
höja lagföringen fortsätter med oförminskad kraft.
Den totala genomströmningstiden från det att
anmälan kommer in till dess att dom meddelas är
fortfarande för lång. De brottsutredande
myndigheternas långa handläggningstider är ett
stort
problem.
Inte
minst
ur
ett
brottsoffersperspektiv är det angeläget att
genomströmningstiderna kortas.
Regeringen vill understryka vikten av att alla
myndigheter inom rättsväsendet med kraft arbetar
aktivt för att uppnå en så effektiv samlad
verksamhet som möjligt.
Myndigheterna bedriver ett systematiskt
utvecklingsarbete för att förbättra och effektivisera
brottsutredningsverksamheten. Detta arbete måste
vara samordnat för att nå resultat. Det är angeläget
att
utvecklingsarbetet
även
omfattar
organisatoriska och strategiska frågor. Regeringen
vill betona vikten av att utvecklingsverksamheten
ges en sådan inriktning att nedlagda resurser
kommer myndigheternas kärnverksamhet till godo
och att arbetet avspeglar sig i tydliga
resultatförbättringar.

3.5.4

Dömande verksamhet

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Det övergripande målet för Sveriges Domstolar är
att avgöra mål och ärenden med hög kvalitet och
effektivitet och inom rimlig tid. För 2008 har målet
varit att balanserna och omloppstiderna ska minska
väsentligt. För att mäta måluppfyllelsen används en
struktur som innebär att mål sätts för hur lång tid i
månader som det bör ta att avgöra 75 procent av
målen, det vill säga omloppstiden för den 75
percentilen. Inriktningen är att huvuddelen
(75 procent) av brottmålen i tingsrätterna och
hovrätterna inte ska ta längre tid än fem månader
att avgöra i respektive instans, att huvuddelen av
tvistemålen inte ska ta längre än sju månader att
avgöra i respektive instans och att huvuddelen av
målen i länsrätterna och kammarrätterna inte ska
ta längre tid än sex månader att avgöra i respektive
instans.
Utöver regeringens verksamhetsmål sätter
varje enskild domstol, i enlighet med den
struktur som Domstolsverket fastställer, egna
verksamhetsmål.
Måluppfyllelsen av regeringens mål
Vid en jämförelse med 2007 förbättrade såväl
tingsrätterna som hovrätterna omloppstiden för
både avgjorda tvistemål och brottmål under 2008.
Även vid länsrätterna och kammarrätterna har omloppstiden för avgjorda mål förbättrats under 2008.
Trots att inget av domstolsslagen uppnådde
regeringens
verksamhetsmål
avseende
omloppstider under 2008 har det skett en påtaglig
förbättring av måluppfyllelsen, vilket är mycket
positivt.
Resursinsatsen
Verksamhetsområdet inbegriper både verksamheten inom Sveriges Domstolar och de transfereringar och övriga utbetalningar som utgörs av
kostnader under anslaget 1:12 Rättsliga biträden
m.m.
Tabell 3.15 Kostnadsutvecklingen 2006–2008 (exkl.
migrationsverksamhet)
Miljoner kronor
2006

2007

2008

3 839

4 108

4 259

Transfereringar

1 326

1 455

1 607

Summa kostnader

5 165

5 563

5 866

Verksamhetens kostnader

Källa: Sveriges Domstolars årsredovisning.
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Under
perioden
2006-2008
har
verksamhetskostnaderna inom den dömande
verksamheten ökat. Under 2008 ökade kostnaderna med 3,7 procent. Kostnadsökningarna beror
på en anpassning av organisationen som är en
konsekvens av den ökade måltillströmningen till
domstolarna. Därutöver förklaras ökningen av
ökade lokalkostnader i samband med att äldre
lokaler ersatts med mer ändamålsenliga lokaler
som uppfyller grundläggande krav på säkerhet.
Under
2008
ökade
kostnaderna
för
transfereringar med 10 procent och uppgick till
cirka 1,6 miljarder kronor. Ökningen förklaras
främst av en ökad tillströmning av brottmål till
domstolarna.
Kostnaderna för offentlig försvarare utgjorde
2008 drygt hälften av anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. Resterande kostnader under anslaget
utgjordes av kostnader för rättshjälp enligt
rättshjälpslagen, kostnader för målsägandebiträde,
förvaltararvoden i konkurser, kostnader för
bevisning, tolkar och parter, kostnader för
offentligt biträde, samt kostnader för särskild
företrädare för barn, god man, rådgivning,
ersättningsgaranti för bodelningsförrättare samt
bouppteckningsförrättare och likvidator.
Verksamhetens resultat

Inkomna, avgjorda och balanserade mål
Under perioden 2006-2008 har det totala antalet
inkomna mål till domstolarna ökat. Under 2008
ökade antalet inkomna mål med fyra procent.
Samtliga domstolsslag förutom länsrätterna hade
ett ökat antal inkomna mål. Vid Regeringsrätten
ökade antalet inkomna mål med tio procent, vid
tingsrätterna med nio procent, vid Högsta
domstolen med åtta procent och vid hovrätterna
och kammarrätterna med sex procent vardera.
Minskningen av antalet inkomna mål vid
länsrätterna 2008 var sex procent.
Ärendetillströmningen till hyres- och arrendenämnderna ökade med knappt sju procent jämfört
med föregående år. Även ärendetillströmningen till
Rättshjälpsmyndigheten har ökat något.
Domstolarna avgjorde sammantaget fler mål
2008 än 2007, en ökning med drygt sju procent.
Samtliga domstolsslag ökade antalet avgjorda mål.
Vid Regeringsrätten ökade antalet avgjorda mål
med 13 procent, vid tingsrätterna med tio procent,
vid hovrätterna med nio procent, vid
kammarrätterna med sju procent, vid Högsta
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domstolen fyra procent och vid länsrätterna med
två procent.
Det totala antalet avgjorda mål ökade så kraftigt
att domstolarnas samlade balanser minskade i stor
omfattning. Det totala antalet balanserade mål
minskade med nio procent under 2008.
Balansminskningen var störst vid länsrätterna och
Regeringsrätten, som minskade sina balanser med
26 respektive 25 procent. Balanserna minskade
även vid kammarrätterna och hovrätterna. Vid
tingsrätterna ökade balanserna något, medan
Högsta domstolens balanser ökade kraftigt.
Tabell 3.16 Den totala målutvecklingen (exkl. migrationsmål)
2006–2008
2006

2007

2008

Inkomna mål

302 842

307 763

319 137

Avgjorda mål

301 865

310 212

331 765

Balanserade mål

141 461

138 769

125 644

Genomströmningstider
Domstolarnas omloppstider för den 75 percentilen
framgår av tabellen nedan.
Tabell 3.17 Uppfyllelse av regeringens verksamhetsmål
(omloppstid i månader för avgjorda mål, 75 percentilen,)
Mål

2006

2007

2008

Tvistemål exkl. gem.
ansökan om
äktenskapsskillnad

7,0

9,5

9,3

8,6

Brottmål exkl.
notariemål och
förtursmål

5,0

5,6

6,0

5,5

Tvistemål

7,0

10,7

10,0

9,7

Brottmål exkl.
förtursmål.

5,0

9,2

9,6

8,5

6,0

9,1

9,7

8,7

6,0

10,9

10,8

10,0

Tingsrätter

Hovrätter

Länsrätter
Samtliga mål exkl.
förtursmål
Kammarrätter
Samtliga mål exkl.
förtursmål

Analys och slutsatser

Under 2008 ökade det totala ärendeinflödet till
Sveriges Domstolar med nästan 11 400 mål jämfört
med 2007 (motsvarande en ökning med fyra
procent). Antalet inkomna mål ökade för samtliga
domstolsslag utom länsrätterna. Störst ökning
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hade Regeringsrätten, där antalet inkomna mål
ökade med tio procent. Sveriges Domstolar
avgjorde 21 500 fler mål än under 2007, vilket
innebär en ökning av antalet avgjorda mål med sju
procent.
Samtliga domstolsslag avgjorde fler mål under
2008 än under 2007. Störst ökning av antalet
avgjorda mål hade Regeringsrätten där ökningen
var 13 procent.
Den kraftiga ökningen i antalet avgjorda mål
resulterade i att de totala balanserna minskade med
drygt 13 100 mål (motsvarade nio procent jämfört
med föregående år). Balanserna minskade vid
samtliga domstolsslag utom vid tingsrätterna, där
balanserna ökade marginellt, och Högsta
domstolen, som hade en kraftig balansökning om
18 procent. Balansminskningen var störst vid
länsrätterna och Regeringsrätten, där den uppgick
till 26 respektive 25 procent. Samtliga domstolsslag
har vidare markant förbättrat sina omloppstider
under 2008. Detta kan förklaras av den kraftiga
minskningen
av
domstolarnas
balanser.
Sammantaget har domstolarnas uppfyllelse av
regeringens verksamhetsmål förbättrats under
2008.
Under åren 2006-2008 har regeringen gett
domstolarna ekonomiska möjligheter att genom
tillfälliga insatser fokusera på att minska
målbalanserna och komma tillrätta med långa
omloppstider. I huvudsak har det handlat om att i
förtid generationsväxla personal genom en
dubblering av anställda under en period. Vidare har
en särskild förstärkningsstyrka bidragit till
tillfälliga avarbetningsinsatser vid olika domstolar.
Enskilda
domstolar
har
också
genom
organisationsförändringar
och
förändrade
arbetssätt sett positiva effekter på balanser och
handläggningstider. Under hösten 2007 fastställdes
att den s.k. överbalansen i domstolarna uppgick till
cirka 37 500 mål som skulle arbetas ner till den 31
december 2008. Totalt sett har balanserna minskat
med 20 500 mål sedan dess. Om inte
måltillströmningen ökat under perioden hade
balanserna minskat med nästan 32 000 mål, vilket
är nära den uppställda målsättningen.
De satsningar som gjorts för att minska
målbalansen har således gett positiva resultat. De
av regeringen fastställda verksamhetsmålen
uppfylls emellertid inte. Målbalanserna är således
fortfarande höga och handläggningstiderna för
långa. Den huvudsakliga anledningen till att
domstolarnas omloppstider fortfarande generellt
sett är högre än regeringens verksamhetsmål är den

balanssituation som domstolarna befunnit sig i.
Målökningar,
målens
svårighetsgrad
och
målstockens sammansättning utgör faktorer som
påverkar domstolarnas förutsättningar att uppnå
verksamhetsmålen När balanser byggs upp
försämras målstockens åldersstruktur, vilket leder
till längre omloppstider. Måltillströmningen
förväntas fortsätta vara stor, vilket kommer att
påverka såväl målbalanserna som omloppstiderna.
Arbetet med att hålla balanserna på en rimlig nivå
och minska omloppstiderna måste bedrivas med
ett långsiktigt perspektiv.
3.5.5

Verkställighet av påföljd

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Kriminalvården verkar som enda myndighet inom
detta område.
Målen för verksamhen är två, dels ska påföljder
verkställas på ett säkert, humant och effektivt sätt,
dels ska antalet återfall i brott minska.
Indikatorer för att kunna mäta måluppfyllelsen
avseende säkerhet och humanitet är bland annat
antalet rymningar direkt från anstalt och antalet
rapporterade incidenter. En särskild utredare har
vidare fått i uppgift att följa upp Kriminalvårdens
arbete med att effektivisera verksamheten (se
avsnitt 3.4.2 och 3.4.6).
Indikatorer avseende det återfallsförebyggande
arbetet är bland annat andelen klienter med verkställighetsplaner, andelen klienter som deltagit i
brotts- eller missbruksrelaterade program, andelen
klienter som under verkställigheten blivit föremål
för utslussningsåtgärder samt omfattningen av
deltagande i strukturerad sysselsättning.
Regeringen bedömer sammantaget att målen för
2008 i huvudsak har uppnåtts. Satsningar på
innehållet i verkställigheten har gett resultat i form
av fler fullföljda kurser och utfärdade betyg i
klientutbildningen samt ett ökat deltagande i
brotts- och missbruksrelaterade program. På
säkerhetsområdet har ett framgångsrikt arbete
bland annat resulterat i att antalet rymningar under
2008 fortsatt minska för femte året i rad.
Avgörande för ett meningsfullt verkställighetsinnehåll är att de individuella behoven och
förutsättningarna identifieras i ett tidigt skede.
Resultaten för 2008 visar att kriminalvårdens
klienter såväl i anstalt som i frivård till övervägande
del haft en plan för sin verkställighet.
Verkställighetsplanens
centrala
roll
som
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instrument i det återfallsförebyggande arbetet
ställer höga kvalitetskrav och regeringen kommer
noga att följa myndighetens arbete med att
säkerställa att klienternas verkställighetsplaner
håller en god kvalitet. Att klienternas
verkställighetsplaner håller en hög kvalitet är också
en grundförutsättning för att myndigheten ska
kunna följa upp resultatet av gjorda insatser.
Resursinsatsen
Verksamheten omfattar anstalts-, frivårds- och
transportverksamheterna inom Kriminalvården. I
verksamheten ingår även den transportverksamhet
som finansieras under utgiftsområde 8 Invandrare
och flyktingar.
Mellan åren 2006 och 2008 har kostnaderna för
verksamheten ökat i löpande priser med 20
procent och uppgick 2008 till 5,3 miljarder kronor.
Kriminalvården har sedan 2005 vidtagit åtgärder
för att komma tillrätta med den mycket ansträngda
platssituationen inom anstalter och häkten. De
rymningar som inträffade under 2004 har också
inneburit att Kriminalvården vidtagit en rad
åtgärder för att förstärka säkerheten på häkten och
anstalter.
Tabell 3.18 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader
Transfereringar
Summa kostnader

2006

2007

2008

4 390

4 922

5 270

11

12

11

4 401

4 934

5 281

Källa: Kriminalvårdens årsredovisning.

Verksamhetens resultat

Verksamhetsvolymer
Under 2008 var antalet intagna i fängelse i medeltal
4 675, beläggningen låg därmed på samma nivå
som 2007.
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Diagram 3.1 Beläggning i anstalt (i medeltal) 1999–2008
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Källa: Kriminalvården.

Under 2008 var antalet frivårdsklienter i genomsnitt 13 634. Under den senaste femårsperioden
har medelantalet frivårdsklienter ökat med drygt
en procent.
Förebygga återfall i brott

En plan för verkställigheten
Kriminalvården har under de senaste åren förändrat sina arbetsmetoder och tagit steget mot en
mer strukturerad verksamhet som syftar till
minskade återfall i brott. Nya metoder har införts
för att höja kvaliteten på områden som riskbedömning och motivationshöjande åtgärder.
Genom de nya arbetsformer som införts för att
planera verkställigheten har Kriminalvården redan
från början större fokus på frigivningen. Andelen
klienter med verkställighetsplaner används som en
indikator för att påvisa resultat för målet att
minska återfall i brott.
Av samtliga intagna med en fängelsedom på mer
än tre månader och som avtjänat minst två
månader hade 97 procent en verkställighetsplan
under 2008. För klienter i frivården med dom på
skyddstillsyn som verkställt minst två månader
hade 98 procent en verkställighetsplan. Bland
villkorligt frigivna, dömda till minst tre månaders
fängelse och som stått under övervakning i två
månader
eller
mer
var
andelen
med
verkställighetsplan nära 100 procent.
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Brotts- och missbruksrelaterade program samt övrig
programverksamhet
Diagram 3.2 Sysselsättningstimmar vid anstalt
100%
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Out nyt t jad t i d
( exkl .
f yl lnad ser sät t ning )

80%

F r ig ång
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A nnan st r ukt ur er ad
ver ksamhet

60%

Antalet utslussningsåtgärder som inletts under
2008 har ökat jämfört med 2007. Ett ökat antal
klienter har slussats ut genom utökad frigång
medan antalet klienter som slussats ut genom
vårdvistelser minskat något.
Diagram 3.3 Utvecklingen av IÖV-utsluss/utökad frigång
2006–2008, påbörjad IÖV-utsluss/utökad frigång1
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Källa: Kriminalvården
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Sysselsättningsgraden i anstalt minskade under året
med en procentenhet. Arbetsdriftens andel av den
utnyttjade programtiden låg under 2008 kvar på
samma nivå som föregående år. Antalet klienter
som deltagit i klientutbildning har ökat och antalet
utfärdade betyg har ökat markant. Även antalet
klienter
som
fullföljt
brottsoch
missbruksrelaterade program såväl i anstalt som
under frivård har ökat betydligt jämfört med 2007.
Kriminalvården har inlett ett omfattande arbete för
att ta reda på vilken effekt de olika programmen
har på återfallen i brott. Resultatet av den pågående
utvärderingen kommer att utgöra ett viktigt
redskap i Kriminalvårdens fortsatta arbete med att
förebygga återfall i brott.
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1
Lagändring från och med 1 januari 2007.
Källa: Kriminalvården.

Diagram 3.4 Påbörjade § 34-placeringar/vårdvistelser1 2006–
2008
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Utslussningsåtgärder
I januari 2007 infördes nya regler i lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt om utökade
möjligheter till utslussning. En av målsättningarna
med de nya reglerna var att åstadkomma en
förbättrad och mer strukturerad övergång från
livet i anstalt till livet i frihet. De förändrade
reglerna innebär bland annat att två nya utslussningsalternativ införts, utökad frigång och vistelse
i halvvägshus.
Av Brottsförebyggande rådets första delrapport
(2007 års reform för bättre utslussning i
Kriminalvården, Vilka blev effekterna under det
första året? Rapport 2008:19) i utvärderingen av de
nya reglerna om utökad utslussning framgick att
reformen under det första året inte lett till någon
ökning av andelen intagna som får utslussning. Av
en uppföljande delrapport som nyligen publicerats
av Brottsförebyggande rådet framgår att andelen
intagna som får utslussning ökat under 2008.
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1
Lagändring från och med 1 januari 2007.
Källa: Kriminalvården.

Det nya utslussningsalternativet vistelse i halvvägshus hade inledningsvis en trög start. En positiv
utveckling kan dock noteras, 76 klienter har
påbörjat utslussning till halvvägshus vilket är en
tredubbling i förhållande till föregående år.
Åtgärder mot narkotikamissbruk

Kriminalvården har åren 2002–2007 tillförts
betydande tillskott inom ramen för en särskild
narkotikasatsning för att identifiera och bekämpa
narkotikamissbruket. Kriminalvården har därmed
45
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tillskapat strukturer för narkotikabekämpning
genom att till exempel inrätta särskilda
behandlingsanstalter, hindra och förebygga
införsel av narkotika och på så sätt förhindra
missbruk i anstalt med mera.
Av Brottsförebyggande rådets slututvärdering
av narkotikasatsningen inom kriminalvården
(Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse,
En effektstudie, Rapport 2008:18) framgår att det
finns en tydlig skillnad i återfall mellan klienter
som vistats på kriminalvårdens narkotikabehandlingsavdelningar och en kontrollgrupp av klienter
som frigetts från anstalt innan narkotikasatsningen
startade.
Uppdraget är komplext eftersom det handlar
om att förhindra missbruk, motivera enskilda
klienter till ett drogfritt liv och förbereda dem för
en återanpassning i samhället utan droger och
kriminalitet. Det är ett angeläget och viktigt
uppdrag och Kriminalvården måste fortsatt vidta
kraftfulla åtgärder för att stävja narkotikamissbruket.
Säkerhet

Säkerhetsarbete
Antalet rymningar används som en indikator inom
säkerhetsområdet. Rymningar från svenska
anstalter har minskat påtagligt under senare år.
Antalet rymningar från slutna anstalter har
minskat med omkring 80 procent under de senaste
tio åren.
Sett i relation till antalet intagna är minskningen
av antalet avvikelser ännu tydligare.
Diagram 3.5 Antal rymningar direkt från sluten anstalt per
100 000 vårddygn 1999–2008
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Källa: Kriminalvården

Under 2008 rymde 62 intagna direkt från anstalt,
varav fem från slutna anstalter. Resultatet innebär
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att antalet rymningar direkt från anstalt fortsätter
minska för femte året i rad.
Analys och slutsatser

Det är viktigt att förberedelse för frigivningen sker
på ett välplanerat sätt. Ett första steg för att
åstadkomma detta är att upprätta individuella
verkställighetsplaner för alla klienter. Kriminalvården har ökat ansträngningarna på detta område
och regeringen noterar att myndigheten numera
uppvisar ett resultat som innebär att man tagit ett
avgörande steg mot målet att alla klienter ska ha en
plan för sin verkställighet. Regeringen vill dock
understryka vikten av att arbetet med att
säkerställa kvaliteten i verkställighetsplaneringen.
Kriminalvården måste öka ansträngningarna för
att öka deltagandet i arbetsdriften och övrig
programverksamhet. I den övergripande målsättningen för regeringens politik är arbetslinjen en
hörnsten. Samverkan mellan Kriminalvården och
Arbetsförmedlingen måste utvecklas vidare.
Kriminalvården måste också i samverkan med
andra aktörer i samhället vidta åtgärder för att
skapa arbete och meningsfull sysselsättning under
verkställigheten.
Det arbete som inleds under tiden i anstalt för
att förebygga återfall i brott måste fortsätta efter
verkställighetens slut. I detta arbete är de intagnas
egen motivation till förändring av central
betydelse.
Det är tillfredställande att frivården getts en
tydligare roll i planeringen av verkställigheten för
alla klienter i verksamheten. Regeringen vill dock
understryka betydelsen av att Kriminalvården
fortlöpande vidtar åtgärder för att öka andelen
intagna som blir föremål för utslussningsåtgärder.
Regeringen vill betona vikten av att myndigheten utarbetar system för att mäta resultatet av
sina insatser och för att goda arbets- och
behandlingsmetoder ska få spridning i organisationen.
Allt fler som tas in i anstalt eller påbörjar
verkställighet av frivårdspåföljd är narkotikamissbrukare. Det är angeläget att Kriminalvården
fortsätter arbetet med att förhindra förekomsten
av narkotika i anstalt och att bekämpa narkotikamissbruket.
Att bekämpa narkotikamissbruket är av
väsentlig betydelse för att förebygga återfall i brott.
Det är därför särskilt viktigt att Kriminalvårdens
åtgärder på detta område är effektiva. Ett steg mot
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ökad kunskap om effekterna av Kriminalvårdens
insatser på detta område är den pågående
utvärderingen av programverksamheten.

Tabell 3.19 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor
2006

2007

2008

32,0

38,4

38,8

Transfereringar

118,5

124,3

120,5

Summa kostnader

150,5

162,7

159,3

Verksamhetens kostnader

3.5.6

Reparativ verksamhet (Stöd till
brottsoffer)

Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning.

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Brottsoffermyndigheten verkar som enda myndighet inom denna verksamhet.
Måluppfyllelsen
Målet för verksamheten är att skadeverkningarna
av brott ska minska. Indikatorer för att bedöma
måluppfyllelsen är antalet brottsskadeansökningar
som hanteras av Brottsoffermyndigheten,
handläggningstiden av ett ärende och hur mycket
som faktiskt betalas ut i ersättning. Utifrån de
valda indikatorerna anser regeringen att målet för
verksamhetsområdet har uppnåtts. Antalet
brottsskadeärenden ligger fortfarande på en hög
nivå.
Handläggningstiderna
för
brottsskadeärendena är korta, i genomsnitt drygt
två månader. Summan av utbetald brottsskadeersättning har minskat något och uppgår till drygt
113 miljoner kronor.
Resursinsatsen
Verksamheten omfattar både Brottsoffermyndighetens verksamhet och de transfereringar som
utgörs av kostnader för brottsskadeersättningar
under anslaget 4:11 Ersättning för skador på grund
av brott. Även brottsofferfonden ingår i
verksamheten. Brottsofferfondens medel är inte
uppförda på statsbudgeten utan finansieras
huvudsakligen av lagöverträdare som betalar en
särskild avgift till fonden. Fondens medel används
för verksamhet som gagnar brottsoffer.
Mellan åren 2006 och 2008 har kostnaderna
inklusive transfereringar för verksamheten i
löpande priser ökat med cirka sex procent och
uppgick 2008 till drygt 159 miljoner kronor.
Kostnaderna för brottsskadeersättning svarar för
drygt hälften och bidrag från brottsofferfonden för
närmare en fjärdedel av de totala kostnaderna.

Myndigheter som samverkar inom verksamheten

Brottsoffermyndigheten ansvarar ensam för
ärendehantering och utbetalning av brottsskadeersättning. Att brottsoffer nås av informationen
om rätten till brottsskadeersättning förutsätter
dock ett nära samarbete med polismyndigheterna,
Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och de
enskilda domstolarna. Det gäller även information
om möjligheten till vittnesstöd till målsäganden
och vittnen i samband med kallelser inför förhandling i domstol. Det är även viktigt att polismyndigheterna i samband med anmälan om brott
informerar brottsoffer om möjligheterna till stöd
och hjälp.
Verksamhetens resultat

Brottsskadeärenden
Både antalet inkomna ansökningar om
brottsskadeersättning och antalet avgjorda ärenden
minskade något jämfört med 2007 men ligger
fortfarande på en hög nivå. Under 2008
utbetalades sammanlagt 113 miljoner kronor i
brottsskadeersättning, vilket är en liten minskning
i förhållande till föregående år.
Omloppstiden för ett ärende att registreras,
beredas, avgöras och expedieras var under året i
genomsnitt drygt två månader.
Diagram 3.6 Antal inkomna och avgjorda ärenden
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Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2008.

Intäkterna från regressverksamheten – det vill säga
Brottsoffermyndighetens krav på gärningsmannen
om återbetalning av ersättningen – ökade med
totalt 9 procent och uppgick till drygt 27 miljoner
kronor. Intäkterna från regressen finansierar nu
drygt en fjärdedel av den utbetalade
brottsskadeersättningen.
Diagram 3.7 Utbetald brottsskadersättning samt intäkter från
regress
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information till bland annat brottsoffer och vittnen
om hur rättegången går till.
Brottsoffermyndigheten har arrangerat flera
större utbildningstillfällen under verksamhetsåret
till exempel i samband med den internationella
brottsofferdagen, och deltar även i grund- och
vidareutbildning för personal inom rättsväsendet.
Målgruppen vid större utbildningstillfällen är
oftast yrkesverksamma inom rättsväsendet,
socialtjänsten och organisationerna inom den
ideella sektorn. Totalt nådde myndigheten via
dessa arrangemang omkring 3 300 personer under
2008.
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Källa: Brottsoffermyndighetens årsredovisning 2008.

Brottsofferfonden
Under 2008 var Brottsofferfondens intäkter drygt
37 miljoner kronor. Detta belopp fördelades till
olika
brottsofferinriktade
projekt
och
verksamheter.
Cirka hälften av fondens medel, 53 procent,
beviljades till organisationer i den ideella sektorn.
Dessa beviljades medel i verksamhetsstöd, som
vittnesstödsbidrag
och
till
utbildnings-,
informations- och utvecklingsprojekt. Merparten
av bidragen till organisationerna i den ideella
sektorn avsåg stöd till brottsofferjourer. Vidare
beviljades 39 procent av fondens medel till
viktimologiska forskningsprojekt inom olika
ämnen och inriktningar. I övrigt beviljades
åtta procent av medlen till projekt som genomförs
i offentlig regi och en procent av medlen till
projekt i privat regi.
Kunskapscentrum
Brottsoffermyndigheten tillhandahåller ett lättförståeligt material översatt till flera språk som
sprids genom ett samarbete med rättsväsendets
myndigheter, ideella organisationer, socialtjänst
samt hälso- och sjukvården. På hemsidan finns
lättillgänglig och tydlig information för
brottsoffer. Under året har även myndigheten
lanserat den webbaserad Rättegångsskolan med
48

Handläggningen av brottsskadeärenden är effektiv
och den genomsnittliga handläggningstiden är
kort.
Intäkterna från regressverksamheten fortsätter
att öka även om ökningen har avmattats något. Att
utöva regress från den dömde gärningsmannen är
betydelsefullt från ekonomisk synpunkt men även
av rättviseskäl för brottsoffret och som en signal
och reaktion från samhället.
Det är viktigt att brottsoffer får information om
sina rättigheter och möjligheter till stöd och hjälp.
Brottsoffermyndigheten har genomfört stora
informationssatsningar för att sprida kunskap om
detta. Myndighetens arbete med att sprida
information till brottsoffer fungerar väl.
3.5.7

Övrig verksamhet

Allmänt om verksamheten och måluppfyllelsen

Målet för verksamhetsområdet Övrig verksamhet
var under 2008, vad avser polisorganisationen, att
de arbetsuppgifter som inte är brottsbekämpande
ska utföras med utgångspunkt i individernas
behov.
Regeringens bedömning är att målet inte har
uppfyllts. Endast 64 procent av de samtal som har
kommit in till Polisens kontaktcenter (PKC) har
besvarats inom tre minuter. Dessutom har samtal
till polisens växel i allt för stor omfattning kopplats
runt inom polisorganisationen.
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Resultat

Analys och slutsatser

För att komma till rätta med de problem som har
funnits inom PKC-verksamheten beslutade
Rikspolisstyrelsen i juni 2008 att en
omorganisation av verksamheten skulle genomföras från och med 1 januari 2009. De första
erfarenheterna av den nya organisationen är att
svarstiderna har förkortats jämfört med 2008.
Till verksamhetsområdet hör också deltagande i
internationella fredsfrämjande insatser. Efterfrågan
på deltagande av poliser och andra experter från
rättsväsendet är fortsatt hög.

Polisens servicenivå är betydelsefull i sig och för
den bild medborgarna har av polisen. Regeringen
betonar vikten av att Rikspolisstyrelsen fortsätter
arbetet med kvalitetshöjande åtgärder vid PKC,
bland annat genom att förbättra svarstiderna.

Resursinsatsen har sammantaget ökat
Tabell 3.20 Kostnadsutvecklingen 2006–2008
Miljoner kronor

Verksamhetens kostnader

2006

2007

2008

2 652

2 656

2703

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen
för
2008
avseende
rättsväsendets myndigheter.
Riksrevisionen har granskat hur det rättsliga
myndigheterna hanterar unga lagöverträdare (RiR
2009:12). Regeringen överväger för närvarande
vilka åtgärder som kan vara aktuella med anledning
av granskningen.

Källa: Myndigheternas årsredovisningar.

Resursinsatsen har totalt ökat med två procent
under 2008.
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3.7

Budgetförslag

Tabell 3.21 Utgiftsutveckling 1999–2009
Miljoner kronor
Utfall
1999

Utfall
2000

Utfall
2001

Utfall
2002

Utfall
2003

Utfall
2004

Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

11 402

12 017

12 461

13 006

13 691

14 195

14 629

15 431

16 532

17 780

18 153

1:2 Säkerhetspolisen

513

559

539

534

576

594

637

725

788

870

881

1:3 Åklagarmyndigheten

609

713

732

767

780

812

830

889

966

977

1 064

1:4 Ekobrottsmyndigheten

220

281

297

303

319

342

337

349

374

370

396

1:5 Sveriges Domstolar

3 113

3 339

3 468

3 730

3 862

3 862

3 856

3 890

4 108

4 259

4 496

1:6 Kriminalvården

3 957

3 883

4 073

4 448

4 939

5 072

5 218

5 447

5 928

6 329

6 714

44

50

58

51

53

64

58

65

63

56

61

170

185

197

209

215

217

221

229

247

261

278

1:1 Polisorganisationen

1:7 Brottsförebyggande rådet
1:8 Rättsmedicinalverket
1:9 Gentekniknämnden

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

1:10 Brottsoffermyndigheten

14

16

19

23

23

22

26

27

30

30

31

1:11 Ersättning för skador på
grund av brott

64

64

75

78

76

84

74

87

91

86

90

1:12 Rättsliga biträden m.m.

755

784

805

862

934

1 005

1 094

1 326

1 455

1 607

1 617

1:13 Kostnader för vissa
skaderegleringar m.m.

-

15

16

22

29

22

31

28

32

44

24

1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

6

2

7

8

8

8

4

3

3

3

4

1:15 Bidrag till lokalt
brottsförebyggande arbete

14

9

7

8

6

10

6

6

7

6

7

1:16 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

12
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1:1

Polisorganisationen

Tabell 3.22 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

17 780 016

2009

Anslag

18 423 125

2010

Förslag

19 147 134

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

65 540
18 153 000

Regeringens överväganden

2011

Beräknat

19 795 954

2

2012

Beräknat

20 099 413

3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 19 614 189 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 808 036 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera polismyndigheternas, Statens kriminaltekniska laboratoriums
och Rikspolisstyrelsens verksamhet. Anslaget
används också för att samordna och utveckla
rättsväsendets informationsförsörjning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.23 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

48 708

450 517

522 205

-71 688

Prognos 2009

49 000

453 000

472 000

-19 000

Budget 2010

49 000

453 000

472 400

-19 400

Utfall 2008

De offentligrättsliga avgifter som inte får disponeras är avgifter från tillståndsgivningen samt
Riksbankens penningtransporter. Däremot disponerar polisorganisationen avgifter från stämningsmannadelgivning, passhantering och nationella ID kort. Avgiftsintäkterna från
passhanteringen beräknas öka allteftersom de
10-åriga passen fasas ut.
Tabell 3.24 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

Utfall 2008

47 186

50 955

-3 769

(36 992)

(36 992)

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Den uppdragsverksamhet som ovanstående
intäkter avser är, förutom tjänsteexport, prover
som utförs av Statens kriminaltekniska laboratorium, utbildning av ordningsvakter samt kontroll
av väktarhundar.

47 000

50 000

(35 000)

(35 000)

47 000

50 000

(35 000)

(35 000)

-3 000
-3 000

Brottsbekämpning förutsätter att det finns poliser där brott begås och på de tider de begås.
Brottsförebyggande arbete förutsätter bland
annat polisnärvaro. Medborgarna behöver se
poliser i aktiv yttre tjänst för att få förtroende
för verksamheten.
För att öka den polisiära närvaron, öka utredningskapaciteten och förebygga brott behöver
Sverige fler poliser i yttre tjänst. Regeringens mål
är att det 2010 ska finnas 20 000 poliser.
Satsningen på ett ökat antal poliser har förbättrat
polisens förutsättningar att vara närvarande och
synliga i hela landet samt att kunna förhindra
och utreda fler brott. Även förutsättningarna för
att effektivt kunna bekämpa den grova
organiserade brottsligheten har förbättrats
genom de satsningar som regeringen har gjort.
Polisen ges också möjlighet att vidareutveckla de
IT-baserade verksamhetsstöden. Utvecklingsarbetet ska bland annat bidra till att underlätta
utbytet av information mellan rättsväsendets
myndigheter. För att finansiera de fortsatta
satsningarna på polisen föreslås anslaget till
polisorganisationen öka med 1 100 000 000
kronor från och med 2010. Anslaget beräknas
öka med ytterligare 400 000 000 kronor 2011
och 150 000 000 kronor 2012.
Som en följd av regeringens mål att det ska
finnas 20 000 poliser 2010 antogs under en
period fler studenter än normalt till
polisutbildningen. Utbildningen berättigar till
studiemedel. Utökningen av antalet utbildningsplatser innebar ökade utgifter för studiemedel
och studiemedelsräntor. För att bidra till
finansieringen av de ökade utgifterna för
studiemedel och studiemedelsräntor minskades
anslaget till polisorganisationen 2009 med
19 942 000 kronor. Från och med innevarande år
antas färre studenter till polisutbildningen.
Därmed minskar också utgifterna för
studiemedel och studiemedelsräntor. Mot
bakgrund av det ökas polisorganisationens anslag
med finansiering från anslagen för studiestöd
och studiemedelsräntor. År 2010 ökas polis51
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organisationens anslag med 11 168 000 kronor
och
2011
beräknas
det
öka
med
20 086 000 kronor.
Polisen har under ett antal år betalat
90 procent av Sveriges avgift till Europol.
Resterande del har Tullverket betalat. Från och
med 2010 ska de båda myndigheterna inte längre
betala avgifterna utan de kommer att ingå i den
totala EU-avgiften. Som en följd av detta
föreslås anslaget till polisorganisationen minskas
med 12 245 000 kronor från och med 2010.
Regeringskansliet har under 2009 övertagit
ansvaret för Rådet för rättsväsendets informationsförsörjning (RIF-rådet) från Rikspolisstyrelsen. Därför föreslås att anslaget till
polisorganisationen från och med 2010 minskas
med 6 000 000 kronor. Anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. ökas med motsvarande belopp.
Därutöver föreslås att anslaget till polisorganisationen ökas med 70 000 000 kronor per år för
åren 2010-2012. Medlen ska användas för att
samordna
och
utveckla
rättsväsendets
informationsförsörjning.
För 2010 föreslås att anslaget till polisorganisationen ökas med 10 000 000 kronor i
syfte att ytterligare förbättra och effektivisera
polisens arbete med verkställigheter av
lagakraftvunna avslags- och utvisningsbeslut.
Motsvarande minskning görs av Migrationsverkets anslag.
Övergången till kostnadsmässig redovisning
mot anslag från och med 2009 kan för polisens
del innebära en större anslagsbelastning under
2009 och 2010. Det är svårt att redan nu beräkna
de effekter som uppstår till följd av den ökade
belastningen. Regeringen följer denna fråga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 19 147 134 000 kronor anvisas
under anslaget 1:1 Polisorganisationen för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
19 795 954 000
kronor
respektive
20 099 413 000 kronor.

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Polisorganisationen
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

17 493 125

17 493 125

17 493 125

627 101

795 021

893 650

1 199 580

1 609 419

1 747 904

-6 000

-6 056

-6 088

-166 672

-95 556

-29 178

19 147 134

19 795 954

20 099 413

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1:2

Säkerhetspolisen

Tabell 3.26 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

870 361
1

2009

Anslag

916 292

2010

Förslag

946 595

2011

Beräknat

957 310

2

2012

Beräknat

963 500

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 342
881 461

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 947 492 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 948 385 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Säkerhetspolisens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 946 595 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Säkerhetspolisen för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
957 310 000 kronor respektive 963 500 000
kronor.
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Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Säkerhetspolisen

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Ärendeinflödet
till
Åklagarmyndigheten
fortsätter att öka vilket huvudsakligen beror på
ett ökat inflöde från polisen. Även andra
myndigheters satsningar på att brott i större
utsträckning ska kunna utredas och lagföras
innebär
ett
ökat
ärendeinflöde
till
Åklagarmyndigheten. Sådana satsningar görs
bland
annat
inom
Skatteverket
och
Försäkringskassan. Eftersom Åklagarmyndigheten har en viktig brottsbekämpande roll
mellan polisen och domstolarna får dess
verksamhet inte riskera att bli en trång sektor
som hindrar ett effektivt ärendeflöde i
rättskedjan. Åklagarmyndigheten måste ha
förutsättningar för att svara upp mot de krav
som ställs på verksamheten, bland annat när det
gäller att hantera det ökande ärendeinflödet,
ungdomsbrott, våldsbrott i nära relationer och
grov organiserad brottslighet. För att kunna göra
detta på ett effektivt sätt med bibehållen hög
kvalitet föreslår regeringen att anslaget ökas med
50 000 000 kronor från och med år 2010.
Anslaget beräknas öka med ytterligare
40 000 000 kronor 2011 och 40 000 000 kronor
2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 139 482 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Åklagarmyndigheten för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 1 193 719 000
kronor respektive 1 241 612 000 kronor.

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

916 292

916 292

916 292

32 873

42 709

48 000

-2 570

-1 691

-792

946 595

957 310

963 500

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1:3

Åklagarmyndigheten

Tabell 3.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

977 531

2009

Anslag

1 074 152

2010

Förslag

1 139 482

2011

Beräknat

1 193 719

2

2012

Beräknat

1 241 612

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 916
1 064 151

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 180 578 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 221 129 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Åklagarmyndighetens förvaltningskostnader.
Åklagarmyndighetens
kärnuppgifter
består
i
att
leda
förundersökningar, besluta i åtalsfrågor och
företräda det allmänna i domstol. Utöver sin
operativa verksamhet bedriver Åklagarmyndigheten metod- och rättsutveckling samt rättslig
uppföljning och tillsyn.
Åklagarmyndigheten har en viktig roll i rättskedjan mellan polisen och domstolarna. Åklagarna påverkar såväl kvaliteten på polisens utredningsverksamhet som processen i domstol.

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Åklagarmyndigheten
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 054 152

1 054 152

1 054 152

Pris- och löneomräkning 2

38 344

50 505

56 669

Beslut

50 000

90 557

131 062

-3 014

-1 495

-271

1 139 482

1 193 719

1 241 612

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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Rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten
avskaffas
Regeringens förslag: Den rådgivande nämnden
vid Åklagarmyndigheten avskaffas.

Ärendet och dess beredning: Den rådgivande
nämnden
vid
den
dåvarande
centrala
förvaltningsmyndigheten
Riksåklagaren
inrättades i mitten av 1980-talet. Skälet var att
medborgarna skulle få ett visst inflytande över
åklagarverksamheten (se Ds Ju 1983:19 s. 106 f.,
prop. 1984/85:100 bil. 4 s. 65, 1984/85:JuU30 s.
2). Nämnden yttrar sig i frågor som gäller
administrationen av åklagarväsendet, utfärdandet
av föreskrifter och allmänna råd samt
tillsynsverksamheten i den mån den faller
utanför den egentliga åklagarfunktionen.
Nämndens mening ska inhämtas i ärenden som
är av större vikt eller av principiell betydelse.
Riksåklagaren, som är myndighetschef, ska
också fortlöpande hålla nämnden informerad om
myndighetens verksamhet (a. bet. s. 2 och 7 §
förordningen [2007:971] med instruktion för
Åklagarmyndigheten).
Regeringen utser ordförande och övriga
ledamöter i nämnden för en bestämd tid.
Ledamöterna nomineras av de partier som är
representerade i riksdagen och har därmed en
parlamentarisk anknytning.
Mot bakgrund av utvecklingen av de statliga
myndigheternas ledningsformer har det gjorts en
bedömning av om nämnden bör finnas kvar eller
avskaffas och eventuellt ersättas med något
annat organ. En promemoria i ärendet har
upprättats
inom
Justitiedepartementet.
Promemorian
har
remissbehandlats.
En
förteckning över remissinstanserna finns i
Justitiedepartementet (dnr Ju2009/3627/Å).
Förslaget i promemorian: I promemorian
föreslås att den rådgivande nämnden vid
Åklagarmyndigheten ska avskaffas och ersättas
av ett insynsråd.
Remissinstanserna: Samtliga remissinstanser
har tillstyrkt förslaget eller lämnat detta utan
erinran.
Skälen för regeringens förslag: Åklagarmyndighetens verksamhet är av sådant slag att
det är lämpligt med någon form av organ för
medborgerligt inflytande på central nivå. Den
fråga som närmast bör ställas är om ett sådant
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organ bör vara en rådgivande nämnd eller ett
insynsråd.
I den moderna statsförvaltningen har
begreppet rådgivande nämnd alltmer kommit att
utmönstras. Statsmakterna har strävat efter att
renodla myndigheternas ledningsformer. Det har
bland annat kommit uttryck i myndighetsförordningen (2007:515), som trädde i kraft den 1
januari 2008. När det gäller enrådighetsmyndigheter anges där att om regeringen har bestämt att
det ska finnas ett insynsråd vid myndigheten, ska
rådet utöva insyn i verksamheten och ge
myndighetschefen råd (9 §). Det finns insynsråd
vid en rad andra enrådighetsmyndigheter, bland
annat vid Ekobrottsmyndigheten, som är en
åklagarmyndighet för ekobrottsbekämpning.
Regeringen anser att regleringen om insynsråd
enligt myndighetsförordningen även bör gälla
för Åklagarmyndigheten. Det innebär att det
organ som ska ge riksåklagaren råd och stöd
samt ha insyn i verksamheten bör vara ett
insynsråd och inte en rådgivande nämnd.
Inrättandet av ett insynsråd gör det dessutom
möjligt att få en bredare sammansättning av
ledamöter när det gäller erfarenhets- och
kunskapsbakgrund. Regeringen avser att i
förordning meddela föreskrifter om att det ska
finnas ett insynsråd vid Åklagarmyndigheten.

1:4

Ekobrottsmyndigheten

Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

369 745
1

2009

Anslag

406 185

2010

Förslag

420 556

2011

Beräknat

430 322

2

2012

Beräknat

438322

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-3 685
395 733

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 425 815 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 431 343 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Ekobrottsmyndighetens
förvaltningskostnader. Ekobrottsmyndigheten
är en åklagarmyndighet som har till uppgift att
förebygga och i övrigt bekämpa ekonomisk
brottslighet. Utöver sin operativa verksamhet
ska Ekobrottsmyndigheten utveckla metoder för
att effektivisera bekämpningen av den
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ekonomiska
brottsligheten
samt
följa
rättstillämpningen och utarbeta förslag till
åtgärder. Dessutom ska Ekobrottsmyndigheten
lämna information och bistå med sin kompetens
om den ekonomiska brottsligheten till andra
myndigheter, kommuner, näringsliv och
organisationer samt till allmänheten.

1:5

Sveriges Domstolar

Tabell 3.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2008

Utfall

4 258 678

2009

Anslag

4 416 039

2010

Förslag

4 612 556

2011

Beräknat

4 782 037

2

2012

Beräknat

4 897 046

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

75 632
4 496 000

1

Det är angeläget att Ekobrottsmyndigheten kan
upprätthålla hög kvalitet och effektivitet i sin
verksamhet.
Ärendeinflödet
avseende
finansmarknadsbrott ökar. Dessutom medför
regeringens satsning mot grov organiserad
brottslighet att myndigheten måste ha kapacitet
att ställa resurser till förfogande för att hantera
ärenden som följer av denna satsning.
Regeringen föreslår därför att Ekobrottsmyndighetens anslag ökas med 10 000 000 kronor
från och med 2010. Anslaget beräknas öka med
ytterligare 5 000 000 kronor 2011 och 5 000 000
kronor 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 420 556 000 kronor anvisas under anslaget 1:4 Ekobrottsmyndigheten för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 430 322 000
kronor respektive 438 322 000 kronor.
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Ekobrottsmyndigheten

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 738 377 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 826 336 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för den verksamhet som bedrivs i domstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten samt Domstolsverket.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.33 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2008

62 529

15 251

Prognos 2009

69 000

16 000

Budget 2010

68 000

16 000

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Återbetalning av rättshjälpskostnader m.m. ingår inte i tabellen.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

396 185

396 185

396 185

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

15 303

19 658

21 961

Beslut

10 000

15 106

20 189

-932

-627

-13

420 556

430 322

438 322

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Under 2009 beräknas Sveriges Domstolar att leverera in avgifter och medel från återbetalningar
av rättshjälpskostnader m.m. till inkomsttitel på
statsbudgeten motsvarande 104 miljoner kronor,
varav 43 miljoner kronor utgör ansökningsavgifter, 8 miljoner kronor kungörandeavgifter,
18 miljoner kronor efterbevaknings- och tillsynsavgifter. Återbetalning av medel för rättshjälpskostnader m.m. beräknas uppgå till
35 miljoner kronor
Avgiftsinkomster och andra ersättningar som
disponeras, härrör i huvudsak från uthyrning av
lokaler och personal, försäljning av kopior och
rättsfallspublicering. Dessa uppgick 2008 till
15,3 miljoner kronor. Därutöver mottog
Sveriges Domstolar cirka 8,9 miljoner kronor i
form av bidrag från Arbetsförmedlingen, Sida
och EU-institutioner.
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Regeringens överväganden
Antalet inkomna mål och ärenden till
domstolarna fortsätter att öka. Det gäller såväl
brottmål som tvistemål och konkursärenden.
För att domstolarna ska kunna hantera det
ökande antalet inkomna mål och ärenden med
bibehållen hög kvalitet och effektivitet bör
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar ökas med
150 000 000 kronor från och med 2010.
Anslaget beräknas öka med ytterligare
100 000 000 kronor 2011 och 100 000 000
kronor 2012.
Den 1 maj 2009 jämställdes Svenska kyrkan
med andra trossamfund ifråga om vigseltillstånd
och förordnande för vigselförrättare, samtidigt
som domare inte längre förrättar vigslar. Med
anledning av förändringen får Kammarkollegiet
ökad arbetsbörda och anslaget minskas därför
med 1 000 000 kronor för att finansiera
ökningen av det under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning
uppförda anslaget 1:2 Kammarkollegiet.
I samband med avvecklingen av Verket för
förvaltningsutveckling överfördes Lagrummet
till Domstolsverket. Mot bakgrund av detta
föreslås att anslaget 1:5 Sveriges Domstolar ökas
med 3 400 000 kronor från och med 2010.
Anslaget minskas med 155 000 kronor för att
finansiera ökningen av det under utgiftsområde
1 Rikets styrelse uppförda anslaget 6:4 Svensk
författningssamling.
Omregleringen av apoteksmarknaden innebär
ökade
kostnader
för
de
allmänna
förvaltningsdomstolarna. Mot bakgrund av detta
föreslås att anslaget 1:5 Sveriges Domstolar ökas
med
2 000 000
kronor.
Det
under
utgiftsområde 9 uppförda anslaget 1:6 Bidrag till
hälso- och sjukvård minskas med motsvarande
belopp.
Överklaganden av vissa ärenden inom
arbetslöshetsförsäkringen ska prövas av allmän
förvaltningsdomstol istället för av Inspektionen
för arbetslöshetsförsäkringen och regeringen.
Med anledning av reformen föreslås att anslaget
1:5 Sveriges Domstolar ökas med 1 000 000
kronor från och med 2010. Ökningen finansieras
genom motsvarande minskning av det under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
uppförda anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd.
Regeringen avser under våren 2010 lägga
förslag om en ändrad instansordning för vissa
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mål och ärenden enligt plan- och bygglagen
(1987:10) och miljöbalken. Propositionen avses
bland annat innehålla förslag om flytt av
verksamheter mellan utgiftsområden. Mot
bakgrund av detta föreslår regeringen att anslag
1:5
Sveriges
Domstolar
ökas
med
4 600 000 kronor för 2010 samtidigt som det
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård uppförda anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden minskas med
motsvarande belopp. För 2011 och 2012
beräknas kostnaderna för reformen uppgå till
36 500 000 kronor respektive 27 400 000 kronor.
Ökade löpande kostnader i samband med
reformen beräknas uppgå till 6 000 000 kronor
per år från och med 2011. För finansiering av
dessa kostnader föreslår regeringen att
motsvarande belopp överförs från utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård anslaget 1:4
Sanering och återställning av förorenade områden
till anslag 1:5 Sveriges Domstolar.
Kostnader i samband med förslag om
nedflyttning av s.k. A- och vattenverksamhet
från miljödomstolar till prövningsmyndigheter
beräknas uppgå till 14 000 000 kronor 2011 och
20 000 000 kronor 2012. För finansiering av
dessa kostnader avser regeringen att överföra
motsvarande belopp från anslag 1:5 Sveriges
Domstolar till utgiftsområde 1 Rikets styrelse
anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. Regeringen
avser att i 2010 års ekonomiska vårproposition
återkomma med förslag om verksamhetsflytt
mellan berörda utgiftsområden. Se även under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde
18
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning,
byggande
och
konsumentpolitik
samt
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Förslag
om
Konkurrensverkets
nya
tillsynsroll avseende offentlig upphandling
förväntas medföra ett ökat antal mål till de
allmänna förvaltningsdomstolarna. Med anledning av detta ökas anslaget med 1 750 000
kronor för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
kostnaderna för reformen uppgå till 3 500 000
kronor per år.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 4 612 556 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Sveriges Domstolar. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 4 782 037 000 kronor
respektive 4 897 046 000 kronor.
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Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Sveriges Domstolar
Tusental kronor
2010

2011

2012

4 316 739

4 316 739

4 316 739

Pris- och löneomräkning 2

152 450

193 630

217 928

Beslut

157 433

274 034

360 208

11 414

11 519

11 581

-25 480

-13 885

-9 410

4 612 556

4 782 037

4 897 046

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken, lag
om ändring i lagen (1982:188) om preskription av
skattefordringar m.m., lag om ändring i
namnlagen (1982:670), lag om ändring i lagen
(1985:206) om viten, lag om ändring i
folkbokföringslagen (1991:481), lag om ändring i
mervärdesskattelagen (1994:200), lag om ändring
i radio- och TV-lagen (1996:844), lag om ändring
i lagen (1999:988) om förhör m.m. hos
kommissionen för granskning av de svenska
säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet, lag om ändring i lagen (2000:1175) om
talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter
och konsumentorganisationer samt lag om ändring
i lagen (2001:558) om vägtrafikregister

förvaltningsrätt. Det nya namnet på en allmän
förvaltningsdomstol i första instans borde enligt
regeringens bedömning bli ”Förvaltningsrätten
i” följt av namnet på kansliorten. Som en följd av
detta föreslog regeringen ändringar i ett stort
antal författningar där benämningen ”länsrätt”
byttes ut mot ”förvaltningsrätt”. Riksdagen
delade regeringens bedömning och antog
förslagen om lagändringar (bet. 2008/09:JuU23,
rskr. 2008/09:290).
Regeringen har därefter genom ändring i
förordningen
(1977:937)
om
allmänna
förvaltningsdomstolars behörighet m.m. beslutat
de nya domkretsarna och på vilka orter
domstolarna ska ha sitt kansli. Till följd härav
föreslår regeringen nu att i de bestämmelser där
en viss länsrätt förekommer ska den bytas ut
mot
motsvarande
förvaltningsrätt.
Där
benämningen ”länsrätt” förekommer i olika
böjningsformer i dessa författningar ska den
bytas ut mot ”förvaltningsrätt” i motsvarande
form.
De föreslagna lagändringarna är av sådan
saklig och lagteknisk enkel beskaffenhet att
regeringen har gjort bedömningen att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse. Lagförslagen i
ärendet finns i avsnitt 2.1–2.10.

1:6

Tabell 3.35 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens förslag: I de bestämmelser där

benämningen ”länsrätt” förekommer i olika
böjningsformer
byts
den
ut
mot
”förvaltningsrätt” i motsvarande form. I de
bestämmelser där en viss länsrätt förekommer
byts den ut mot motsvarande förvaltningsrätt.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har i
propositionen En långsiktigt hållbar organisation
för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första
instans
(prop.
2008/09:165)
informerat
riksdagen om regeringens bedömning att
organisationen för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans bör bestå av 12
domstolar i stället för dagens 23. I propositionen
föreslog regeringen vidare att benämningen på
de nya domstolarna ska ändras från länsrätt till

Kriminalvården

2008

Utfall

6 329 146

2009

Anslag

6 707 224

1

2010

Förslag

7 312 275

2011

Beräknat

7 478 612

2

2012

Beräknat

7 520 442

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-14 877
6 714 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 421 606 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 423 969 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Kriminalvårdens verksamhet. Transporttjänstens verksamhet erhåller medel från detta anslag till den del denna inte avser
utlandstransporter inom migrationspolitikens
ansvarsområde. Anslaget används även för
Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter med flera i övervakningsnämnderna.
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Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Kriminalvården

Kriminalvården disponerar inkomster från arbetsdriften inom kriminalvården. För arbetsdriften gäller inte kravet på full kostnadstäckning. Det ekonomiska målet är att intäkterna till
50 procent ska täcka de direkta kostnaderna för
arbetsdriften.
Av 5 § lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll framgår att
dömda som verkställer ett fängelsestraff under
intensivövervakning med elektronisk kontroll
ska betala en avgift. Avgiften uppgår till 50 kronor per dag, dock högst 6 000 kronor. Avgiften
ska betalas i förskott till Kriminalvården för att
därefter kvartalsvis tillföras brottsofferfonden.

Tusental kronor

Tabell 3.36 Avgiftsbelagd verksamhet

2010

2011

2012

6 407 224

6 407 224

6 407 224

Pris- och löneomräkning 2

218 910

269 806

305 016

Beslut

700 000

805 377

809 624

-13 859

-3 794

-1 421

7 312 275

7 478 612

7 520 442

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tusental kronor
Intäkter som inte får
disponeras/
Intensivövervakning

Intäkter som får
disponeras/
Arbetsdrift

Utfall 2008

3 318

154 086

Prognos 2009

3 500

157 000

Budget 2010

3 500

160 000

1:7

Brottsförebyggande rådet

Tabell 3.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Regeringens överväganden

2009

Anslaget föreslås öka med 700 000 000 kronor
från och med 2010. Anslaget beräknas öka med
ytterligare 100 000 000 kronor från och med år
2011. Tillskotten ska användas för att
upprätthålla kvalitet, effektivitet och säkerhet
inom såväl frivården som häkten och anstalter.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 7 312 275 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Kriminalvården för 2010. För 2011 beräknas anslaget till 7 478 612 000 kronor och för
2012 till 7 520 442 000 kronor.

Utfall

55 887
1

Anslag

60 624

2010

Förslag

62 614

2011

Beräknat

63 037

2

2012

Beräknat

63 451

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 426
60 736

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 62 615 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 62 704 tkr i 2010 års prisnivå.

Brottsförebyggande rådet är ett centrum för
forsknings- och utvecklingsverksamhet inom
rättsväsendet och ska bidra till kunskapsutveckling inom det kriminalpolitiska området och
främja brottsförebyggande arbete. Anslaget används för Brottsförebyggande rådets förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 62 614 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Brottsförebyggande
rådet för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
63 037 000 kronor och för 2012 till 63 451 000
kronor.
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Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Brottsförebyggande rådet

Tabell 3.41 Offentligrättslig verksamhet. Rättsgenetik
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

60 624

60 624

60 624

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

2 081

2 504

2 828

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2008

-

18 039

18 543

-504

Prognos 2009

-

17 000

17 500

-500

Budget 2010

-

18 000

18 000

0

Tabell 3.42 Uppdragsverksamhet. Rättskemi

3

Förslag/beräknat anslag

-91

-91

-1

62 614

63 037

63 451

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2008

34 306

33 563

743

Prognos 2009

33 000

34 000

-1 000

Budget 2010

34 000

34 500

-500

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 3.43 Uppdragsverksamhet. Rättsintyg
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Tabell 3.40 Anslagsutveckling

Utfall 2008

19 159

17 635

1 524

Tusental kronor

Prognos 2009

19 000

19 000

0

Budget 2010

19 500

20 000

-500

1:8

Rättsmedicinalverket

2008

Utfall

260 705

2009

Anslag

284 344

2010

Förslag

294 729

2011

Beräknat

302 470

2

2012

Beräknat

309 134

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-403
277 500

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 299 836 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 304 804 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Rättsmedicinalverkets förvaltningskostnader. Rättsmedicinalverket bedriver verksamhet inom fyra verksamhetsgrenar:
rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Rättsmedicinalverkets huvuduppgift är
att avge sakkunnigutlåtanden till polis, åklagare
och domstol.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Rättsmedicinalverket bedriver avgiftsbelagd
verksamhet inom rättskemi, rättsgenetik samt
rättsmedicin vad gäller utfärdande av rättsintyg.
Rättsmedicinalverket får disponera alla intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten.

Både den rättskemiska verksamheten och
rättsintygsverksamheten resulterade i överskott
2008. Överskotten bidrog till ett högre
ackumulerat balanserat överskott för både den
rättskemiska
verksamheten
och
rättsintygsverksamheten.
Den rättsgenetiska verksamheten resulterade i
ett underskott, vilket bidrog till ett lägre
ackumulerat balanserat överskott.
Regeringens överväganden
Arbetsbelastningen inom Rättsmedicinalverket
har fortsatt att öka, bland annat till följd av fler
inkomna drograttfylleriärenden från polisen.
Sedan den 1 juli 2008 får även Kustbevakningen
och Tullverket ta prov vid misstanke om rattoch sjöfylleri.
Det är viktigt att Rättsmedicinalverket kan
rekrytera rättsläkare och rättspsykiatriker när det
finns praktiska förutsättningar att göra det.
Normalt sett råder det brist på läkare inom dessa
specialistområden.
Det är angeläget att Rättsmedicinalverket även
i fortsättningen kan bedriva sin verksamhet med
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hög kvalitet och effektivitet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att Rättsmedicinalverkets anslag ökas med
5 000 000 kronor från och med 2010. Anslaget
beräknas öka med ytterligare 5 000 000 kronor
2011 och 5 000 000 kronor 2012. Regeringen
föreslår att 294 729 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Rättsmedicinalverket för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 302 470 000
kronor respektive 309 134 000 kronor.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 4 116 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Gentekniknämnden för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
4 143 000 kronor respektive 4 165 000 kronor.
Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Gentekniknämnden
Tusental kronor

Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Rättsmedicinalverket

Anvisat 2009

2010

2011

2012

280 344

280 344

280 344

Pris- och löneomräkning 2

9 719

12 267

13 840

Beslut

5 000

10 044

15 098

Pris- och löneomräkning 2

2011

2012

4 004

4 004

4 004

112

139

161

4 116

4 143

4 165

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

2010

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

1

-334

-185

-148

294 729

302 470

309 134

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2010 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1:10

Brottsoffermyndigheten

Tabell 3.47 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1:9

Gentekniknämnden

Tabell 3.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 756

2009

Anslag

4 004

2010

Förslag

4 116

2011

Beräknat

4 143

2

2012

Beräknat

4 165

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

282
3 783

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 116 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 116 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Gentekniknämndens förvaltningskostnader. Nämnden ska bland annat
följa den nationella och internationella utvecklingen på genteknikområdet, bevaka de etiska
frågorna inom gentekniken samt bedriva rådgivande och upplysande verksamhet.
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2008

Utfall

29 655

2009

Anslag

30 395

2010

Förslag

31 567

2011

Beräknat

31 853

2

2012

Beräknat

32 025

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 082
30 661

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 567 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 31 567 tkr i 2010 års prisnivå.

Brottsoffermyndigheten arbetar för att främja
brottsoffers rättigheter, intressen och behov.
Myndighetens huvuduppgift är att pröva ansökningar om ersättning enligt brottsskadelagen, så
kallad brottsskadeersättning. Anslaget används
för Brottsoffermyndighetens förvaltningskostnader.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 31 567 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Brottsoffermyndigheten
för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
31 853 000 kronor och för 2012 till 32 025 000
kronor.

på grund av brott för 2010. Motsvarande belopp
beräknas för 2011 och 2012.
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Ersättning för skador på grund av brott
Tusental kronor

Anvisat 2009
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Brottsoffermyndigheten

Anvisat 2009 1

2011

30 395

30 395

1 172

1 458

1 630

2011

2012

89 474

89 474

89 474

0

0

0

89 474

89 474

89 474

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

2012

30 395

2010

Förändring till följd av:

Tusental kronor
2010

1

Överföring till/från andra
anslag

Förändring till följd av:

Övrigt

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

31 567

31 853

32 025

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

1:12

Rättsliga biträden m.m.

Tabell 3.51 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1:11

Ersättning för skador på grund av
brott

Tabell 3.49 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

85 960

2009

Anslag

89 474

2010

Förslag

89 474

2011

Beräknat

89 474

2012

Beräknat

89 474

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 256
89 779

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel
enligt brottsskadelagen (1978:413) för skador på
grund av brott. Utgifterna på anslaget styrs av
antalet beviljade ansökningar och brottsskadeersättningens storlek.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 89 474 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Ersättning för skador

2008

Utfall

1 606 808

2009

Anslag

1 725 657

2010

Förslag

1 725 657

2011

Beräknat

1 725 657

2012

Beräknat

1 725 657

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-60 594
1 617 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget ska betalas de kostnader som enligt
21 kap. 10 § rättegångsbalken, lagen (1988:609)
om målsägandebiträde och rättshjälpslagen
(1996:1619) ska betalas av allmänna medel. Därutöver ska från anslaget betalas de kostnader
som enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde ska betalas av allmänna medel, dock inte
sådana kostnader som avser offentligt biträde i
ärenden enligt utlänningslagen (1989:529) och
lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll.
Anslaget finansierar också utgifter för särskilda
företrädare för barn enligt 12 § lagen (1999:997)
om särskild företrädare för barn, samt utgifter
för bevisning, parter, tolk och god man, förvaltararvoden m.m. i konkurser, ersättning till likvidatorer och bouppteckningsförrättare.
Vidare betalas från anslaget kostnader som
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hänför sig till internationellt straff- och civilrättsligt samarbete och som inte ska bäras av annan myndighet.
De faktorer som styr utgifterna är framför allt
antalet mål och ärenden, målens och ärendenas
svårighetsgrad, ersättningsnivån till biträden och
offentliga försvarare samt den andel av rättshjälpskostnaderna som betalas av den rättssökande.
Enligt 21 kap. 10 § rättegångsbalken, 27 §
rättshjälpslagen, 5 § lagen (1988:609) om målsägandebiträde och 5 § lagen (1996:1620) om
offentligt biträde bestämmer regeringen den
timkostnadsnorm som ligger till grund för
ersättning för arbete på rättshjälpsområdet.
Timkostnadsnormen för 2009 är 1 104 kronor.
Det finns taxor för ersättning till offentliga
försvarare och målsägandebiträden i vissa
brottmål i tingsrätt och hovrätt (DVFS 2003:7
och 2003:3). Taxorna beslutas av Domstolsverket på grundval av timkostnadsnormen.
Regeringens överväganden
Utgifterna för anslaget har ökat. Det är
framförallt en ökning av antalet inkomna och
avgjorda brottmål för vilka förordnas offentliga
försvarare, och omfattningen av dessa mål, som
bidrar till de ökade utgifterna. Regeringen
föreslår därför att anslaget 1:12 Rättsliga biträden
m.m. ökas med 500 000 000 kronor från och
med 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 725 657 000 kronor anvisas under anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till
1 725 657 000 kronor respektive 1 725 657 000
kronor.
Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Rättsliga biträden m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 525 657

1 525 657

1 525 657

200 000

200 000

200 000

1 725 657

1 725 657

1 725 657

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

Tabell 3.53 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

44 411

2009

Anslag

36 163

2010

Förslag

30 163

2011

Beräknat

30 163

2012

Beräknat

30 163

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-3 916
24 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnader som uppkommer för staten i samband med vissa skaderegleringar m.m. Dessa kan till exempel röra ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder
eller skadestånd enligt bestämmelserna om fel
och försummelse vid myndighetsutövning i skadeståndslagen (1972:207). I anslutning till att sådan ersättning utbetalas kan ersättning även utgå
för ombuds- och rättegångskostnader. Ersättning till staten för sådana kostnader tillgodoräknas anslaget. Justitiekanslern betalar ut ersättning och skadestånd från anslaget.
Regeringens överväganden
Utgifterna för anslaget har ökat då antalet
ärenden som innefattar frihetsberövade har ökat
de senaste åren. Dessutom har ersättningsärenden som avser större belopp (över 100 000
kronor) blivit fler.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
anslaget ökar med 3 000 000 kronor från och
med 2010. Regeringen föreslår att 30 163 000
kronor anvisas under anslaget 1:13 Kostnader för
vissa skaderegleringar m.m. för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 30 163 000
kronor respektive 30 163 000 kronor.
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nella sammanslutningar för 2010. Motsvarande
belopp beräknas för 2011 och 2012.

Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

27 163

27 163

27 163

Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

0

0

0
Anvisat 2009

Överföring till/från andra
anslag

3 000

3 000

3 000

1

2010

2011

2012

3 578

3 578

3 578

3 578

3 578

3 578

Förändring till följd av:
Beslut

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

30 163

30 163

Överföring till/från andra
anslag

30 163

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

1:14

Avgifter till vissa internationella
sammanslutningar

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1:15

Tabell 3.55 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 457

2009

Anslag

3 578

2010

Förslag

3 578

2011

Beräknat

3 578

2012

Beräknat

3 578

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

228
3 513

Tabell 3.57 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget betalas årsavgifter till Haagkonferensen för internationell privaträtt, Internationella institutet i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT), Association Internationale
des Hautes Jurisdictions Administratives, Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)
samt Bernunionen (WIPO=World Intellectual
Property Organization).
Dessutom betalas från anslaget bidrag till Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI)
inom ramen för FN:s Crime Prevention and
Criminal Justice Fund. Även bidrag till vissa
andra internationella sammanslutningar samt
internationellt samarbete och forskning med anknytning till Justitiedepartementets område
betalas från anslaget.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 3 578 000 kronor anvisas
under anslaget 1:14 Avgifter till vissa internatio-

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

2008

Utfall

6 234

2009

Anslag

7 157

2010

Förslag

7 157

2011

Beräknat

7 157

2012

Beräknat

7 157

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

907
6 984

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att stimulera lokalt
brottsförebyggande arbete. Brottsförebyggande
rådet har till uppgift att fördela medel till lokala
brottsförebyggande projekt. I detta ingår att
samla och sprida kunskap om framgångsrika
projekt, följa upp och utveckla projekt samt bidra till att behovet av utbildning tillgodoses.
Brottsförebyggande rådet belastar anslaget med
vissa egna kostnader direkt kopplade till denna
verksamhet.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 7 157 000 kronor anvisas
under anslaget 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete för 2010. Motsvarande belopp
beräknas för 2011 och 2012.
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Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

7 157

7 157

7 157

och Skyddsregistreringsdelegationen (som fattar
beslut om kvalificerad skyddsidentitet enligt
lagen [2006:939] om kvalificerade skyddsidentiteter).

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

7 157

7 157

7 157

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 12 540 000 kronor
anvisas under anslag 1:16 Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden för 2009. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 12 584 000 kronor
respektive 12 646 000 kronor.
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

Tusental kronor

Anvisat 2009

Tabell 3.59 Anslagsutveckling

Utfall

Pris- och löneomräkning 2
10 316

2009

Anslag

12 184

2010

Förslag

12 540

1

2011

2012

12 184

12 184

12 184

Anslagssparande
Utgiftsprognos

356

400

462

12 540

12 584

12 646

Beslut

1 823

Överföring till/från andra
anslag

12 245

Övrigt

2011

Beräknat

12 584

2

2012

Beräknat

12 646

3

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 12 540 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 540 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Säkerhets- och
integritetsskyddsnämndens
förvaltningskostnader. Myndighetens nämnd utövar tillsyn
över brottsbekämpande myndigheters användning av hemliga tvångsmedel och kvalificerade
skyddsidentiteter och därmed sammanhängande
verksamhet. Nämnden utövar också tillsyn över
Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter. Nämnden ska på begäran av en enskild
kontrollera om han eller hon har varit utsatt för
hemliga
tvångsmedel
och
därmed
sammanhängande verksamhet eller varit föremål
för Säkerhetspolisens personuppgiftsbehandling
och om tvångsmedelsanvändningen eller personuppgiftsbehandlingen har skett i enlighet
med lag eller annan författning.
Inom myndigheten finns även de särskilda
beslutsorganen,
Registerkontrolldelegationen
(som i ärenden om registerkontroll enligt
säkerhetsskyddslagen [1996:627] prövar frågor
om utlämnande av uppgifter från vissa register)
64

2010

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2008

1

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Internationell
samverkan

5
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att ingå hyresavtal
för Östersjöstaternas råd (Council of the
Baltic Sea States, CBSS) (avsnitt 2.7.1)

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 7 000 000 kronor efter 2010
(avsnitt 2.7.9).

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 127 000 000
kronor under 2011–2013 (avsnitt 2.7.11).

4.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 5 Internationell samverkan
enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
Summa

Anslagstyp

Bidrag till vissa internationella organisationer
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Nordiskt samarbete
Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för
rättsväsendet
Inspektionen för strategiska produkter
Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik och
nedrustning
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
Svenska institutet
Information om Sverige i utlandet
Samarbete inom Östersjöregionen

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 410 086

Ramanslag

3 826

Ramanslag

27 174

Ramanslag

54 994

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

21 489

139 199
13 995

13 143
91 273
15 843
167 415
1 958 437
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2 Utgiftsområde 5 Internationell
samverkan

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller
Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer. Inom utgiftsområdet
verkar två myndigheter: Inspektionen för
strategiska produkter och Svenska institutet.

9
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet
Miljoner kronor

1:1 Bidrag till vissa internationella organisationer

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1 226

1 345

1 333

1 410

1 236

1 236

113

133

125

139

141

142

25

17

19

14

14

14

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
1:3 Nordiskt samarbete
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet

2

4

4

4

4

4

1:5 Inspektionen för strategiska produkter

28

26

27

27

27

28

1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning

52

54

53

55

55

55

1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)

22

21

21

21

21

21

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

12

13

13

13

13

13

1:9 Svenska institutet

86

88

89

91

92

93

1:10 Information om Sverige i utlandet

14

14

15

16

14

14

1:11 Samarbete inom Östersjöregionen

171

143

141

167

167

167

1 750

1 858

1 838

1 958

1 786

1 787

Totalt för
utgiftsområde 5 Internationell samverkan
1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2010

Anvisat 2009 1

1 643

2011

1 643

1 643

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning
Beslut 2

7

10

11

301

126

126

Överföring till/från andra
utgiftsområden

5

5

5

Övrigt 3

2

2

2

1 958

1 786

1 787

Ny ramnivå
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Inklusive valutaomräkning
3
Övergångeffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

10

2010

2012

Transfereringar 1
Verksamhetskostnader 2
Investeringar

1656
301

3

Summa ramnivå

1
1958

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder
i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella
tillgångar.
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2.3

Mål

Målet för utgiftsområdet Internationell
samverkan är att säkerställa Sveriges intressen i
förbindelserna med andra länder.

2.4

Resultatredovisning

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Sveriges
deltagande
i
fredsoch
säkerhetsfrämjande insatser finansieras inom
flera utgiftsområden – förutom utgiftsområde
5 Internationell samverkan även utgiftsområde
7 Internationellt bistånd och utgiftsområde 6
Försvar samt samhällets krisberedskap.
Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
utgör en huvuduppgift för utrikesförvaltningen och syftar till att bidra till internationell
konflikt- och krishantering, konfliktlösning
och förebyggande av väpnade konflikter bl.a.
genom upprätthållandet av folkrätten och de
mänskliga rättigheterna. De övergripande målsättningarna för den svenska politiken framgår
av den nationella strategin för svenskt deltagande i internationell freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet som regeringen
presenterade under 2008. Det framgår av
strategin att den svenska ambitionshöjningen
på området ska kännetecknas av att svenska
bidrag ska utformas som en integrerad del av
Sveriges samlade politik gentemot det aktuella
landet/regionen.
Sverige bidrar till det internationella fredsoch säkerhetsfrämjande arbetet bl.a. genom att
delta i freds- och säkerhetsfrämjande insatser
med såväl militär personal som med civila
experter. Sverige är känt för att bidra med hög
kompetens och personal som har en helhetssyn på säkerhet, utveckling och mänskliga
rättigheter. Sverige har under 2008 utmärkt sig
när det gäller planering och genomförande av
multifunktionella insatser som inbegriper flera
olika områden. Inte minst gäller det vårt
ansvar för den regionala enhet för säkerhet och
återuppbyggnad (PRT) i norra Afghanistan
som Sverige innehar ledningsansvar för.
Sverige har fortsatt att arbeta aktivt för
jämställdhetsfrågor och genomförandet av
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 (2000) om
kvinnor, fred och säkerhet som är en viktig del
i det freds- och säkerhetsfrämjande arbetet.

Efterfrågan på svenska militärer, poliser,
observatörer och annan civil personal har i
likhet med tidigare år fortsatt att öka.
Efterfrågan kommer främst från Förenta
nationerna (FN), Europeiska unionen (EU),
Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE) och Nato-partnerskapet.
Under 2008/09 har Sverige deltagit i flertalet
av FN:s 18 fredsfrämjande insatser, samt i
samtliga EU:s 12 insatser. Sverige har under år
2008 fortsatt att bidra med militärobservatörer, poliser och stabsofficerare till
FN-insatserna
i
bl.a.
Demokratiska
Republiken (DR) Kongo, Centralafrikanska
republiken/Tchad, Sudan, Nepal, Afghanistan,
Georgien samt till EU-insatsen i Kosovo. Att
bidra med militärobservatörer och andra
experter är en viktig komponent i det
fredsfrämjande arbetet för att bl.a. bibehålla en
vapenvila eller ett stilleståndsavtal. Sverige
bidrar vidare till övervakningsinsatsen på
Koreahalvön, FN:s observatörsgrupp i
Indien/Pakistan och FN:s kommission för
stilleståndsövervakning i Palestina. Under
2008 har Sverige även fortsatt bistå, genom
Statens räddningsverk, med sjukvårdsstöd
inom ramen för Afrikanska Unionens (AU)
fredsbevarande insats i Darfur, Sudan. Efter
stridigheterna i Georgien i augusti 2008
beslutade EU att inrätta en observatörsinsats –
med bl.a. ett brett utformat svenskt bidrag – i
syfte att övervaka genomförandet av den s.k.
Moskva-överenskommelsen. Insatsen kunde
snabbt etablera sig och utgör ett viktigt
stabiliserande bidrag i den internationella
närvaron i landet.
Sverige har under 2008/09 deltagit med
militära förbandsbidrag i den EU-ledda
insatsen i Tchad och Centralafrikanska
republiken, samt, sedan maj 2009, i den marina
EU-insatsen operation Atalanta utanför
Somalias kust. Inom ramen för EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken var
Sverige dessutom ledande nation för den
nordiska stridsgrupp som under första halvåret
2008 stod i beredskap för EU:s räkning.
Därtill har Sverige fortsatt att bidra med
militära förband till de Nato-ledda insatserna
KFOR i Kosovo och ISAF i Afghanistan. I
den sistnämnda insatsen leder Sverige sedan
mitten av mars 2006 en regional enhet för
säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif
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i norra Afghanistan. Det svenska deltagandet
har bidragit till att stödja den framväxande
demokratin, samt skapat säkerhet och bidragit
till den fortsatta utvecklingen i Afghanistan.
Sambandet mellan säkerhet och utveckling är
tydligt i det pågående återuppbyggnadsarbetet
i Afghanistan och Sverige bidrar även med
civila rådgivare till den regionala enheten för
säkerhet i utveckling. De militära, civila och
återuppbyggnadsinsatser som Sverige gör ska
ses som kompletterande och samverkande
delar av Sveriges samlade stöd för säkerhet och
utveckling i Afghanistan.
Bidrag med civila experter i olika former till
dessa insatser är viktiga delar i eller
komplement till militära bidrag. Sverige har
fortsatt att bidra till denna utveckling genom
såväl policyinsatser som konkret verksamhet.
Insatserna kan t.ex. inriktas på att reformera
ett lands säkerhetssektor eller stödja organisationer och institutioner som verkar inom
området freds- och säkerhetsfrämjande,
exempelvis med medlingsinsatser, rådgivning
och försoningsinsatser. Insatser för att
förebygga, dämpa och lösa väpnade konflikter
bidrar också till att lägga en grund för andra
viktiga mål såsom fattigdomsbekämpning,
demokrati och mänskliga rättigheter. De
fredsfrämjande instrument Sverige har att
tillgå blir allt bredare och inbegriper allt från
diplomati till civila och militära konflikt- och
krishanteringsinsatser och utvecklingssamarbete liksom insatser till stöd för mänskliga
rättigheter och rättsstatens principer.
Resultatet av en freds- och säkerhetsfrämjande insats är ofta att en viss stabilitet i
ett konflikt- eller post-konfliktområde uppnås
som inte kunnat uppnås på annat sätt och som
sedan ofta är en förutsättning för långsiktigt
hållbar fredlig, ekonomisk och social utveckling. Ett exempel på detta är ICIkonferensen som hölls i Stockholm våren 2008
med deltagare från många länder på hög
politisk nivå.
Det internationella samarbetet rörande
fredsoperationer har fördjupats och stärkts
dels genom den metodutveckling och
forskning som bedrivs på Folke Bernadotteakademin, dels genom nätverket Challenges
som syftar till att utarbeta rekommendationer
för att förbättra genomförandet av fredsfrämjande operationer. Folke Bernadotteakademin har tillsammans med andra
12

myndigheter och aktörer utvecklat Sveriges
engagemang och bidragit till kapacitetshöjning
och ökad effektivitet på det freds- och
säkerhetsfrämjande området.
En delvis ny arbetsordning har utvecklats
som innebär att FN:s säkerhetsråd i ökad utsträckning bemyndigar regionala säkerhetsorganisationer att genomföra fredsfrämjande
insatser. Sveriges bidrag till regionala och subregionala säkerhetsorganisationer inom krishanteringsområdet har bidragit till att utveckla
deras kapacitet och förmåga. I förlängningen
innebär det även bättre möjligheter att implementera FN:s beslut.
Omfattande kränkningar av de mänskliga
rättigheterna är en indikator på instabilitet och
förestående konflikt. Sveriges insatser för att
främja mänskliga rättigheter och rättstatens
principer utgör därför ett viktigt bidrag också
till det konfliktförebyggande arbetet, liksom i
den fredsfrämjande verksamheten. Genomförandet av EU:s gemensamma riktlinjer om
de mänskliga rättigheterna inom den
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken
utgör centrala instrument i detta arbete.
Utvecklingen har varit positiv i flera länder där
FN, EU, OSSE, Nato och andra organisationer bedriver fredsfrämjande insatser och de
svenska insatserna har bidragit till den övervägande positiva utveckling som har präglat
många av insatsområdena.
FN:s globala strategi mot terrorism är idag
basen för det internationella samarbetet mot
terrorism. Som ett led i att stärka FN som
aktör i genomförandet av denna policy har
Sverige bidragit till institutionaliseringen av
Counter-Terrorism Implementation Task
Force och dess arbetsgrupp av FN-organ som
bland annat arbetar för att stärka respekten för
mänskliga rättigheter i kampen mot terrorism.
Detta stöd liksom bilaterala projekt för att
stärka rättssäkerheten i FN-länder och stöd till
UNODC:s arbete mot terrorism, är exempel
på stöd i linje med Sveriges arbete mot
terrorism och för stärkandet av rättsäkerhet
och de mänskliga rättigheterna.
Nedrustnings- och icke-spridningsfrågor
Målsättningen för det svenska nedrustningsoch ickespridningsarbetet är att massförstörelsevapen på sikt ska elimineras helt, att
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bidra till att förhindra spridning av massförstörelsevapen samt att begränsa och reglera
förekomsten av konventionella vapen. Det
internationella förhandlingsarbetet för detta
ändamål är en långsam process vars resultat
sällan kan bedömas år från år.
EU:s strategi mot spridning av massförstörelsevapen, som tillkom på svenskt
initiativ, har under 2008 och 2009 bl.a.
resulterat i fortsatta insatser för att främja
nedrustning och icke-spridning, inklusive stöd
för att stärka internationella konventioner och
förbättra deras genomförande. Den s.k. ickespridningsklausulen om massförstörelsevapen
i EU:s avtal med tredje land är ett värdefullt
komplement.
Ett arbete har fortsatt att bedrivas av EU
och FN:s säkerhetsråd för att förmå Iran att
frysa all spridningskänslig kärnteknisk verksamhet och möjliggöra återupptagna förhandlingar. På liknande sätt har ansträngningar
gjorts av det internationella samfundet för att
förmå Nordkorea att avveckla sitt kärnvapenprogram.
Den tredje förberedande konferensen inför
ickespridningsfördragets översynskonferens
2010 genomfördes i maj 2009. I april 2008
genomfördes den andra översynskonferensen
för konventionen mot kemiska vapen. Slutdokumentet rör bl.a. den fortsatta förstöringen av kemiska vapen, icke-spridning
och den fortsatta inspektionsverksamheten.
Sverige, och EU, bidrar till det pågående
arbetet med att förstöra alla lager av kemiska
vapen.
Sverige har också bidragit till projekt som
syftar till att stödja uppbyggnaden av enskilda
organisationers arbete, kompetens och nätverk
ifråga om massförstörelsevapen.
När det gäller små och lätta vapen har EU
2005 antagit en strategi för bekämpning av
olaglig ansamling och handel med sådana
vapen. Rådet beslutade 2008 att en klausul om
små och lätta vapen ska infogas i EU:s avtal
med tredje land framöver. Sverige har,
bilateralt och genom EU, på olika vis bidragit
till genomförandet av EU-strategin och FN:s
handlingsprogram för att bekämpa illegal
handel med lätta vapen från 2001, bl.a. genom
stöd till förstöring av lätta vapen och
bekämpning av spridningen av sådana vapen.
Sverige deltog även aktivt i den s.k.
Osloprocessen som ledde fram till en

överenskommelse i Dublin i maj 2008 om en
konventionstext med förbud mot klustervapen. Den 4 december 2008 undertecknade
Sverige konventionen om klustervapen.
Exportkontroll
Grunderna och den allmänna inriktningen för
den strategiska exportkontrollen har redovisats för riksdagen i mars 2009 i skrivelse
2008/09:114. Exportkontrollen är en kontinuerlig och löpande verksamhet, vars resultat
är svåra att precisera år från år.
Sverige deltog under år 2008 aktivt i de
multilaterala exportkontrollregimerna, dvs.
Australia Group, Missile Technology Control
Regime (MTCR), Nuclear Suppliers’ Group
(NSG),
Zanggerkommittén
samt
Wassenaararrangemanget. Regimernas arbete
resulterade bl.a. i uppdateringar av de
produktlistor som ligger till grund för den
nationella exportkontrollen.
Sverige var också aktivt i EU:s arbete på
området. Beträffande exportkontrollen av
produkter med dubbel användning inriktades
EU-arbetet främst på den revidering och
förstärkning av EU:s s.k. dual-useförordning
som förhandlats i rådsarbetsgruppen Working
Party on Dual Use Goods (WPDU). Detta
kom i det närmaste att slutföras under 2008.
På krigsmaterielområdet bedrevs arbete bl.a. i
EU:s rådsarbetsgrupp COARM och i den s.k.
LoI-kretsen. EU-ländernas rapportering om
krigsmaterielexporten samordnas successivt
samtidigt som transparensen ökar. I ett längre
perspektiv leder den ökade öppenheten och
det allt mer tilltagande samarbetet till en större
samsyn vad avser tillämpningen av internationella och nationella riktlinjer för exportkontrollen. I slutet av 2008 antogs EU:s
uppförandekod avseende export av krigsmateriel som en gemensam ståndpunkt. Under
året fördes vidare framgångsrika förhandlingar
om ett direktiv om ett harmoniserat system
för medlemsstaternas tillståndsgivning avseende överföringar av försvarsmateriel inom
gemenskapen (det s.k. ICT-direktivet), vilket
antogs av Europaparlamentet i december 2008.
I EU:s arbete med att införa FN:s säkerhetsråds resolutioner om sanktioner mot Iran
medverkade Sverige i samarbete med andra
länder till att uppdatera den lista över känsliga
13
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produkter som ingår i rådets förordning (EG)
nr 1110/2008 om restriktiva åtgärder mot Iran.
Det internationella arbetet för att nå fram
till ett avtal om handeln med konventionella
vapen (det s.k. ATT, ”Arms Trade Treaty”)
gjorde viktiga framsteg under 2008. Genom
beslut i FN:s generalförsamling inrättades en
särskild arbetsgrupp med treårigt mandat. EU
beslutade att genomföra en serie regionala
seminarier för att underlätta ATT-arbetet i
FN.
Medlemskap i internationella
organisationer och EU
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,
GUSP
EU intar en särställning i svensk utrikes- och
säkerhetspolitik. Sverige har fortsatt aktivt
bidragit till det utrikes- och säkerhetspolitiska
samarbetet inom EU bl.a. genom ett brett
deltagande i EU:s samtliga insatser, till vilka
såväl civil som militär personal ställts till
förfogande. I strävan att driva på utvecklingen
av den Europeiska Unionen som global aktör
bidrar utvidgningen, som Sverige helhjärtat
stödjer, till att EU blir en mer kraftfull aktör i
världen.
FN
FN:s generalförsamling och säkerhetsråd
utgör kärnan i den internationella rättsordningen och det multilaterala samarbetet.
Genom FN:s världsomfattande medlemskap
åtnjuter organisationen en unik politisk
legitimitet när det gäller att hantera akuta
kriser och möta de långsiktiga globala utmaningar som världen står inför.
Sverige och EU har varit fortsatt drivande i
arbetet med att effektivisera FN:s styrning och
förvaltning, bl.a. genom det pågående reformarbetet när det gäller revision, personalpolitik,
upphandlingsförfaranden, informationsteknologi och samordningen av stödet till rättstatssektorn.
Sverige har verkat för en förstärkning av
FN:s fredsbevarande och konfliktförebyggande verksamhet genom att stödja fortsatta
reformer
och
omstruktureringar
av
sekretariatet. Under året har Sverige bidragit
till FN:s kapacitet för fredsbyggande och
konflikthantering, bl.a. genom att leda arbetet
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i Burundi inom ramen för den fredsbyggande
kommissionen (PBC) och genom bidrag till
FN:s medlingskontor. Sverige har tillsammans
med övriga EU verkat för att FN:s råd för
mänskliga rättigheter ska bli ett effektivt organ
för att skydda de mänskliga rättigheterna,
inklusive genom initiativ till behandling av
allvarliga situationer som Burma och
Sudan/Darfur. Sverige har också varit fortsatt
pådrivande i reformeringen och stärkandet av
FN:s humanitära verksamhet.
OSSE
Medlemskapet i OSSE är en viktig del av
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Genom
stödet till OSSE:s och dess institutioners
verksamhet har Sverige bidragit till att främja
en bred säkerhet och stabilitet i regionen,
vilket även inkluderar demokratisk utveckling,
respekt för mänskliga rättigheter, rättsstatens
principer, ekonomi och miljö samt rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder.
Sverige har, som en viktig del av sitt stöd
utöver bidrag till den ordinarie budgeten, ställt
personal till förfogande för tjänst i
sekretariatet, institutionerna och fältmissionerna. Sverige har dessutom utbildat och
tillhandahållit valövervakare och valobservatörer till organisationens valobservatörsinsatser. Sverige har vidare stött extrabudgetär,
konfliktförebyggande projektverksamhet med
fokus på bland annat främjande av demokrati,
mänskliga rättigheter, mediefrihet, jämställdhet, reform av valsystem, ekonomisk återuppbyggnad, försoningsprocesser samt förstöring
av miljöfarligt raketbränsle. En viktig svensk
insats under 2008 var stöd till utstationering av
ytterligare 20 militärobservatörer till Georgien
efter kriget i augusti samt containerhem till
dessa. I en skrivelse till riksdagen redogörs för
verksamheten inom Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
under 2008 (skr. 2008/09:197).
Europarådet
Europarådet, där Sverige var ordförande i
ministerkommittén under stor del av år 2008,
är ett viktigt instrument för främjande av
demokrati, respekt för mänskliga rättigheter
och rättstatens principer och bidrar därmed till
säkerhet i ett brett perspektiv. Kraftsamlingen
på Europarådets kärnområden har ytterligare
stärkts efter beslutet vid toppmötet i maj 2005,
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att all verksamhet ska bidra till detta. Dessa
områden utgjorde kärnan i det svenska
ordförandeskapsprogrammet
under
ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté, maj–november 2008. Under ordförandeskapet
genomfördes
konferensen
i
Stockholm om ett starkare genomförande av
Europakonventionen om mänskliga rättigheter
på nationell nivå, om systematiskt arbetet för
MR samt om barnets rättigheter. Sverige tog
också initiativ till en gemensam konferens för
Europarådet och Nordiska ministerrådet i
Strasbourg på temat funktionshindrades
rättigheter.
Europarådet arbetar genom normbildning
och övervakning, genom samarbets- och
biståndsprogram samt genom engagemang i
konfliktområden
i
syfte
att
främja
demokratisk utveckling och stabilitet. En fråga
som fick särskild vikt under det svenska
ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté förra året var vilken roll
Europarådet kunde spela efter Georgienkonflikten. Sverige fortsätter att verka för en
koncentration av Europarådets verksamhet i
linje med toppmötets beslut, samt en
modernisering av Europarådets organisation
och arbetsmetoder. Sverige bidrar som
medlem till Europarådets ordinarie budget,
delbudgetar samt budgeten för vissa partsavtal.
Sveriges mål är att fortsatt stärka och
effektivisera Europarådet och dess kärnverksamhet. I en skrivelse till riksdagen redogörs
för
verksamheten
inom
Europarådets
ministerkommitté
under
2008
(skr.
2008/09:196).
OECD
Medlemskapet i OECD är viktigt för Sverige.
Regeringskansliet, riksdagen, myndigheter och
andra offentliga och privata institutioner drar
stor nytta av OECD:s unika ställning som
forum för erfarenhetsutbyte, dialog i policyfrågor och analys inom ett stort antal
politikområden. OECD har under 2008 och
2009 fortsatt det fördjupade samarbetet med
Brasilien, Indien, Indonesien, Kina och
Sydafrika och bedrivit förhandlingar om
medlemskap för Chile, Estland, Israel,
Ryssland och Slovenien. OECD har under
2009 fokuserat sitt arbete på att bidra till hur
den globala ekonomiska krisen kan bemötas.

Detta var huvudtemat för ministerrådsmötet i
juni 2009.
OECD:s arbete med att stödja de pågående
förhandlingarna om ett nytt klimatavtal postKyoto har fortsatt under året. Ministermöten
har hållits gemensamt mellan miljö- och
utvecklingsministrar samt inom migrationsområdet. En högnivåkonferens om ohälsa i
arbetslivet arrangerades av den svenska
regeringen och OECD i Stockholm.
Utrikes- och säkerhetspolitisk forskning
Forskning och analyser har genomförts med
statlig finansiering som fördjupat förståelsen
om främst säkerhetspolitik. Under 2008 har
detta skett i form av studier och seminarier i
syfte att medverka till ökad debatt och
information om den allt mer globaliserade
säkerhetspolitiken. Delar av verksamheten har
också bidragit till utformningen av svenska
initiativ i internationella fora.
Utrikespolitiska institutets forskning är en
förutsättning och kunskapsbas för institutets
informations- och programverksamhet. Vidare
utgör forskningen ett stöd till regeringskansliets verksamhet. Under året har bl.a.
studier inför det svenska ordförandeskapet i
EU utförts. Forskningen har fortsatt varit en
viktig komponent i etablerandet av ett globalt
expertnätverk och för att UI ska kunna
fungera som en internationell partner i utrikesoch säkerhetspolitiska frågor.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) bedriver forskning inom bl.a.
områdena nedrustning, icke-spridning, militära
utgifter och regional säkerhetspolitik. SIPRI
har spridit information om dessa frågor och
skapat opinion både nationellt och internationellt. Förutom genom rapporter och
seminarier har man använt sig av sina databaser, som är tillgängliga på institutets hemsida
och genom den internationellt välkända
årsboken. SIPRI:s forskningsresultat om olika
delfrågor inom nedrustning och icke-spridning
har utgjort bidrag till UD:s arbete på området.
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
har under 2008 dels genomfört utvecklingsarbete inom ramen för det långsiktiga
expertstödet till UD, dels lämnat direktstöd
till UD. Verksamheten har bedrivits avseende
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kärnvapen, biologiska och kemiska vapen,
rymdoch
missilfrågor
och
inom
ickespridningsinitiativet Proliferation Security
Initiative (PSI).
Exempel på genomfört arbete inkluderar
fortsatt utveckling av teknisk analys och dataöverföring inom ramen för det internationella
samarbetet för att bygga upp provstoppsavtalets (CTBT) övervakningskapacitet.
FOI har också fortsatt att bevaka och
analysera den kärntekniska utvecklingen i
riskländer som Iran och Nordkorea. Annat
stöd har getts i form av sakunderlag och
deltagande med expertis i olika internationella
förhandlingar, bl.a. vad gäller konventionerna
mot biologiska resp. kemiska vapen och olika
exportkontrollregimer.
Folke Bernadotteakademin har inom ramen
för internationella forskargrupperna bl.a.
genomfört flera landsomfattande studier
(Burundi, Aceh, Liberia, Nepal, Colombia).
Uppbyggnaden av ett forskningsarkiv för
internationella fredsinsatser bedöms vidare
kunna bidra till ökad kunskap och stimulera
vidare forskning inom området.
Nordiskt samarbete
Sverige har under året innehaft ordförandeskapet i Nordiska rådet, det nordiska
parlamentariska samarbetet. Tre teman har
stått i fokus: gemenskap (historisk, kulturell
och språklig samhörighet i Norden),
grannskap (Östersjön, Arktis, nordvästra
Ryssland och utvecklingen av den Nordliga
dimensionen) och globalisering (Norden som
global vinnarregion syftande till en utveckling
där alla kan dra nytta av globaliseringen).
Sverige har särskilt uppmärksammat
åtgärder för att möta globaliseringen,
undanröja gränshinder mellan de nordiska
länderna och reformeringen av Nordiska
ministerrådet, så att samarbetet blir mer
effektivt och fokuserat.
Under året avrapporterades en utvärdering
av tidigare genomfört reformarbete. Rapportens tolv konkreta förslag till ett mer
effektivt och mer fokuserat nordiskt samarbete har vidareutvecklats under året och följs
nu upp av de olika ministerråden.
En prioriterad uppgift under året har även
varit att undanröja gränshinder mellan de
16

nordiska länderna och på så sätt göra det
lättare för personer och företag att verka över
nationsgränserna. Ett viktigt redskap i detta
arbete är Gränshinderforum som tillsattes av
de nordiska samarbetsministrarna i slutet av
2007. Forumet som består av en deltagare från
varje nordiskt land samt från Åland ska
medverka till att konkreta gränshinder löses i
dialog med länderna. Det ska årligen rapportera till statsministrarna om hur arbetet går
framåt. Under året har forumet huvudsakligen
fokuserat på fyra områden: socialförsäkringsfrågor, näringslivsfrågor, högre utbildning och
forskning/innovation samt det förebyggande
nationella lagstiftningsarbetet i syfte att förhindra uppkomsten av nya hinder. Under året
har även gränshindersrelaterade frågor
diskuterats bilateralt med våra grannländer.
I både Sverige och Finland har under året
uppmärksammats att det gått 200 år sedan det
svenska riket delades. Ett stort antal
evenemang har hållits under året där de
svensk-finska förbindelserna stått i fokus. Den
17 mars anordnades en bilateral framtidskonferens med fokus på forskningsfrågor i
Stockholms stadshus. Den 14 maj hölls ett
gemensamt svensk-finskt regeringsmöte i
Tavastehus som det första i sitt slag i de båda
länderna. Regeringarna enades om ett
gemensamt dokument vars syfte är att
ytterligare stärka banden mellan länderna.
Den norske före detta utrikes- och
försvarsministern Thorvald Stoltenberg har på
uppdrag av de nordiska utrikesministrarna
presenterat förslag till ett fördjupat nordiskt
säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete.
Den framåtblickande rapporten har under året
varit föremål för fortsatta diskussioner med
fokus på vilka områden man kan arbeta vidare
med.
Nordiska ministerrådet överlämnade i mars
till Europeiska kommissionen några konkreta
förslag till projekt inom ramen för
Östersjöstrategins första handlingsplan, 2010.
Nordiska ministerrådet har även uttryckt
intresse för att delta i genomförandet av
förslagen.
Genom projektverksamhet, informationsarbete,
ungdomsaktiviteter
m.m.
har
Föreningen Norden fortsatt att spela en viktig
roll i främjandet av den mellanfolkliga förståelsen i Norden och stärkandet av samarbetets folkliga förankring. Föreningen har
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även uttryckt intresse för att bidra till
genomförandet av EU:s Östersjöstrategi.
Konsulär verksamhet
Varje år får flera tusen svenskar hjälp av
Utrikesdepartementet när de råkat i nöd
utomlands. Ytterligare ett stort antal får hjälp
direkt av utlandsmyndigheterna utan att
departementet blandas in. Antalet konsulära
ärenden har ökat kraftigt under de senaste åren
och fortsätter att vara omfattande. Arbetet
med att bygga upp den konsulära beredskapen
har varit intensivt under det gångna året.
Bland annat har UD under 2008
tillsammans med Statens räddningsverk (SRV)
och Krisberedskapsmyndigheten lett utvecklingen av utlandsmyndigheternas krishanteringsförmåga, vilket innebär att man under
året har utbildat samtlig personal vid åtta utlandsmyndigheter. I utbildning och övning har
personal från UD, SRV, Socialstyrelsen, Rädda
Barnen, Svenska Kyrkan och Polisen ingått.
Sverigefrämjande i utlandet
De statliga insatserna för information om
Sverige i utlandet, bl.a. genom svenska
utlandsmyndigheter, syftar till att ge Sverige
gott anseende och att skapa förtroende för
landet som samarbetspartner och därmed
främja svenska intressen och bidra till
sysselsättning och tillväxt.
Svenska institutet (SI) har för sin
verksamhet under 2008 utgått från den
gemensamma Sverigebildsplattform som har
utarbetats inom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU, däri ingår
Utrikesdepartementet, Exportrådet, Invest in
Sweden Agency, Svenska institutet, Visit
Sweden och Näringsdepartementet) och man
följer de riktlinjer som anges i strategin för
Sverigebilden. SI ger bl.a. stöd till och
medverkar i utställningar, gästspel, filmvisningar och andra presentationer av Sverige i
utlandet i samarbete med andra aktörer
Fokusområdena är ny kreativitet, öppenhet,
gränslös utveckling och hållbarhet. SI:s
geografiska prioriteringar är tolv världsstäder
(Tokyo, Shanghai, Peking, Mumbai, São
Paulo, Los Angeles, New York, Washington

DC, London, Paris, Berlin och Moskva). SI
och de svenska utlandsmyndigheterna har
därvid genomfört ett stort antal aktiviteter i
utlandet. Regeringen bedömer att målen för
verksamheten har uppfyllts.
Sverigefrämjandet i utlandet berör även
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande under utgiftsområde 24
Näringsliv.
Samarbete inom Östersjöregionen
Sidas Östersjöenhet har utvecklat grannlandssamarbetet genom att möjliggöra för en
mångfald av svenska aktörer att utveckla
relationer med samarbetsparter i övriga länder.
Antalet beviljade insatser ökade från 118 st
2007 till 141 st 2008 till ett belopp av ca 25
miljoner kronor. Totalt har 43 av sammanlagt
97 aktörer varit nya inom Östersjösamarbetet.
Miljö- och energifrågor var det största samarbetsområdet. Insatserna inom detta område,
som ofta sker i form av förstudier, har medfört
beviljade medel från andra större finansiärer av
Östersjösamarbete. Ryssland var det största
samarbetslandet, tätt följt av Polen. Östersjöenhetens stöd till att ta fram ett flertal
projektansökningar till EU:s Interregprogram
har resulterat i att minst två beviljats.
Sidas samarbete med Ryssland på
miljöområdet, som år 2008 uppgick till ca 67
miljoner kronor, syftar till att bidra till
minskade utsläpp i Östersjön, från främst S:t
Petersburg och Kaliningrad. Sidas insatser sker
i huvudsak genom stöd inom ramen för
Northern
Dimension
Environmental
Partnership (NDEP). Det svenska bidraget
inriktas särskilt på att minska utsläppen av
fosfor och kväve till Östersjön från S:t
Petersburg och förberedelser för ett nytt
avloppsreningsverk i Kaliningrad. Projekten är
ännu inte avslutade, men insatserna beräknas
leda
till
utsläppningsminskningar
och
minskade fosforutsläpp på 1 500 ton per år
samt bl.a. minskat kväveutsläpp med minst
2 300 ton per år.
Sidas stöd för mänskliga rättigheter i
Ryssland uppgick 2008 till ca 10 miljoner
kronor. På grund av den särskilt svåra situationen i Norra Kaukasus, som har spridningseffekter över hela federationen, inriktas
17

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

samarbetet i första hand på detta område.
Totalt har 11 projekt genomförts under 2008,
antingen som stöd via svenska och
internationella organisationer eller som direktstöd till ryska organisationer. Genom
organisationernas synliggörande av övergrepp,
stöd till rättsprocesser samt utbildning av
mänskliga rättigheter har stödet främjat
respekten för mänskliga rättigheter i Ryssland.
Under 2008 har Svenska institutet inom
ramen för sitt Visbyprogram förmedlat 178
projektbidrag och samverkat med 66 svenska
samarbetsorganisationer. Svenska institutet
har därutöver förmedlat 354 utländska
stipendier och genom sex kontaktseminarier i
Vitryssland, Ukraina och Ryssland fördjupat
relationerna med 350 nyckelpersoner.
Kostnaderna uppgick till ca 53 miljoner
kronor, varav drygt hälften av medlen gick till
stöd till akademiska projekt. Ryssland har varit
det land som deltagit i flest projekt. Vad gäller
Ukraina har det skett en ökning av antalet
akademiska projekt, medan Vitryssland kunde
uppvisa ett större antal enskilda inresande
stipendiater. Under 2008 har samtliga
stipendiater inom ramen för Visbyprogrammet följts upp i enkätstudier, som visat mycket
positiva resultat.
Under 2008 har Svenska institutet gett 36
unga framgångsrika ledare på hög nivå inom
sina branscher möjlighet att delta i sitt
ledarskapsprogram till en kostnad av ca 10
miljoner kronor. Inom ramen för detta
program samarbetar Svenska institutet med 18
svenska organisationer och företag. Evenemang i samband med programmet har nått fler
än 85 nyckelpersoner. Samtliga deltagare gav
aktiviteterna mycket gott betyg och
programmet har gett upphov till ca 200
följdprojekt.

2.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen
har
inte
haft
invändningar inom utgiftsområdet.
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några

2.6

Politikens inriktning

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
I
Sveriges
närområde
bedöms
det
säkerhetspolitiska läget som fortsatt stabilt.
Säkerhetssituationen kan dock förändras av
nya globala och komplexa hot utanför Sveriges
gränser. Väpnade konflikter är exempel på
sådana företeelser som kan hota vår och andras
säkerhet. Andra hot kan vara internationell
terrorism, risken för spridning och användning
av massförstörelsevapen och organiserad
brottslighet. Respekten för folkrätten,
inklusive de mänskliga rättigheterna, den
internationella humanitära rätten samt
rättsstatens principer, är av central betydelse i
säkerhetspolitiken.
För svenskt vidkommande intar EU en
särställning
i
svensk
utrikesoch
säkerhetspolitik. FN är självfallet ett centralt
forum för Sveriges arbete inom internationell
fred och säkerhet. Medlemskapet i OSSE och
Europarådet
samt
samarbetet
med
Nato/Partnerskap för fred (PFF) är också av
central betydelse, liksom det regionala
samarbetet i närområdet.
Dagens konflikter är i högre grad än tidigare
inomstatliga konflikter och inbegriper i många
fall ett stort antal aktörer. Denna utveckling,
tillsammans med brister i respekten för de
mänskliga rättigheterna och demokrati i flera
konfliktländer och nuvarande och tidigare
diktaturer, innebär att det internationella samfundet står inför stora utmaningar i arbetet
med de fredsfrämjande verktygen som förutom att skapa säkerhet syftar till att främja
bekämpning av fattigdom, ekonomisk och
fredlig utveckling i världen.
Regeringens samlade politik på det fredsoch säkerhetsfrämjande området framgår av
den nationella strategi som lades fram under
våren 2008 (skr. 2007/2008:51). I strategin
framhålls bl.a. hur utrikes-, utvecklings-,
säkerhets- och försvarspolitik ömsesidigt kan
stödja varandra inom ramen för mer samman-
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hållna svenska insatser till internationellt
freds- och säkerhetsfrämjande.
De olika fredsfrämjande verktygen har
därför en stark relation till varandra och kan
verka ömsesidigt förstärkande. Detta ökar
samtidigt betydelsen av effektiva samverkansformer
mellan
olika
politikområden.
Regeringen har påbörjat inrättandet av en
samverkansfunktion inom Regeringskansliet
med stöd av berörda myndigheter och andra
aktörer för att stärka den civil-militära
samverkan i samband med svenska bidrag till
insatser internationellt. Det krävs ett
integrerat synsätt för hur en instabil
säkerhetssituation i ett konfliktdrabbat land
ska kunna motverkas, vilket inkluderar inte
endast militära medel utan andra insatser som
kan hjälpa till att bryta våldsmönstret och
skapa säkerhet. Detta integrerade synsätt
bygger på det bredare säkerhetsbegreppet och
på att fredsarbete måste främja såväl säkerhet
som utveckling och mänskliga rättigheter för
att vara hållbart
Medverkan i och utveckling av freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet och fredsbyggande arbete utgör en prioriterad uppgift
för en aktiv svensk utrikespolitik. Målet är att
initiera, stödja och delta i internationella fredsfrämjande insatser för att förebygga, hantera
och lösa kriser och konflikter samt att bidra till
fredsbyggande. Svenskt deltagande i fredsfrämjande verksamhet sker i form av militära
och civila insatser, dvs. väpnad trupp, militärobservatörer, observatörer, poliser och andra
experter, bl.a. inom rättsområdet. Svensk medverkan sker inom ramen för olika organisationer och med bred geografisk representation
i syfte att tydliggöra det svenska engagemanget för en fredlig utveckling både i vårt
närområde och globalt. Regeringen förutser
att de internationella fredsfrämjande insatserna
kommer att fortsätta att öka i omfattning och
bredd. Det innebär att flera typer av insatser
behövs i den tidigare återuppbyggnadsfasen
efter en konflikt. Förutom omedelbar
humanitär hjälp och s.k. DDR-insatser (dvs.
avväpning, demobilisering och återanpassning
av
forna
kombattanter
inklusive
i
förekommande fall barnsoldater) ställs även
ökade krav på biståndsinsatser för att främja
respekten för mänskliga rättigheter och
rättsstatsprincipen, förebygga spridning av
HIV/aids samt för att främja kvinnors

deltagande i freds- och återuppbyggnadsarbete
enligt FN-resolution 1325. Ökade krav ställs
även på säkerhetssektorreformer, ett område
som kommer vara fortsatt prioriterat under
kommande år. FN:s säkerhetsråd har kommit
att i större utsträckning besluta om
multifunktionella mandat vilka ligger till grund
för insatser där både civila och militära komponenter ingår vilket Sverige stödjer. Sverige
strävar efter att öka graden av samarbete
mellan de nordiska länderna även på det fredsoch säkerhetsfrämjande området. Det sker
bland annat genom att inför varje
internationell insats undersöka möjligheter till
nordisk samverkan. Sverige ska bidra till att
FN med sina freds- och säkerhetsfrämjande
instrument kan verka effektivt och kraftfullt.
Sverige kommer fortsatt aktivt att stödja och
prioritera att bidra till världsorganisationens
freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Sverige
ska bidra till att FN är rustat för att fatta
kraftfulla beslut som kan implementeras och
agera i situationen som hotar internationell
fred och säkerhet.
EU:s roll i internationell krishantering har
ökat markant de senaste åren. En stark politisk
drivkraft inom unionen har varit att genom
krishanteringsengagemanget underbygga EU:s
strävan att utveckla sin aktörsroll på ett globalt
plan.
Genom ett aktivt deltagande samt
betydande bidrag till de militära och civila
insatser som har lanserats inom ramen för
EU:s säkerhets- och försvarspolitik (ESFP),
har Sverige kommit att spela en framträdande
roll för ESFP:s utveckling. Sverige kommer att
fortsätta att bidra till att utveckla detta samarbete och spelar en särskilt viktig roll i
samband med EU-ordförandeskapet. Antalet
militära och civila insatser inom ramen för
ESFP fortsätter att öka. På den militära sidan
kan nämnas den marina insatsen operation
Atalanta som verkar utanför Somalias kust –
fr.o.m. maj 2009 med svenskt deltagande –
främst i syfte att säkerställa att humanitär hjälp
till Somalia når fastlandet. På den civila sidan
utgör EU:s rättsstatsinsats EULEX i Kosovo
den hittills mest omfattande och komplexa
missionen. En av ESFP:s viktigaste uppgifter
är att ge stöd till FN:s fredsfrämjande arbete
och Sverige verkar för att utveckla samarbetet
mellan EU och FN. Sveriges ledningsansvar
för den nordiska stridsgruppen – Nordic
19
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Battle Group – ligger fast. Förberedelser pågår
inför en ny beredskapsperiod, under första
halvåret 2011.
Ett fortsatt svenskt deltagande förutses i
ISAF och KFOR. I bägge fallen kommer
regeringen under hösten att återkomma till
riksdagen med särskilda propositioner.
Nya eller utökade, OSSE- och Nato-ledda,
insatser kan bli aktuella, bland annat beroende
på utvecklingen i enskilda konfliktområden.
För att kunna möta det ökade behovet av
freds- och säkerhetsfrämjande insatser
kommer Sverige att fortsätta att arbeta för att
stärka kapaciteten hos regionala, interregionala
och subregionala organisationer att förebygga
och hantera kriser.
En större bredd av civila kompetenser
efterfrågas samtidigt som kraven ökar på såväl
kvalitet och kvantitet, som på snabbhet i
rekrytering och utbildning av personal. Som
ett led i att stärka Sveriges arbete med säkerhet
och utveckling och för att kunna svara upp
mot den internationella efterfrågan på svensk
personal utgör personalförsörjningsfunktionen på Folke Bernadotteakademin, tillika
andra berörda myndigheter, en viktig del i det
fortsatta arbetet. Sverige bör ha förmåga att
mer aktivt ta på sig rollen som medlare i
konflikter där Sverige har särskild kompetens
eller förutsättningar att bidra. Utöver
deltagande med svensk personal och expertis
ska Sverige också fortsätta att bidra till insatser
och verksamhet för att förebygga, dämpa och
lösa väpnade konflikter. Här kommer det även
fortsättningsvis att vara angeläget att stärka
kvinnors roll och deltagande i internationella
freds- och säkerhetsfrämjande insatser. Detta
arbete bidrar till att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och
säkerhet. Insatser för att stärka kvinnors
deltagande, säkerhet och åtnjutande av de
mänskliga rättigheterna är en integrerad del av
regeringens arbete inom den freds- och
säkerhetsfrämjande verksamheten.
Terrorismfrågorna har under en längre tid
haft en framträdande plats i det internationella
samarbetet för fred och säkerhet, såväl inom
FN som inom EU, liksom i andra organisationer. Sverige verkar inom ramen för dessa
organisationer för att förebygga och motverka
terrorism och kommer bl.a. fortsätta att aktivt
bidra till implementeringen av FN:s globala
strategi mot terrorism. Sverige verkar också
20

för en aktiv, handlingsinriktad diskussion
inom EU rörande åtgärder mot terrorism,
inklusive möjligheterna att via stödinsatser i
tredje land befrämja en positiv utveckling.
Respekt för de mänskliga rättigheterna och
rättsstatens principer utgör grundförutsättningar för att effektivt möta hotet från
terrorismen. En fortsatt stor efterfrågan
förväntas på svenska bidrag till kapacitetshöjande insatser för att förebygga terrorism.
Nedrustnings- och icke-spridningsfrågor
Under 2009 präglas verksamheten i hög grad
av det svenska EU-ordförandeskapet. Detta
gäller t.ex. rådsarbetsgrupperna CONOP och
CODUN, men även det omfattande EUarbetet inom multilaterala fora, såsom första
utskottet i FN:s generalförsamling och
IAEA:s generalkonferens.
Nedrustnings- och icke-spridningsarbetet är
en viktig del av svensk utrikespolitik. Det
syftar till att reducera och eliminera
massförstörelsevapen, samt att motverka att de
sprids. Målsättningen är också att begränsa
mängden och reglera tillgängligheten av
konventionella vapen. För att uppnå detta
inriktar Sverige sig särskilt på att förhandla
fram internationella avtal samt att verka för att
dessa genomförs, att alla länder ansluter sig till
avtalen och, när så behövs, att avtalen
förstärks. Centrala uppgifter i icke-spridningsarbetet är strävan efter en förhandlingslösning
av frågan om Irans kärntekniska program samt
ansträngningarna att förmå Nordkorea att
avveckla sitt kärnvapenprogram.
Sverige ska fortsatt verka för kärnvapennedrustning och för att alla stater ska ansluta
sig till och efterleva icke-spridningsfördraget
(NPT). Samtliga stater bör också förmås
ansluta sig till konventionerna om förbud mot
kemiska respektive biologiska vapen. Det
pågående arbetet med att avskaffa kemiska
vapen i enlighet med konventionen om förbud
mot dessa vapen bör fortsatt stödjas. Det är
angeläget att förbudet mot biologiska vapen
stärks genom en s.k. verifikationsmekanism.
Sverige ska också fortsatt aktivt delta i
arbetet i FN:s generalförsamling (första
utskottet), nedrustningskonferensen (CD),
organisationen för förbud mot kemiska vapen
(OPCW), Internationella atomenergiorganet
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(IAEA) samt i den förberedande kommittén
för att upprätta det internationella kontrollorganet under provstoppsavtalet (CTBTO).
Två svenska prioriteringar under EUordförandeskapet
är
främjandet
av
provstoppsavtalet och frågan om inrättandet
av multilaterala garantier för tillgång på
kärnbränsle. Arbetet med dessa angelägna
frågor kommer att fortsätta under 2010.
EU:s
strategi
mot
spridning
av
massförstörelsevapen bör följas upp genom
implementering av ”New Lines for Action”
från 2008 samt i EU:s bilaterala avtal med
tredje land och genom projektinsatser. Sverige
ska fortsatt delta aktivt i EU:s rådsarbetsgrupper för nedrustning och ickespridning (CODUN resp. CONOP).
På icke-spridningsområdet ska internationella avtal och åtaganden om ickespridning av massförstörelsevapen efterlevas
och genomföras fullt ut. Hit hör bl.a. FN:s
säkerhetsrådsresolution 1540 om förhindrande
av spridning av massförstörelsevapen, 1718
och 1874 om Nordkorea samt 1737, 1747 och
1803 om Iran. Det fortsatta arbetet, inte minst
genom exportkontrollen och deltagandet i
icke-spridningsinitiativet
Proliferation
Security Initiative (PSI), ställer ökande krav på
samordnade
insatser
från
berörda
myndigheter. Sverige bör även fortsättningsvis
medverka i konkreta insatser för nedrustning
och icke-spridning av kärnvapen och kemiska
vapen inom ramen för G8:s Globala Partnerskap, till vilket Sverige anslöt sig 2003.
Sverige ska fortsatt verka för att FN:s
handlingsprogram för att bekämpa illegal
handel med lätta vapen från 2001 genomförs,
liksom EU:s strategi från 2005 för
bekämpning av olaglig ansamling och handel
med lätta vapen. Sverige ska fortsätta att
förstärka bl.a. EU:s arbete mot små och lätta
vapen samt ge bidrag till humanitära
minröjningsinsatser.
Sverige fortsätter att medverka i
ansträngningarna inom ramen för FN:s
Konvention (1980) om förbud mot eller
begränsningar av vissa konventionella vapen
för att nå fram till ett protokoll med
restriktioner för klusterammunition och med
anslutning av de ledande vapenmakterna.
Sedan Konventionen om klusterammunition
nu undertecknats avser regeringen återkomma
till riksdagen vad gäller dess ratificering.

Sverige och EU stöder tillämpningen av
Ottawakonventionen
(truppmineförbudet)
och särskilt ansträngningarna att ge sådant
stöd till hälsosektorn i drabbade länder som
kan komma minoffer till del. Konventionens
översynskonferens hösten 2009 i Colombia
kommer ge möjligheter att särskilt
uppmärksamma detta arbete. Sveriges
engagemang för att bekämpa spridning av lätta
vapen kommer att fortsätta. Frågan om den
okontrollerade spridningen är kopplad till
utvecklingsansträngningar i alla dess aspekter.
Sverige verkar för att detta tydliggörs.
Tekniskt expertstöd från Totalförsvarets
forskningsinstitut förblir av mycket stort
värde i det fortsatta arbetet på nedrustningsoch ickespridningsområdet.
Exportkontroll
Under 2010 kommer verksamheten att
fortsatt domineras av rådsarbetsgrupperna
COARM och WPDU med tillhörande
seminarier och andra sammankomster, men
också av arbetet i de multilaterala exportkontrollregimerna. Sverige ska förbli aktivt i
exportkontrollregimerna och i EU-arbetet för
att stärka exportkontrollen som ett instrument
mot spridning av massförstörelsevapen och
okontrollerade flöden av konventionella
vapen. Verksamheten under 2010 inriktas på
följande åtgärder.
Vad gäller exportkontrollen för krigsmateriel fortsätter Sverige att i EU-samarbetet
verka för informationsutbyte och transparens.
EU:s gemensamma s.k. outreach-arbete för att
sprida information om god exportkontroll och
den gemensamma ståndpunkten på området
ska främjas. Sverige ska fortsatt aktivt stödja
den process som syftar till att uppnå ett ”Arms
Trade Treaty” (ATT). Direktivet om
överföringar av försvarsrelaterade produkter
inom gemenskapen (ICT) ska genomföras
genom nödvändiga ändringar i det svenska
regelverket. Beträffande exportkontrollen för
produkter med dubbel användning kommer
fortsatt nationellt arbete krävas för att
säkerställa svenskt genomförande av EG:s
reviderade PDA-förordning. Förhandlingarna
om ett förslag från kommissionen om ett antal
nya s.k. gemenskapens generella exporttillstånd väntas fortsätta.
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Medlemskap i internationella
organisationer och EU
EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik,
GUSP
EU utgör fortsatt det centrala forumet för
svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Det
utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet
inom EU, inklusive krishantering och
fredsfrämjande insatser, är under fortsatt stark
tillväxt. Regeringen verkar för att Sverige skall
vara pådrivande när det gäller utvecklingen av
den Europeiska Unionen som global aktör.
Det är angeläget att EU genom en bred och
effektiv utrikespolitik står väl rustat för att
möta de globala utmaningar som Europa och
världen står inför. Sverige avser att aktivt bidra
till såväl den konceptuella som operativa
utvecklingen av EU:s gemensamma utrikesoch säkerhetspolitik.
FN
Sveriges starka stöd till FN är också av central
betydelse i svensk utrikespolitik. Regeringen
eftersträvar en tydlig svensk röst i FN när det
gäller såväl policyskapande som genom direkta
insatser i fält. Sverige kommer att fortsätta att
bidra till arbetet för att stärka och effektivisera
FN och dess kärnverksamhet. Sverige fortsätter även att aktivt delta i reformprocessen
för att på så sätt bidra till att stärka det
kollektiva säkerhetssystemet.
För att FN på ett mer effektivt sätt ska
kunna ta sig an dessa utmaningar kommer
Sverige att fortsatt driva arbetet med reformer
av organisationens styrning och förvaltning
vad gäller t.ex. frågor om resultatstyrning,
ansvarsutkrävande, revision och granskning,
upphandling m.m.
Sverige innehade fram till juni 2009
ordförandeskapet för Burundi-kommittén
inom ramen för FN:s fredsbyggande
kommission. Mot bakgrund av erfarenheterna
från detta ordförandeskap och som största
givare till FN:s fredsbyggande fond (PBF)
kommer Sverige fortsatt verka aktivt för att
göra FN:s fredsbyggandearkitektur till ett
effektivt verktyg för att överbrygga glappet
mellan akuta krishanteringsinsatser och mer
långsiktigt utvecklingsarbete. Sverige kommer
även fortsatt att verka för att stärka FN:s
medlingskapacitet med fokus på samarbete
med regionala organisationer, både finansiellt
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och genom Folke Bernadotteakademins
utbildningar.
Efter en inledande institutionsuppbyggande
fas i FN:s nya råd för mänskliga rättigheter
(MR-rådet) är prioriteten att bidra till att rådet
ska leva upp till sitt mandat att granska
efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna
och stödja förbättrad respekt för de mänskliga
rättigheterna. Sverige kommer att verka för att
rådet, inklusive dess mekanism för universell
granskning, blir ett trovärdigt och effektivt
instrument i det globala arbetet för de
mänskliga rättigheterna. Det är viktigt att
rådet behandlar angelägna situationer som
leder till en verklig förbättring avseende FN:s
hantering av de mänskliga rättigheterna.
Sverige vill också stärka integreringen av de
mänskliga rättigheterna i det bredare FNarbetet, inklusive i generalförsamlingen, fredsfrämjande insatser samt i FN:s fonder och
program.
Sverige kommer att fortsätta att arbeta
aktivt för att stärka FN:s kapacitet och verksamhet på det humanitära området. Sverige
kommer också att stödja FN i dess
ansträngningar för att samordna hela
systemets rättsstatsfrämjande verksamheter
(idag fördelade på över 40 FN-organ). Vidare
kommer Sverige ge fortsatt stöd till de
internationella domstolarna, inklusive den
Internationella brottmålsdomstolen (ICC),
och andra insatser för att motverka straffriheten för folkmord, brott mot mänskligheten
och krigsförbrytelser.
FN:s fredsfrämjande insatser har ökat
dramatiskt under senare år. De nya multifunktionella operationerna som FN beslutat
om under det senaste året är omfattande och
kräver bidrag från medlemsstaterna. Svensk
medverkan i, och finansiering av, FNbeslutade insatser för fred och fredsbyggande
kommer vara fortsatt angeläget. Kostnaderna
för denna verksamhet förutses öka ytterligare
under kommande år.
OSSE
OSSE med sin vidsträckta medlemskrets,
flexibla struktur och brett definierade syn på
säkerhet, är ett viktigt forum för svensk
utrikes- och säkerhetspolitik. Det s.k.
Augustikriget i Georgien visade både på
organisationens fortsatta relevans och dess
begränsningar. Diskussionen om europeisk

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

säkerhet hör hemma inom OSSE där det breda
säkerhetsbegreppet, efterlevandet av gjorda
åtaganden och den transatlantiska länken är
viktiga delar. Sverige kommer att fortsätta
verka för att stärka OSSE:s unika fredsfrämjande och konfliktförebyggande roll i
regionen.
Inte
minst
arbetet
med
demokratistärkande, inklusive valövervakning,
inom OSSE:s så kallade mänskliga dimension,
är grundläggande aspekter av verksamheten.
Stödet till OSSE:s institutioner, kontoret för
demokratiska institutioner och mänskliga
rättigheter (ODIHR), högkommissarien för
frågor om nationella minoriteter (HCNM),
medierepresentanten (RFOM) samt den
särskilda representanten för bekämpning av
människohandel, är centralt. Sverige kommer
likaså att fortsätta stödja OSSE:s operativa
fältnärvaro genom de olika fältkontoren.
Mandaten för OSSE:s olika fältmissioner ska
även framgent formuleras utifrån situationen i
varje enskilt land med särskild inriktning på
demokrati- och institutionsbyggande, inkl.
ansvar för genomförande av val, utveckling av
media, rättsväsende, mänskliga rättigheter och
stöd till förtroendeskapande åtgärder mellan
olika befolkningsgrupper. OSSE:s ökande
verksamhet i bl.a. Centralasien och södra
Kaukasien samt utvecklingen av organisationens polisverksamhet ställer krav på
svensk medverkan och resurser. Miljö och
säkerhet ägnas ökad uppmärksamhet i OSSE,
vilket Sverige välkomnar.
Europarådet
Europarådet har en viktig roll som
samlingsplats för de europeiska länderna. Det
spelar i den europeiska säkerhetspolitiska
arkitekturen fortsatt en viktig roll för de
mänskliga rättigheterna, rättstatens principer
och demokratins uppbyggnad i Europa. Något
som inte minst visar sig i samband med
Georgienkrisen. För Sveriges del är dessa
Europarådets kärnfrågor prioriterade. Det
gäller ländernas efterlevnad av Europarådets
normer och konflikter som kan komma att
uppstå i området. Samordningen av hur EUländerna ska förhålla sig i dessa avseenden,
liksom samordning inom OSSE och FN,
kommer vara en viktigt uppgift under det
svenska ordförandeskapet i EU. Europarådet
kan också komma att vara en viktig del av i
EU:s östliga partnerskap.

Ytterligare en högt prioriterad uppgift för
det svenska ordförandeskapet är reformer av
Europadomstolen som har stora ärendebalanser. Viktiga reformer finns i det s.k.
protokoll 14 till den europeiska konventionen
för mänskliga rättigheter som dock f.n. är
blockerat av att Ryssland som enda land ännu
inte ratificerat det. På svenskt initiativ har
Europarådet nu beslutat om åtgärder för att
kunna sätta de viktigaste bestämmelserna i
kraft mot de länder som medger det, och dessa
åtgärder har nu trätt i kraft mot flera medlemsländer. Sverige kommer även ge sitt fortsatta
stöd till människorättskommissariens verksamhet.
EAPR/PFF
Sveriges samarbete med Nato sker på den
militära alliansfrihetens grund. Samarbetet
baseras på medlemskapet i Europeiska
Partnerskapet (EAPR) och Partnerskapet för
fred (PFF) och omfattar också relationen
mellan EU och Nato. Deltagande i Nato-ledda
fredsfrämjande insatser utgör en central del i
Sveriges relation med Nato. Sveriges samverkan med Nato är ett viktigt medel för att
bidra till internationell fred och säkerhet,
särskilt genom deltagandet i de Nato-ledda
fredsfrämjande insatserna i Kosovo och
Afghanistan. Sveriges engagemang i ISAF i
Afghanistan är långsiktigt. Sverige avser
fortsätta att leda den regionala enheten i
Mazar-e-Sharif i enlighet med riksdagens nu
gällande beslut om fortsatt svenskt deltagande
i ISAF.
OECD
Sverige ska fortsatt utnyttja OECD som
kunskapsorganisation och som forum för
policydialog, särskilt när det gäller globaliseringsfrågor. Arbetet fokuseras på kärnområdena ekonomisk politik, handelspolitik,
näringspolitik, utvecklingspolitik, miljöpolitik,
utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik.
Samstämmighet för utveckling, frågor rörande
hållbar utveckling och klimatförändringar, är
också frågor som ges hög prioritet.
Utrikes- och säkerhetspolitisk forskning
Forskning och andra insatser rörande Sveriges
utrikes- och säkerhetspolitik är av vikt. Detta
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stärker generellt möjligheterna och förmågan
att utforma och ta ställning till olika
handlingsalternativ. Det bidrar också till att
stimulera den allmänna debatten kring utrikesoch säkerhetspolitiska frågor. Kvalificerad
forskning ägnas också åt den säkerhetspolitiska utvecklingen liksom åt de
förändringar som EU genomgår.
Utrikespolitiska institutet (UI) fortsätter
att spela en viktig roll för att öka kunskapen
och främja intresset för internationella frågor.
UI är också ett viktigt institut för att föra
forskning och debatt kring utrikespolitiska
och internationella frågor framåt.
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) spelar samma betydelsefulla
roll – också bortom landets gränser – genom
sin forskning, sina publikationer och sin
utåtriktade verksamhet. Detta gäller inte minst
frågor om nedrustning och icke-spridning,
men även andra aktuella frågor på det
säkerhets- och utrikespolitiska området.
Forskningen om massförstörelsevapen vid
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) gör
det möjligt för FOI att lämna tekniskt stöd till
regeringen i nedrustnings- och ickespridningsfrågor. Den kompetens som finns samlad på
FOI och det tekniska stöd som lämnas är av
stort värde för regeringens möjligheter att
bedriva en aktiv politik på området.
Forskningsverksamheten
vid
Folke
Bernadotteakademin spelar en betydelsefull
roll när det gäller djupare kunskap om
fredsfrämjande arbete. Utvecklingen av den
ackumulerade kunskapen mot såväl militär
som civil krishantering kommer att vara
värdefull.
Nordiskt samarbete
Gemensamma värderingar och en kulturell,
språklig och geografisk närhet utgör grunden
för det nordiska samarbetet. Detta spänner
över de flesta utgiftsområden. Samarbetet
inom Norden och i närområdet är prioriterat
av den svenska regeringen liksom viljan att
stärka samarbetet i Östersjöregionen. Ett
starkare och mer fokuserat samarbete stärker
Nordens och Östersjöregionens möjligheter i
en globaliserad värld.
Globaliseringen har nu blivit den
övergripande prioriteringen för det nordiska
24

regeringssamarbetet och förväntas fortsätta att
vara så under flera år framöver. Intensifierade
gemensamma ansträngningar är nödvändiga
för det fortsatta gemensamma arbetet med att
undanröja gränshinder, vidareutveckla det
nordiska forsknings- och innovationssamarbetet och göra Norden till en starkare
region vad gäller toppforskning. Nya globaliseringsprojekt planeras inom områdena hälsa
och välfärd, energi och transport, kultur och
kreativitet samt det finansiella området.
Ökad mobilitet i Norden är ett
genomgående tema i det nordiska samarbetet.
För näringslivet har det blivit enklare att starta
företag och rekrytera arbetskraft över
gränserna. Medborgarnas krav på att kunna
flytta, studera och arbeta med god social
trygghet och tillgång till bland annat de sociala
trygghetssystemen, har ökat. Det är mycket
positivt för Norden att rörligheten har ökat.
Detta ställer samtidigt stora krav på att de
nordiska länderna gemensamt fortsatt arbetar
aktivt för att lösa gränshindersrelaterade
problem och vidtar åtgärder för att undvika
nya gränshinder.
Miljö- och särskilt klimatfrågorna är av
största vikt inte minst i arbetet inför den
internationella klimatöverenskommelse som
väntas komma till stånd under 2009. En
nordisk arbetsgrupp har tillsatts som skall
förbereda klimattoppmötet i Köpenhamn och
bidra till att ett bra resultat uppnås. Ett miljöhandlingsprogram för åren 2009–2012 har
antagits.
Programmet
ägnar
särskild
uppmärksamhet åt internationella frågor där
de nordiska länderna genom samverkan kan
driva gemensamma intressen med stor tyngd.
Följande teman ingår i programmet: Klimat
och luft, inklusive energi, Hav och kustzoner,
Biologisk mångfald och ekosystemtjänster
samt Hållbar konsumtion och produktion,
inklusive kemikalier.
EU:s Östersjöstrategi blir ett viktigt
instrument inte minst för det nordiska
samarbetet att bidra med expertkunnande för
att förbättra miljön i Östersjön, öka den
ekonomiska tillväxten, stärka konkurrenskraften och fördjupa den ekonomiska
integrationen i regionen. Ambitionen från
svensk sida är att fortsatt verka för att stärka
Norden i EU och EU i Norden.
Nordiska ministerrådets samarbete med
länder och organisationer i Nordens
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närområde fortsätter att utvecklas. De
riktlinjer för samarbete med Estland, Lettland
och Litauen samt med nordvästra Ryssland
som
antogs
under
det
svenska
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet
2008 genomförs nu. I samarbetet med den
arktiska regionen är målet att bidra till att
utveckla och förbättra livskvaliteten för i
synnerhet ursprungsbefolkningen samt öka
insatserna
för
att
motverka
klimatförändringarna i Arktis.
Sverige kommer fortsatt att spela en aktiv
och pådrivande roll inom ramen för den
översyn av samarbetsformerna som påbörjades
under det svenska ordförandeåret. Den av
Nordiska ministerrådet genomförda utvärderingen av projektverksamheten och hur väl den
svarar mot de politiska prioriteringarna
förväntas ge konkreta resultat under 2010.
Ytterligare åtgärder kommer att bli aktuella för
att uppnå ett ännu mer fokuserat och
resurseffektivt nordiskt ministerrådssamarbete.
Föreningen Nordens verksamhet är
värdefull och fyller en viktig funktion då det
gäller att sprida information och stärka det
nordiska samarbetets folkliga förankring.
Föreningen är också en viktig samarbetspartner vid genomförandet av samnordiska
aktiviteter och program.
Konsulär verksamhet
Det författningsstyrda konsulära biståndet är
en kärnverksamhet för utrikesförvaltningen.
Verksamhetens prioriterade mål är bl.a. att
snabbt och effektivt bistå svenska medborgare
samt i vissa fall utländska medborgare fast
bosatta i Sverige som råkar i nöd vid besök
utomlands. Beredskap måste även finnas för
att hantera större kriser som drabbar svenska
medborgare och personer som likställs med
svenska medborgare. I detta ingår fortsatt
samverkan med svenska myndigheter.
Den parlamentariska kommittén för att
utreda statens ansvar vid kriser och katastrofer
som drabbar svenskar i utlandet (SAKU) och
som tillsattes genom beslut 3 april 2007 lade
fram sitt förslag i april 2008. Kommittén
föreslår bl.a. att statens ansvar vid konsulär
katastrofinsats regleras i lag. Kommitténs
förslag bereds i Regeringskansliet.

Sverigefrämjande i utlandet
Sverigefrämjandet, som inkluderar handelsoch investeringsfrämjandet och Sverigeprofilering till stöd för främjandet, tillhör
utrikesförvaltningens huvuduppgifter. En
positiv bild av Sverige i utlandet ökar
förtroendet för landet som samarbetspartner
och bidrar därmed till ökad tillväxt och
sysselsättning. Se även under utgiftsområde 24
Näringsliv, Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande.
Svenska institutet och de svenska utlandsmyndigheterna främjar tillsammans med
övriga berörda organisationer kontakterna
mellan utländska och svenska företrädare för
samhällsliv, näringsliv, kultur och forskning.
Under 2010 kommer SI att genomföra
aktiviteter, såväl basverksamhet som vissa
riktade insatser, i syfte att främja svenska
intressen i omvärlden, öka kunskapen om
Sverige i utlandet och utbytet med andra
länder inom områdena utbildning, forskning,
kultur och samhällsliv i övrigt. SI:s verksamhet
är central för att bygga upp relationer mellan
Sverige och andra länder på strategiska
områden.
Samarbete inom Östersjöregionen
Sidas Östersjöteam kommer att fortsätta att
utveckla Sveriges relationer i Östersjöregionen
(med Estland, Lettland, Litauen, Polen samt
Ryssland) genom att ge stöd till initiativ som
tas av svenska aktörer. Finansiering till att
utveckla projektidéer och förstudier inför
ansökningar till något av EU:s program för
territoriellt samarbete kommer fortsatt att
prioriteras. Sida har även i uppdrag att sprida
kunskap och erfarenhet kring dessa program
till svenska aktörer.
EU:s Östersjöstrategi med tillhörande
handlingsplan avses bli ett centralt verktyg för
samordning och fokusering av angelägna
insatser för bl.a. Östersjöns miljö, för
regionens tillväxt och konkurrenskraft samt
mellanfolkliga kontakter. Sidas Östersjöteam
kommer att bidra till insatser med syfte att
underlätta genomförandet av strategin.
Sidas samarbete med Ryssland på
miljöområdet
fortsätter
med
främst
vattenreningsprojekt med fokus på S:t
25
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Petersburg/Leningrads län och Kaliningrad.
Även inom området mänskliga rättigheter görs
fortsatta insatser i Ryssland. Fr.o.m. 2010
kommer även insatser på demokratiområdet i
Ryssland att kunna göras, i första hand inom
media, jämställdhet och partinära samarbete.
Forsknings- och utbildningssamarbetet med
Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen,
Ukraina och Vitryssland genom Svenska
institutet fortsätter. Även programmet för
framtida ledare inom bl.a. näringslivet, som
inleddes under 2007 och hanteras av Svenska
institutet, fortsätter under 2010.
Reformsamarbetet inom Östersjöstaternas
råd (CBSS) fortsätter med inriktning mot en
mer projektorienterad verksamhet.
I november 2009 övertar Sverige för en
tvåårsperiod ordförandeskapet i Barentsrådet.
Under det svenska ordförandeskapet kommer
miljöområdet att prioriteras högt, och ett
miljöministermöte kommer att hållas tidigt år
2010. Stor uppmärksamhet kommer också att
riktas mot hur övriga för samarbetet
traditionella frågor, t.ex. på det sociala och
kulturella området, ska drivas vidare. Sverige
kommer dessutom att arbeta för att reaktivera
det ekonomiska/näringspolitiska Barentssamarbetet.
Under 2010 påbörjas förberedelserna inför
Sveriges ordförandeskap i Arktiska rådet 20112013. Fokus kommer att ligga på att stärka det
regionala cirkumpolära samarbetet kring den
politiska och ekonomiska utvecklingen i
Arktis mot bakgrund av effekterna av de
omfattande klimatförändringar som redan
märkts tydligt där, och andra miljöhot.
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2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Bidrag till vissa
internationella organisationer

Tabell 2.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

1 225 790

2009

Anslag

1 345 454

2010

Förslag

1 410 086

2011

Beräknat

1 236 454

2

2012

Beräknat

1 236 454

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 428
1 333 019

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 135 454 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 135 454 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera vissa
obligatoriska avgifter som Sverige är folkrättsligt bundet att betala via sitt medlemskap i
bl.a.
följande
organisationer:
Förenta
nationerna (FN), Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE),
Nordiska
ministerrådet
och
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD). Sveriges medlemskap i
den Europeiska unionen innebär också ett
åtagande att bidra till vissa kostnader inom
ramen för den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken (GUSP). Belastningen på
anslaget påverkas såväl av valutakursfluktuationer som av antalet freds- och
säkerhetsfrämjande insatser.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

2.7.2

Regeringens överväganden
Stödet till de organisationer Sverige är medlem
i är centralt i svensk utrikespolitik.
Den del av Sveriges avgift till FN som går
till FN:s fredsbevarande operationer kommer
att öka från 2010, främst till följd av FN:s
ökade
ambitioner
i
Darfur,
Sudan,
Demokratiska
Republiken
Kongo,
Centralafrikanska republiken och Tchad.
Anslaget föreslås därför öka med 101 000 000
kronor.
Anslaget ökas med 173 632 000 kronor för
2010 till följd av växelkursförändringar.
Hyreskostnaderna för Östersjöstaternas råd
ska belasta anslaget. Regeringen föreslår att
anslaget ökar med 2 100 000 kronor för detta
ändamål. Finansiering sker genom att det
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
minskas med samma belopp.
Regeringen föreslår att 1 410 086 000
kronor anvisas för anslaget för år 2010.

Tabell 2.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

2011

2012

1 133 354

1 133 354

1 133 354

0

0

0

274 632

101 000

101 000

2 100

2 100

2 100

1 410 086

1 236 454

1 236 454

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning
Beslut

2

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Inklusive valutaomräkning

Regeringen bemyndigas
att under 2010 ingå avtal om hyra av
kanslilokaler för Östersjöstaternas råd.

Regeringens förslag:

Skälen för regeringens förslag: Östersjöstaternas
råd är en internationell organisation och
Sverige har som värdland förpliktigat sig att
ställa kanslilokaler till förfogande hyresfritt.

Utfall

112 943

2009

Anslag

132 796

2010

Förslag

139 199

2011

Beräknat

140 883

2

2012

Beräknat

141 540

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

22 611
125 236

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 139 199 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 139 199 tkr i 2010 års prisnivå.

Tusental kronor

Anvisat 2009

2008

1

Tabell 2.5 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:1 Bidrag till vissa internationella organisation

1

1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Anslaget gör det möjligt att stödja konkreta
freds- och säkerhetsfrämjande insatser inom
ramen för FN, EU, OSSE, Europarådet, eller
annat bilateralt eller mellanstatligt organ eller
arrangemang. Anslaget gör det även möjligt att
ställa militärobservatörer, poliser, domare,
åklagare och kriminalvårdspersonal samt
experter inom missionsstöd och andra
experter till förfogande för deltagande i
fredsbevarande och annan freds- och
säkerhetsfrämjande verksamhet. Insatsernas
karaktär varierar och kan innefatta bl.a.
medling, rådgivning, förhandlingsstöd, övervakningsverksamhet, utbildningsinsatser, förtroendeskapande åtgärder, säkerhetssektorreformer, skydd av mänskliga rättigheter,
stärkande av rättsstaten, insatser för att stödja
kvinnors deltagande i fredsfrämjande och
återuppbyggnad, humanitär verksamhet och
sanktionsövervakning. Anslaget används även
för särskilda insatser såsom stöd till studier,
seminarier, konferenser och andra projekt
inom det freds- och säkerhetsfrämjande
området. Stöd ges vidare till såväl svenska som
utländska enskilda organisationer och institutioner som verkar inom dessa områden, liksom
inom folkrätt och mänskliga rättigheter. Därutöver ges även stöd till rent bilaterala insatser
för fredsprocesser.
Sveriges medverkan i militära internationella
fredsfrämjande förbandsinsatser finansieras
genom anslag inom utgiftsområde 6 Försvar
samt
samhällets
krisberedskap.
Inom
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utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
finansieras freds-, säkerhetsfrämjande och
konfliktförebyggande insatser av civil karaktär
i utvecklingsländer.

2.7.3

Tabell 2.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Regeringens överväganden
Sverige kommer även fortsättningsvis delta
brett i konkreta freds- och säkerhetsfrämjande
insatser samt även ge prioritet till stöd och
deltagande i andra freds- och säkerhetsfrämjande insatser såsom medlingsinsatser,
rådgivning, förhandlingsstöd, utbildningsinsatser, förtroendeskapande åtgärder, säkerhetssektorreformer m.m. Utöver detta
kommer det inom anslaget även fortsättningsvis att vara viktigt att genomföra
strategiska insatser som har som mål att främja
långsiktig utveckling och hållbar fred.
Regeringen föreslår att 139 199 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2010.
Tabell 2.7 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
Tusental kronor+
2010

2011

2012

132 796

132 796

132 796

Pris- och löneomräkning 2

3 368

5 015

5 658

Beslut

3 035

3 072

3 086

139 199

140 883

141 540

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
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1:3 Nordiskt samarbete

Utfall

24 595

2009

Anslag

16 995

2010

Förslag

13 995

2011

Beräknat

13 995

2012

Beräknat

13 995

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 284
18 814

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Under anslaget anvisas medel för olika
ändamål som anknyter till nordiskt samarbete.
Medel under anslaget används för kostnader
för Sveriges deltagande i samarbete inom
ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska samarbetskommittén (NSK) m.fl. samarbetsorgan samt
till visst övrigt nordiskt bilateralt eller
multilateralt samarbete. Från anslaget utbetalas
även medel till Föreningen Norden. Bidraget
används till Föreningen Nordens allmänna
verksamhet, för informationsverksamhet och
kultur- och utbildningsinsatser. Därutöver
används medel under anslaget för att främja
nordiska samarbetsprojekt i allmänhet,
däribland gränsregionalt samarbete.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 13 995 000
anvisas för anslaget för 2010.

kronor

Tabell 2,9 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:3 Nordiskt samarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

16 995

16 995

16 995

-3 000

-3 000

-3 000

13 995

13 995

13 995

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2.7.4

1:4 Ekonomiskt bistånd till
enskilda utomlands samt diverse
kostnader för rättsväsendet

Tabell 2.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 090

2009

Anslag

3 826

2010

Förslag

3 826

2011

Beräknat

3 826

2012

Beräknat

3 826

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 851
3 734

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används huvudsakligen för konsulärt
ekonomiskt bistånd samt den s.k. barnfonden.
Verksamheten är författningsreglerad och
efterfrågestyrd.
Det konsulära biståndet omfattar tillfälligt
ekonomiskt bistånd i form av lån till
nödställda svenska medborgare samt i vissa fall
utländska medborgare fast bosatta i Sverige
avseende kostnader i samband med hemresa
vid t.ex. allvarlig sjukdom, olyckor och
dödsfall liksom bistånd åt brottsoffer och visst
rättsskydd i särskilda fall. Vidare belastas
anslaget av kostnader för evakuering av
svenska medborgare samt i förekommande fall
utländska medborgare samt svenska medborgares utländska familjemedlemmar i
samband med krissituationer. Även kostnader
i samband med terrorattacker och natur-

katastrofer utomlands när svenska intressen
drabbas belastar anslaget.
När det gäller bortförda och kvarhållna barn
i utlandet belastas anslaget av kostnader för
återförandet till hemviststaten av barn som
olovligen förts bort eller kvarhållits i strid mot
en vårdnadsrätt, kostnader som har till syfte
att främja rätten till umgänge mellan barn och
föräldrar samt kostnader för centralmyndigheten att anordna kurser och seminarier i syfte
att informera om dessa frågor. För tillämpningen av såväl 1980 års Haagkonvention (SÖ
1989:7) som 1980 års Europarådskonvention
(SÖ 1989:8) gäller lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska
vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn samt förordningen
(1989:177) om erkännande och verkställighet
av utländska vårdnadsavgörande mm och om
överflyttning av barn samt Bryssel IIförordningen (rådets förordning (EG) nr
2201/2003).
Dessutom belastas anslaget av kostnader i
samband med rättegång inför internationell
domstol eller i liknande organ där svenska
staten är part eller deltar på annat liknande
sätt.
Anslaget belastas även av kostnader att
användas för särskilda informationsinsatser
riktade till utlandsresenärer.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 3 826 000 kronor
anvisas för anslaget för 2010.
Tabell 2.11 Härledning av anslagsnivå 2010-2012, för
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt
diverse kostnader för rättsväsendet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

3 826

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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2.7.5

1:5 Inspektionen för strategiska
produkter

Tabell 2.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

27 804

2009

Anslag

25 810

2010

Förslag

27 174

2011

Beräknat

27 387

2

2012

Beräknat

27 527

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 044
26 648

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 225 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 225 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Inspektionen för
strategiska produkters (ISP) förvaltningskostnader. ISP är förvaltningsmyndighet för
ärenden och tillsyn enligt lagen (1992:1300)
om krigsmateriel och lagen (2000:1064) om
kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd, om inte
någon annan myndighet har detta till uppgift.
Inspektionen är nationell myndighet med de
uppgifter som följer av lagen (1994:118) om
inspektioner enligt Förenta nationernas
konvention om förbud mot kemiska vapen
och förordningen (1997:121) om inspektioner
enligt Förenta nationernas konvention om
förbud mot kemiska vapen m.m. Inspektionen
ska också fullgöra de uppgifter som myndigheten tilldelas enligt sådana förordningar om
ekonomiska sanktioner som beslutas av
Europeiska gemenskapen, enligt beslut som
regeringen meddelar med anledning av sådana
förordningar eller enligt föreskrifter som
regeringen beslutar med stöd av lagen
(1996:95) om vissa internationella sanktioner.
Inspektionen har till sitt förfogande det
parlamentariskt sammansatta exportkontrollrådet och ett teknisk-vetenskapligt råd.
Kostnaderna för större delen av verksamheten
täcks av avgifter som redovisas mot särskild
inkomsttitel på statsbudgeten.
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Förordningen (2008:889) om finansiering
av verksamheten vid Inspektionen för
strategiska produkter, som trädde i kraft den 1
januari 2009, innebar vissa ändringar i fråga om
de avgifter som tas ut för att finansiera ISP.
Kretsen av avgiftsskyldiga vidgades och
avgifternas storlek fördelas numera på ett mer
proportionerligt sätt mellan de företag som
berörs av ISP:s verksamhet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 2.13 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

23 836

0

23 836

0

Prognos 2009

24 807

0

24 807

0

Budget 2010

24 674

0

24 674

0

Regeringens överväganden
I regeringens översyn av inspektionens
avgiftssystem har framkommit att avgifterna
från företag inte kan användas för att
finansiera viss del av inspektionens internationella verksamhet samt verksamheten
enligt EG-förordningen om ekonomiska
sanktioner. Av denna anledning kommer en
del av anslaget inte kunna täckas av avgifter.
Anslaget har tidigare minskats med 2 000 000
kronor år 2009 och med 2 500 000 kronor från
år 2010 bl.a. eftersom ISP:s internationella
stöd- och biståndsverksamhet inte ska
finansieras från anslaget. För att begränsa
effekten av denna reduktion tillförs
inspektionen 1 000 000 kronor. Av dessa ska
500 000 kronor användas för verksamheten
enligt EG-förordningen om vissa sanktioner.
Regeringen föreslår att 27 174 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2010.
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Tabell 2.14 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

25 810

25 810

25 810

849

1 008

1 145

1 000

1 006

1 011

-485

-437

-439

27 174

27 387

27 527

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt

2.7.6

1:6 Forskning, utredningar och
andra insatser rörande säkerhetspolitik och nedrustning

Tabell 2.15 Anslagsutveckling

Regeringens överväganden
Det är regeringens bedömning att den
verksamhet som finansieras under anslaget
fortsätter att vara relevant för svensk
nedrustnings-, ickespridnings- och säkerhetspolitik.
Regeringen föreslår att 54 994 000 kronor
anvisas för anslaget för 2010.
Tabell 2.16 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande
säkerhetspolitik och nedrustning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

54 310

54 310

54 310

-1 000

-1 000

-1 000

1 684

1 684

1 684

54 994

54 994

54 994

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tusental kronor

2008

Utfall

51 789

2009

Anslag

54 310

2010

Förslag

54 994

2011

Beräknat

54 994

2012

Beräknat

54 994

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 239

2.7.7

53 073

Tabell 2.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bidrag till sådan
verksamhet som främjar svensk utrikespolitik,
framför allt vad avser nedrustnings-, ickespridnings- och säkerhetspolitik. Syftet är dels
att ge stöd till organisationer m.fl. för att
främja kompetensen i nedrustnings- och
säkerhetspolitiska frågor, dels att finansiera
särskilda forskningsaktiviteter vid t.ex.
Utrikespolitiska institutet (UI), Försvarshögskolan (FHS) och Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Vidare används anslaget
för stöd till information och studier om
säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, som disponeras och handläggs av Folke
Bernadotteakademin samt forskning om Raoul
Wallenberg.

1:7 Bidrag till Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

2008

Utfall

22 240

2009

Anslag

20 843

2010

Förslag

21 489

2011

Beräknat

21 489

2012

Beräknat

21 489

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
20 843

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bidrag till vetenskaplig
forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av
betydelse för internationell fred och säkerhet
vid SIPRI. Syftet med forskningen är att bidra
till förståelsen av förutsättningarna för fredliga
lösningar av konflikter och för en stabil fred.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Utvecklingen av den säkerhetspolitiska dagordningen innebär ett fortsatt fokus på de
områden inom vilka SIPRI:s expertis är av
betydande relevans. SIPRI bör fortsätta sina
ansträngningar att söka extern finansiering på
alla forskningsområden.
Regeringen föreslår att 21 489 000 kronor
anvisas för anslaget för 2010.

Bedömningen är att UI spelar en viktig roll för
att öka kunskapen om och främja intresset för
internationella frågor bland allmänheten. UI
bidrar också till en öppen debatt i Sverige om
utrikespolitiska frågor. UI:s verksamhet är
värdefull i ett samhälle präglat av ökad internationalisering och medvetenhet om utrikespolitiska och internationella frågor. UI:s verksamhet vad avser information till allmänheten
bör prioriteras.
Regeringen föreslår att 13 143 000 kronor
anvisas för anslaget för 2010.

Tabell 2.18 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:7 Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

20 843

20 843

20 843

Tabell 2.20 Härledning av anslagsmedel 2010-12. för
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

Anvisat 2009

Överföring till/från andra
anslag

1

Förslag/beräknat anslag

646

646

646

21 489

21 489

21 489

2012

12 747

12 747

12 747

396

396

396

13 143

13 143

13 143

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

1:8 Bidrag till Utrikespolitiska
institutet

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 2.19 Anslagsutveckling

2.7.9

Tusental kronor

2008

Utfall

12 411

2009

Anslag

12 747

2010

Förslag

13 143

2011

Beräknat

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

1:9 Svenska institutet

Tabell 2.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

12 747
2008

Utfall

85 549

13 143

2009

Anslag

88 415

13 143

2010

Förslag

91 273

2011

Beräknat

92 018

2

2012

Beräknat

92 510

3

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget
används
för
bidrag
till
Utrikespolitiska institutet (UI). Syftet med
UI:s verksamhet inom utrikes- och säkerhetspolitiken är att främja intresset för
internationella frågor samt öka kunskapen om
detta ämne genom forskning och information
till allmänheten.
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2011

Förändring till följd av:

Övrigt

2.7.8

2010

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 407
88 629

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 91 273 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 91 273 tkr i 2010 års prisnivå.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 5

Anslaget används för Svenska institutets (SI)
kostnader för bl.a. uppgiften att sprida
information och kunskap om Sverige i
utlandet samt främja samarbete och långsiktiga
relationer med andra länder inom områdena
kultur och samhällsliv samt Svenska
kulturhuset i Paris. Verksamheten genomförs i
samverkan med bl.a. den svenska utrikesförvaltningen samt svenska och utländska
samarbetspartners.
SI har därutöver anslag för biståndsrelaterade insatser i Östeuropa samt
gäststipendie- och utbytesverksamhet med
utvecklingsländer (utgiftsområde 7) och för
verksamhet
inom
utbildningsområdet
(utgiftsområde 16). Till detta kommer
särskilda uppdrag.
Totalt anvisade medel till SI från
statsbudgeten uppgick 2009 till 226 392 000
kronor, varav anslaget 1:9 utgjorde 88 415 000
kronor.

Det ekonomiska målet för Sweden Bookshop
vid Svenska institutet är full kostnadstäckning.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
SI:s bemyndiganderam avser rese- och
uppehållsbidrag till utsända lektorer inom
svenskundervisningen och till fleråriga
stipendieprogram inom utgiftsområdet.
Regeringen
föreslår
att
riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:9 Svenska institutet besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
7 000 000 kronor efter 2010 i enlighet med
följande tabell.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Sweden Bookshop har byggts om i syfte att
öka butikens tillgänglighet och stärka
kopplingen till Svenska institutet. Bokhandeln
har överträffat sitt försäljningsmål.
Tabell 2.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3 072

3 209

-137

3 000

2 900

100

3 000

2 900

100

Sweden Bookshop

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)
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Tabell 2.23 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

5 082

4 097

6 000

7 000

3 000

5 082

6 000

6 000

0

0

-6 067

4 097

5 000

4 000

3 000

4 097

6 000

7 000

3 000

0

10 000

10 000

7 000

Regeringens överväganden
SI ska med sin speciella kompetens på samhällsoch kulturområdet fortsätta att ge de Sverigefrämjande insatserna ett kulturellt budskap och
en intellektuell dimension.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
600 000 kronor avseende svenskundervisning.
Ökningen finansieras genom en överföring av
medel från anslaget 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen.
Regeringen föreslår att 91 273 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2010.
Tabell 2.24 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:9 Svenska institutet
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

88 415

88 415

88 415

2 891

3 636

4 128

-633

-638

-642

600

605

608

91 273

92 018

92 510

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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2.7.10 1:10 Information om Sverige i
utlandet
Tabell 2.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

14 350

2009

Anslag

14 475

2010

Förslag

15 843

2011

Beräknat

14 475

2012

Beräknat

14 475

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

514
14 548

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används framför allt till av regeringen
prioriterade främjande- och informationsinsatser, som i huvudsak genomförs av utlandsmyndigheterna och Svenska institutet. Flertalet
av projekten initieras av myndigheterna själva i
samarbete med nationella och lokala parter.
Anslaget används också till inbjudningar av
journalister till Sverige. Främjandet är i dag en av
utrikesförvaltningens huvuduppgifter. Utlandsmyndigheterna har en central roll i denna
verksamhet.
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Regeringens överväganden
Anslaget ökas med 1 368 000 kronor för 2010 till
följd av växelkursförändringar.
Regeringen föreslår att 15 843 000 kronor
anvisas för anslaget för 2010.
Tabell 2.26 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:10 Information om Sverige i utlandet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

14 475

14 475

14 475

14 475

14 475

Förändring till följd av:
Beslut 2

1 368

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

15 843

Ändamålet med anslaget är att främja integration
och samverkan kring Östersjön. Tonvikten läggs
på samarbete med Estland, Lettland, Litauen,
Polen, Ryssland samt Ukraina och Vitryssland.
Från anslaget finansieras bl.a. verksamheten vid
Sidas Östersjöteam, grannlandssamarbete med
Ryssland avseende miljö samt mänskliga
rättigheter och demokrati, Svenska institutets
utbildnings- och forskningssamarbete med
ovannämnda länder samt insatser inom ramen
för Östersjöstaternas råd, Barentsrådet och
Arktiska rådet.
För anslagsdelen som Svenska institutet
disponerar får högst 6 950 000 kronor användas
för förvaltningskostnader.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Valutaomräkning

2.7.11 1:11 Samarbete inom
Östersjöregionen
Tabell 2.27 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

170 937

2009

Anslag

142 715

2010

Förslag

167 415

2011

Beräknat

167 415

2012

Beräknat

167 415

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 014
140 804

För
anslaget
1:11
Samarbete
inom
Östersjöregionen föreslås regeringen få göra
ekonomiska åtaganden som innebär utgifter på
högst 127 000 000 kronor efter år 2010 i enlighet
med följande tabell. Myndigheter som omfattas
av bemyndiganderamen är Sida och Svenska
institutet. Åtaganden består framför allt av
fleråriga stipendier samt långsiktiga insatser på
miljöområdet
och
området
mänskliga
rättigheter. Åtagandena sträcker sig längst till år
2013.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.28 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

Ingående åtaganden

28 417

35 721

121 028

122 028

50 028

Nya åtaganden

42 268

121 028

76 000

0

0

-34 964

35 721

75 000

72 000

50 028

Utestående åtaganden

35 721

121 028

122 028

50 028

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

116 000

127 000

127 000

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökar med
25 300 000 kronor för demokratiinsatser i
Ryssland. Finansieringen sker genom en
minskning av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
under utgiftsområde 7. Minskningen avser
medel som ej klassificeras som bistånd enligt
OECD/DAC. Regeringen föreslår vidare att
anslaget ökar med 3 000 000 kronor för stöd
till Moscow School of Political Studies för att
stärka demokratiska institutioner och
civilsamhället i Ryssland. Ökningen finansieras
genom att anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
under utgiftsområde 1 sänks med motsvarande
belopp. Regeringen föreslår också att 600 000
kronor överförs till anslaget 1:9 Svenska
institutet avseende svenskundervisning.

36

Regeringen föreslår att 167 415 000 kronor
anvisas för anslaget för år 2010.
Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

139 715

139 715

139 715

25 300

25 300

25 300

2 400

2 400

2 400

167 415

167 415

167 415

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Försvar och samhällets
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att för 2010
utnyttja en kredit på högst 40 000 000 000
kronor i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3),

2.

bemyndigar regeringen att besluta om en
anslagskredit på högst 300 000 000 kronor
för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser (avsnitt 3.7.2),

3.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Försvarsmakten för 2010–2012 (avsnitt
3.7.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar besluta om beställningar som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
28 500 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt
3.7.3),

5.

godkänner vad regeringen föreslår om
anskaffning av materielprojekt under 2010
(avsnitt 3.7.3),

6.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar besluta
om beställningar som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 12 850 000 000 kronor efter
2010 (avsnitt 3.7.4),

7.

bemyndigar regeringen att för 2010 låta
Försvarets materielverk disponera en kredit
i
Riksgäldskontoret
på
högst

18 500 000 000 kronor för att tillgodose
behovet av rörelsekapital (avsnitt 3.7.11),
8.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Kustbevakningen för 2010–2012 (avsnitt
4.6.1),

9.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 40 000 000 kronor
under perioden 2011-2013 (avsnitt 4.6.2),

10. bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 2:4 Krisberedskap besluta om avtal
och beställningar som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 360 000 000 kronor under
perioden 2011-2016 (avsnitt 4.6.4),
11. bemyndigar regeringen att för 2010 låta
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på
högst 500 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4),
12. bemyndigar regeringen att för 2010 låta
Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar
på högst 350 000 000 kronor (avsnitt 4.6.4),
13. bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 85 000 000 kronor under perioden
2011-2013 (avsnitt 4.6.5),
9
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14. bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 65 000 000 kronor
under perioden 2011–2013 (avsnitt 5.6.1),
15. för 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt följande uppställning (se nästa
sida):
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
3:1
4:1
Summa

Anslagstyp

Förbandsverksamhet och beredskap
Fredsfrämjande förbandsinsatser
Anskaffning av materiel och anläggningar
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar
Forskning och teknikutveckling
Totalförsvarets pliktverk
Officersutbildning m.m.
Försvarets radioanstalt
Totalförsvarets forskningsinstitut
Nämnder m.m.
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och
exportstöd m.m.
Kustbevakningen
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
Ersättning för räddningstjänst m.m.
Krisberedskap
Gemensam radiokommunikation – Rakel
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst
enligt avtal
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF
Strålsäkerhetsmyndigheten
Elsäkerhetsverket

Belopp

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

19 882 368

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

5 976 563

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

108 925

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

2 537 312
10 847 912

864 450
166 894
275 452
694 961
62 454
27 201

989 546
54 850
21 080
1 171 370
211 000
178 000
960 989
95 000
329 416
45 332
45 501 075
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2 Utgiftsområde 6

2.1

Omfattning

För att återspegla den verksamhet som
finansieras från utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, har regeringen valt
att i budgetpropositionen indela verksamheten i fyra undergrupper; Försvar (anslag
1:1 till 1:11), Samhällets krisberedskap (anslag
2:1 till 2:8), Strålsäkerhet (anslag 3:1) samt
Elsäkerhet (anslag 4:1). Resultatredovisning
och inriktning för den sistnämnda undergruppen framgår av budgetpropositionens
volym 11.
Från och med 2010 finns inte längre
anslaget 1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret uppfört på
statsbudgeten (se vidare under avsnitt 3.7.1
och 4.6.7).

Inom utgiftsområdet har under 2009
Försvarets underrättelsenämnd och Signalspaningsnämnden inordnats i den statliga
redovisningsorganisationen. Om riksdagen
beslutar i enlighet med prop. 2008/09:201
Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning
omvandlas dessa myndigheter den 1 december
och blir i stället Statens inspektion för
försvarsunderrättelseverksamheten respektive
Försvarsunderrättelsedomstolen.
En ny myndighet, Exportstödsmyndigheten, avses inrättas under 2010.
Figuren nedan visar fördelningen i de fyra
undergrupperna samt hemvisten för de
myndigheter vars verksamhet avses finansieras
inom utgiftsområde 6 under 2010.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 6
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

22 510

40 285

37 640

41 444

42 444

43 215

2 960

4 013

4 015

3 682

3 563

3 501

151

303

300

329

339

341

45

44

46

45

46

46

Äldreanslag

17 362

78

305

0

0

0

Totalt för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap

43 030

44 724

42 307

45 501

46 392

47 103

Försvar
Samhällets krisberedskap
Strålsäkerhet
Elsäkerhet

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
1

Minskningen av utgiftsområdets ram genom
beslut fr.o.m. 2010 är i huvudsak hänförlig till de
effektiviseringar och besparingar avseende
materiel och anläggningar som beräknades i
budgetpropositionerna för 2008 och 2009.
Utgiftsområdets ram minskar också då
finansieringen av Post- och telestyrelsens
respektive Svenska kraftnäts åtgärder för att
skydda
elektroniska
kommunikationer
respektive elberedskapsåtgärder i stället beräknas
under utgiftsområde 22 Kommunikationer
respektive utgiftsområde 21 Energi fr.o.m. 2010.
Vidare medför övergångseffekten till följd av
kostnadsmässig anslagsavräkning att ramen för
utgiftsområdet minskar. Myndigheterna tillförs
samma belopp från anslaget 1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning, under
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Övergången till kostnadsmässig avräkning är således
neutral för såväl statsbudgeten som myndigheterna. I löpande priser ökar utgiftsområdets
ram till följd av pris- och löneomräkningen av
anslagen.
Prognosen för 2009 visar på ett underutnyttjande jämfört med budgeten. Detta beror i
huvudsak på ett planerat anslagssparande på
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
för kommande års genomförande av ominriktningen av försvaret i enlighet med den försvarspolitiska inriktningspropositionen.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Miljoner kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

44 707

44 707

44 707

2 117

2 886

3 519

-327

-352

-397

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden

-350

-344

-340

Övrigt

-646

-506

-387

45 501

46 392

47 103

Ny ramnivå

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
1

2.3

Ekonomisk styrning m.m.

2.3.1

Förändringar inom utgiftsområdet

En flerårig förutsägbar förvarsekonomi och en
ekonomi i balans främjar den fortsatta
reformeringen av Försvarsmakten. De ekonomiska nivåer för området Försvar som regeringen beräknade i budgetpropositionen för
2009 (prop. 2008/09:1 Förslag till statsbudget,
finansplan m.m.) bör vara utgångspunkten för
den årliga prövningen i respektive års budgetproposition.
De beslut regeringen fattat under mandatperioden med koppling till effektiviseringar
inom materielförsörjningen samt omfördelningar till förbandsverksamheten innebär att
ramen för området försvar i allt väsentligt är
oförändrad. I enlighet med den ökade ambitions-
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nivån för de fredsfrämjande insatserna tillsköts
utgiftsområdet 1 150 miljoner kronor fr.o.m.
2009. Samtidigt har effektiviseringarna inom
materielförsörjningsområdet inneburit att ramen
fr.o.m. 2011 kommer att ha minskat med
350 miljoner kronor jämfört med 2007, och
beräknas till totalt 42 400 miljoner kronor.
Inom området samhällets krisberedskap medförde etableringen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och avvecklingen av
Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar en
rationalisering inom förvaltningen som frigjort
150 miljoner kronor per år. I syfte att förbättra
regeringens styrning av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap omfördelades 115
miljoner kronor 2009 från utgiftsområde 7
Internationellt bistånd.
Försvarsförvaltningsutredningen
Sedan 2007 har försvarsmyndigheterna genomfört kostnadsreduktioner i enlighet med
Försvarsförvaltningsutredningens förslag (SOU
2005:96). De förslag Försvarsförvaltningsutredningen lämnade, skulle innebära rationaliseringar
om cirka 2 miljarder kronor, vilka skulle omfördelas från stöd och administration till förbandsproduktion och insatser.
Statskontoret har haft regeringens uppdrag att
granska det pågående omställningsarbetet inom
Försvarsmakten,
Försvarets
materielverk,
Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut, Totalförsvarets pliktverk samt Fortifikationsverket. Granskningen är en del av
regeringens uppföljning av att kostnaderna för
det militära försvarets förvaltning och stödverksamhet minskar i enlighet med försvarsförvaltningsutredningens förslag samt de efterföljande regeringsbesluten om besparingar på
respektive berörd myndighet.
Enligt Statskontorets rapport 2009:11
Omställning av det militära försvaret som inkom
till regeringen den 2 juni 2009 har myndigheterna t.o.m. 2008 genomfört de åtgärder som
krävts för att minska sina kostnader enligt
regeringens målsättningar. Genomförda åtgärder
avser dels minskade myndighetskostnader, dels
anpassningar till Försvarsmaktens beställningar i
fråga om såväl volym som inriktning. De
kostnadsreduktioner och neddragningar som har
genomförts bedöms i allt väsentligt vara av
bestående slag. För åren 2004–2008 uppgår de
frigjorda resurserna till totalt knappt 2,2

miljarder kronor och den totala bemanningen
har sammantaget minskat med cirka 5 800
årsarbetskrafter. Mot bakgrund av hittills
uppnådda resultat bedömer Statskontoret att
regeringens mål i fråga om kostnadsminskningar
i allt väsentligt nu har uppnåtts. Detta avser både
de kostnadsreduktioner kopplade till materielförsörjningen som skulle vara uppnådda vid
utgången av 2009 och de övriga kostnads- och
beställningsreduktionerna som skulle vara
uppnådda vid utgången av 2008.
Tabell 2.3 Kostnads-/beställningsreduktioner per
funktion/verksamhet 2004-2008 (mnkr, 2004 års priser)
Funktion/

Resultat

Resultat

verksamhet

kostnads-

beställnings-

reduktioner

reduktioner

Central ledning och stöd-

-398

-

verksamhet
Materielprocessen
Forskning

och

-967
teknik-

-402

utveckling
Högre officersutbildning
Mönstringsförfarandet
Fastighetsförvaltning
Totalt

-93
-90*

-

-231

-

-1 686

-495

* Anm. 95 mnkr har omförts från TPV till FM varför det beloppet utgör egentliga
frigjorda resurser.

Statskontoret pekar i sin rapport på att Försvarsmakten har haft svårt att härleda kostnadsreduktioner kopplade specifikt till Försvarsförvaltningsutredningen. Vidare har inte
Försvarsmakten i detalj kunnat redovisa hur och
för vilka ändamål frigjorda resurser har kommit
till användning. Statskontoret bedömer dock att
de resurser som frigjorts i allt väsentligt har
kommit Försvarsmakten till del i avsedd
omfattning. Regeringen delar Statskontorets
uppfattning och ser positivt på myndigheternas
omställningsarbete som totalt sett både gett en
större besparing och gått snabbare än vad
regeringen krävt.
Regeringen vill i detta sammanhang påtala
vikten av att myndigheterna kan härleda såväl
kostnadsreduktioner som för vilka ändamål de
frigjorda resurserna omfördelats till i det
fortsatta arbetet med att frigöra resurser från
stödverksamheten.
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2.3.2

Inriktningspropositionen och det
fortsatta förändringsarbetet

Regeringen överlämnade den 19 mars i år en
försvarspolitisk inriktningsproposition (prop.
2008/09:140) till riksdagen. I propositionen
redovisar regeringen den principiella inriktningen för att uppnå ett mer användbart och
tillgängligt försvar. Försvarsmakten och de s.k.
stödmyndigheterna kommer med anledning av
propositionens förslag att genomföra ett
omfattande förändringsarbete. Under 2010
kommer arbetet med att implementera detta att
påbörjas.
I den försvarspolitiska inriktningspropositionen slås fast att det nya mer användbara
försvaret ska skapas i takt med att resurser
frigörs genom förändringar och rationaliseringar
i fråga om personal, materiel- och
logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet,
samt att kostnads- och ambitionshöjningar i
operativ verksamhet ska balanseras mot
rationaliseringar och ambitionssänkningar.
Inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har en utredning sett över hur stödet till
Försvarsmakten bör organiseras. Förslag på hur
materielförsörjnings- och logistikprocesserna
inom Försvarsmakten och de s.k. stödmyndigheterna kan effektiviseras och rationaliseras
lämnades den 15 maj 2009.
I syfte att så kostnadseffektivt som möjligt
genomföra det av riksdagens fattade beslutet om
ett mer tillgängligt och användbart försvar (prop.
2008/09:140
bet.
2008/09:FöU10,
rskr.
2008/09:292), avser regeringen tillsätta en eller
flera genomförandekommittéer med uppdrag att
lämna förslag på hur stödet till Försvarsmakten
ska vara närmare utformat. Stödet utgörs främst
av verksamhet vid Försvarets materielverk,
Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan och Totalförsvarets pliktverk men även
vissa delar av verksamheter inom Försvarsmakten. Föreslagna åtgärder inom stödverksamheten ska möjliggöra att ekonomiskt utrymme
motsvarande 20-30 procent av 2008 års
kostnader för stödverksamheterna kan frigöras
för att möjliggöra omställningen till ett mer
användbart och tillgängligt insatsförsvar i
enlighet med regeringens inriktning. I de
beräkningar som låg till grund för inriktningspropositionen har delar av denna omföring redan
inplanerats. Utgångspunkten för kommitténs
arbete ska vara Stödutredningens rapport Ett
16

användbart och tillgängligt försvar – Stödet till
Försvarsmakten. Kommittén ska beakta samtliga
remissinstansers yttranden.
I föreliggande budgetproposition beräknar
regeringen att 300 miljoner kronor kan
omfördelas från anslaget för forskning och
utveckling och i stället beräknas under anslaget
för förbandsverksamhet och beredskap från och
med 2011.
Med anledning av inriktningspropositionen
begränsades budgetpropositionen för 2009 till
att framför allt inrikta verksamheten för 2009.
Detta innebar bl.a. att regeringen endast föreslog
inriktningen för insatsorganisationens utformning för 2009. Riksdagen har i enlighet med
inriktningspropositionens förslag beslutat om
insatsorganisationens utformning för 2014 (bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Detta
innebär att regeringen inte lämnar något
motsvarande förslag i föreliggande budgetproposition (se avsnitt 3.4.3.2).
2.3.3

Försvarsmaktens ekonomi

Försvarsmaktens verksamhet och ekonomi var i
obalans under 2008. Detta åtgärdades bl.a.
genom beslut om tilläggsbudget under året vilket
innebar att medel omfördelades från materielanslagen till förbandsanslaget. I enlighet med
beslutet om budgetpropositionen för 2009
genomfördes ytterligare åtgärder för att åstadkomma en ekonomi i balans.
I samband med att den ekonomiska obalansen
tydliggjorts gav regeringen i uppdrag till
Ekonomistyrningsverket (ESV) den 24 januari
2008 (Fö nr 7) att identifiera problem gällande
Försvarsmaktens interna styrning och kontroll
samt analysera orsaker till dessa problem. ESV
överlämnade sin rapport till regeringen den 15
maj 2008 (ESV 2008:19) och konstaterar i
rapporten påtagliga brister i den interna styrningen och kontrollen i Försvarsmaktens
högkvarter.
Med anledning av ESV:s rapport gav
regeringen den 26 juni 2008 i uppdrag (Fö nr 10)
åt Försvarsmakten att med stöd av ESV
genomföra åtgärder för att förbättra och
säkerställa Försvarsmaktens interna styrning och
kontroll. Uppdraget slutredovisades den 31
augusti 2009. ESV har i sin slutrapport föreslagit
en rad åtgärder inom bl.a. en sammanhållen
planerings- och uppföljningsprocess, tydlig-
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görande av ansvarsförhållanden, roller och
befogenheter för ledande befattningshavare,
förtydligande av styrande dokument och säkerställande av den ekonomiska kompetensen på
nyckelfunktioner. Försvarsmakten har påbörjat
implementeringen av dessa åtgärder och
regeringen avser följa detta arbete nogsamt.
Som en del av en förbättrad ekonomistyrning
arbetar Försvarsmakten med att stegvis
implementera en insatsförbandsorienterande
ekonomistyrningsmodell samt ett integrerat
resurs- och ekonomiledningssystem (PRIO).
Statskontoret har på regeringens uppdrag
granskat införandet av PRIO (Statskontoret
2009:104). Statskontoret konstaterar att
införandet inte skett i den takt som planerats
och att det finns inte oväsentliga risker för
kostnadsfördyringar framgent. Regeringen har
erfarit att Försvarsmakten vidtagit åtgärder för
att komma tillrätta med de problem Statskontoret påtalat. Regeringen menar att det är av
stor vikt att arbetet med implementeringen fortlöper och att det sker inom planerade budgetramar. Regeringen kommer noggrant att följa
Försvarsmaktens arbete med detta.
Regeringen vill i detta sammanhang understryka vikten av att myndigheterna lämnar
rättvisande prognoser över förbrukningen på
anslagen för att regeringen ska ha ett fullgott
beslutsunderlag i sitt arbete med att prioritera
befintliga resurser inom utgiftsområdet.
Vidare har regeringen stärkt Försvarsdepartementets kapacitet inom styrning,
uppföljning och analys av myndigheterna inom
utgiftsområdet främst avseende Försvarsmakten.
Detta sker genom kompetensutveckling av
befintlig personal samt att de personella
resurserna liksom resurserna för utredningar har
ökat i enlighet med budgetpropositionen för
2009, volym 1.
2.3.4

Ökad samverkan m.m.

I syfte att åstadkomma ett mer effektivt resursutnyttjande inom försvaret och samhällets krisberedskap anser regeringen att samarbete mellan
myndigheter och andra bör ske så att de fördelar

som kan vinnas för enskilda samt för staten som
helhet tas tillvara. Dubblering av kompetenser
och resurser bör undvikas. Regeringen avser
därför ge vissa myndigheter i uppdrag att
inventera vilka befintliga resurser som skulle
kunna användas i enlighet med ovanstående
resonemang. Regeringen vill betona att ett
sådant resursutnyttjande inte får vara
dimensionerande för verksamheten, det vill säga
en myndighet ska skaffa de resurser som behövs
för att genomföra sina uppgifter.
2.3.5

Fortsatt utveckling av arbetet med
samhällets krisberedskap

Regeringen överlämnade våren 2008 en proposition till riksdagen, Stärkt krisberedskap – för
säkerhets skull (prop. 2007/08:92, bet.
2007/08:FöU12,
rskr.
2007/08:193).
I
propositionen konstateras att krisberedskapen
och sättet att hantera kriser måste utvecklas i
takt med att hoten och riskerna i samhället
förändras. Regeringen redovisar därför hur
samhällets förmåga att förebygga och hantera
kriser bör förbättras under de närmaste åren.
Arbetets inriktning är att utveckla krisberedskapen genom att stärka ledningsförmågan,
stärka samverkan mellan aktörer i Sverige, inom
EU och internationellt, samt att stärka förmågan
till uppföljning, utvärdering och inriktning av
krisberedskapen i samhället.
Förmågan att agera och samverka utvecklas
nu genom etablerandet av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) och dess
uppdrag att stödja samordningen av berörda
myndigheters åtgärder vid en kris. Vidare stärks
förmågan inom Regeringskansliet genom inrättandet av kansliet för krishantering i Statsrådsberedningen. I kapitel 4 redogör regeringen
dessutom för hur anslaget 2:4 Krisberedskap bör
effektiviseras. Nu behöver kraft läggas på att
stärka säkerhetsarbetet i samhället på alla nivåer.
Regeringens avsikt är att återkomma till
riksdagen vad gäller den fortsatta utvecklingen
av arbetet med samhällets krisberedskap.
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3 Försvar

3.1

Mål och uppgifter

Riksdagen har beslutat (prop. 2008/09:140,
bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) att
målet för det militära försvaret fr.o.m. 2010
ska vara att enskilt och tillsammans med andra,
inom och utom landet, försvara Sverige och
främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att:
• hävda Sveriges suveränitet, värna
suveräna rättigheter och nationella
intressen,
• förebygga och hantera konflikter och
krig samt
• skydda samhället och dess funktionalitet i form av stöd till civila myndigheter.
Det militära försvaret ska genomföra de
insatser som riksdag och regering beslutat eller
som i övrigt följer av Försvarsmaktens
uppgifter. Försvarsmakten ska, enskilt och
tillsammans med andra myndigheter, länder
och organisationer, lösa följande uppgifter:
• försvara Sverige och främja vår
säkerhet genom insatser på vårt eget
territorium, i närområdet och utanför
närområdet,
• upptäcka och avvisa kränkningar av
det svenska territoriet och i enlighet
med internationell rätt värna suveräna
rättigheter och nationella intressen i
områden utanför detta och
• med befintlig förmåga och resurser
bistå det övriga samhället och andra
myndigheter vid behov.
Insatsorganisationen ska utvecklas i enlighet
med de krav på operativ förmåga som

riksdagen har beslutat (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).
God försvarsförmåga ska genom planering
även finnas i sådan samhällsviktig verksamhet
som är väsentlig för samhällets grundläggande
behov vid ett eventuellt framtida väpnat
angrepp.
Forskning och utveckling ska inriktas så att
den stödjer utvecklingen inom berörda delar
av utgiftsområdet.

3.2

Politikens inriktning

Den nya inriktningen för försvaret
Riksdagen beslutade i juni 2009 om en ny
inriktning för det militära försvaret, i
enlighet med regeringens försvarspolitiska
inriktningsproposition
Ett
användbart
försvar
(prop.
2008/09:140,
bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292).
Beslutet innebär förändringar på flera
viktiga områden syftande till att skapa ett
användbart och tillgängligt försvar. Syftet med
den nya inriktningen är att stärka Sveriges
försvarsförmåga. I prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar redovisar regeringen målen
för vår säkerhet och hur dessa bäst ska främjas.
Regeringen konstaterar att dagens hot mot
fred och säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och
samverkan med andra länder och organisationer. Sverige kommer inte att förhålla sig
passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle
drabba ett annat EU-medlemsland eller
nordiskt land. Regeringen förväntar sig att
dessa länder agerar på samma sätt om Sverige
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drabbas. Sverige bör ha förmågan att kunna ge
och ta emot militärt stöd. Samma förband ska
kunna användas i Sverige, i närområdet och
utanför närområdet. Regeringen anser att
Sveriges engagemang i fredsfrämjande insatser
under EU:s, FN:s och Natos ledning bör öka.
Regeringen redovisade i propositionen bl.a.
nya mål och uppgifter för försvaret, nya krav
på operativ förmåga, en ny insatsorganisation
där arméstridskrafterna i huvudsak ska kunna
organiseras i behovssammansatta, fördefinierade bataljonsstridsgrupper, ett nytt
personalförsörjningssystem,
utvecklade
principer för materielförsörjning, en utvecklad
syn på civil-militär samverkan inför och under
insatser internationellt samt ökad samverkan
med våra grannländer. Arbetet med att säkerställa en effektiv resursanvändning i försvaret
och en stärkt ekonomisk styrning av myndigheterna kommer att fortsätta. Inriktningen
mot ett mer användbart och tillgängligt försvar
förtydligar även behovet av en utvecklad
militärstrategisk planering. Regeringen avser
att under kommande år vidta ett antal åtgärder
för att utveckla en förbättrad och effektivare
förvaltning och styrning av försvarsområdet.
Personalförsörjningen moderniseras så att
frivillighet i stället för värnplikt ska utgöra
grunden för bemanningen av insatsorganisationen. Om försvarsberedskapen så kräver bör
personalförsörjningen även kunna baseras på
en tillämpning av lagstiftningen om totalförsvarsplikt.
Regeringen har konstaterat att utvecklingen
bör ske i den takt som ekonomin medger.
Resurser kommer därför att behöva frigöras
genom förändringar och rationaliseringar i
fråga
om
personal,
materieloch
logistikförsörjning samt övrig stödverksamhet.
Reformering av stödverksamheten
Med utgångspunkt i riksdagens beslut om
inriktningen för det militära försvaret tar nu
regeringen nästa steg. Stödverksamheten, det
vill säga främst verksamhet som idag bedrivs
av Försvarets materielverk, Totalförsvarets
forskningsinstitut, Försvarshögskolan och
Totalförsvarets pliktverk men även vissa delar
av verksamheter inom Försvarsmakten,
reformeras för att anpassas till och skapa
nödvändigt ekonomiskt utrymme för den nya
inriktningen med stående och kontrakterade
förband, bemannade med anställda soldater
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och sjömän. Utgångspunkten för regeringens
ställningstaganden inom detta område
kommer att vara de förslag som Stödutredningen lämnade i sin rapport Ett användbart
och tillgängligt försvar – Stödet till Försvarsmakten, i maj 2009. Samtliga remissinstansers
yttranden kommer även att beaktas.
Regeringen anser att nuvarande struktur för
logistik- och materielförsörjning, forskning
och utveckling samt utbildning och
rekrytering bör effektiviseras. Nya strukturer
ska utformas så att den är anpassad till de krav
som ett användbart och tillgängligt insatsförsvar med anställda soldater och sjömän
ställer. Stödverksamheterna ska också anpassas
till den utvecklade materielförsörjningsstrategin.
För att undvika intressekonflikter inom
materielförsörjningsområdet och exporten av
krigsmateriel avser regeringen att inrätta en ny
myndighet för exportstöd under 2010.
Regeringens utgångspunkt är att Försvarsmakten bör få ett större ansvar för rekryteringen av sin personal, och att det bör finnas
en rationaliseringspotential i test- och
urvalsverksamheten med anledning av övergången till bemanning på frivillig grund. I fråga
om Totalförsvarets pliktverk, och hur den
framtida testverksamheten och personalredovisningen bör vara organiserad, avser
regeringen att återkomma till riksdagen efter
att förslagen från Utredningen om totalförsvarsplikten har remitterats, det vill säga i
samband med övriga frågor om det framtida
systemet för rekrytering, grundläggande
utbildning och tillämpning av totalförsvarsplikten m.m.
Riksdagen beslutade (prop. 2006/07:64, bet.
2006/07:FöU9, rskr. 2006/07:193) i maj 2007
att inrätta Försvarshögskolan som högskola
och att göra officersutbildningen till en
högskoleutbildning. Högskoleutbildningen av
officerare påbörjades under 2008 och
erfarenhetsvärden för dess kostnader har nu
vunnits. Regeringen anser att kostnaderna för
officersutbildningen är för höga och avser
därför se över hur dessa kan minska. I detta
sammanhang kommer även det nordiska
samarbetet att beaktas.
Försvarsmaktens centrala ledning ska
rationaliseras, och besparingar ska genomföras
inom logistikområdet.
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Förändringar i insatsorganisationen
Under 2010 påbörjas reformeringen av
insatsorganisationen. Förbanden kommer
successivt att bemannas med frivillighet som
grund. Under ett övergångsskede kommer
förbanden att bemannas av både frivilliga och
värnpliktiga soldater och sjömän. Framför allt
kommer arméstridskrafterna att påverkas av
förändringen i personalförsörjningen och
förändringar i insatsförbanden. En huvuddel
av soldaterna i arméstridskrafterna kommer
vara kontraktsanställda medan huvuddelen av
marin- och flygförbanden kommer att utgöras
av stående förband.
Genom inrättandet av bataljonsstridsgrupper med möjlighet till komplettering med
olika typer av stödjande förband kommer både
tillgänglighet och användbarhet successivt att
öka. Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna kommer att få bättre utrustning och
materiel samt en utökad roll i den nya
organisationen. Detta innebär en betydande
ambitionshöjning för hela hemvärnet. Hemvärnets framgångsrika försök med direktutbildning innebär viktiga erfarenheter för
framtida soldatutbildning.
Reformeringen av insatsorganisationen med
hemvärn och nationella skyddsstyrkor ska ske
i takt med att nödvändigt ekonomiskt
utrymme frigörs.
Den samlade insatsorganisationen kommer
när den intagits att uppgå till cirka 50 000
personer och ha en beredskap som varierar
mellan några timmar och cirka en vecka.
Takten i förändringen
Försvarsmaktens målsättningsdokument för
förbanden måste utarbetas för att utvecklingen
av insatsorganisationen ska gå snabbt.
Eftersom större delen av de nya förbanden
baseras på befintlig materiel, personal,
infrastruktur m.m. anser regeringen att den
huvudsakliga utformningen av merparten av
förbanden bör kunna vara avslutad under 2010.
Därefter vidtar arbetet med att bemanna
förbanden med de nya personalkategorierna,
öva och utbilda dem samt successivt öka
tillgängligheten och användbarheten.

princip samtliga verksamhetsområden inom
försvarspolitiken. Ett fördjupat samarbete
mellan de nordiska försvarsmakterna möjliggör en förbättrad resurseffektivitet, ökad
operativ förmåga och större effekt i försvarsmakternas verksamhet. Likaså bedöms samarbetet öka försvarsmakternas samverkansförmåga internationellt. Genom det nordiska
samarbetet ökar ländernas möjlighet att vara
aktiva deltagare i och bidragsgivare till det
internationella arbetet för säkerhet i världen.
Flera konkreta nordiska samarbetsområden
har sjösatts. Exempelvis har regeringen
beslutat om Sveriges anskaffning av Archer
tillsammans med Norge. Kostnaderna för
utveckling och underhåll delas samtidigt som
anskaffning av samma system ger goda förutsättningar för att samarbeta om utbildning och
övning samt för att göra insatser tillsammans.
Det nordiska samarbetet ska utgå från
gemensamma intressen och därav liknande mål
och behov av militär förmåga. Dessa anges av
respektive regeringar inom ramen för
respektive lands säkerhetspolitiska linje.
Ett fördjupat nordiskt samarbete kan vidare
bidra till att stärka den samlade europeiska
förmågan till krishanteringsinsatser internationellt. Europas länder står inför
utmaningar för att skapa och upprätthålla de
militära förmågor som behövs för nationella
behov, men också för gemensamma, multinationella behov inklusive för den europeiska
säkerhets- och försvarspolitiken. Det fördjupade nordiska samarbetet är ett sätt att på
regional nivå möta dessa utmaningar, vilket
kan stärka den europeiska förmågan.
Förbättrad civil-militär samverkan
Regeringen har påbörjat inrättandet av en
samverkansfunktion inom Regeringskansliet
med stöd av berörda myndigheter och andra
aktörer för att stärka den civil-militära
samverkan i samband med svenska bidrag till
insatser internationellt. En förbättrad samordning innebär att den samlade effekten av vårt
bidrag blir större och målen för den svenska
närvaron i de områden där insatserna
genomförs blir lättare att uppnå.

Det nordiska samarbetet
Det nordiska försvarsrelaterade samarbetet är
sedan länge en prioriterad fråga i svensk
försvarspolitik. Samarbetet omfattar i dag i
21
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3.3

Beredskapskredit för
totalförsvaret

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att för 2010 utnyttja en kredit på högst
40 000 000 000 kronor i Riksgäldskontoret om
krig, krigsfara eller andra utomordentliga
förhållanden föreligger.
Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
bemyndigade regeringen att utnyttja en kredit
i Riksgäldskontoret på högst 40 000 000 000
kronor för 2009, om krig, krigsfara eller andra
utomordentliga
förhållanden
föreligger.
Regeringen anser att ett motsvarande
bemyndigande, avseende samma belopp, bör
lämnas för 2010. Beredskapskrediten ska
säkerställa att en nödvändig beredskapshöjning
inte förhindras eller fördröjs därför att
regeringen inte disponerar nödvändiga
betalningsmedel. Behöver beredskapskrediten
utnyttjas, avser regeringen att återkomma till
riksdagen med redovisning av behovet av
medel för den fortsatta verksamheten.

3.4
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Resultatbedömning och
inriktning för verksamheten
under 2010
3.4.1

Finansiering

I tabellen nedan redovisas Försvarsmaktens
utgifter
som
belastat
anslaget
6:1
Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., anslaget 6:2
Materiel och anläggningar samt anslaget 6:3
Forskning och teknikutveckling under 2008
för vissa så kallade verksamhetsgrenar.
Metoden för detta redovisningssätt har varit
under utveckling inom Försvarsmakten,
varför jämförelse med motsvarande siffror
under föregående år kan vara missvisande.
Detta innebär bl.a. att Försvarsmakten har
redovisat utgifter för NBG08:s beredskapsperiod inom verksamhetsgrenen internationella insatser.
Detta har medfört att utgifterna för
verksamhetsgrenen internationella insatser
ökat i förhållande till de utgifter som
redovisades förra året, samt att utgifterna som
redovisats inom verksamhetsgrenen Uppbyggnad av insatsorganisationen och beredskap
sjunkit. I övrigt beror främst skillnader i
förhållande till förra årets redovisning på
förfinade redovisningsprinciper samt en lägre
total anslagsbelastning.
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Tabell 3.1 Försvarsmaktens utgifter under 2008
mnkr
Verksamhet

Förbandsverksamhet &
pensionskostnader
Anslag 6.1

Personal

Hyror

Övrigt

Internationella insatser
Anslag 6.1

Materiel &
anläggningar
Anslag 6.2

Forskning&
teknikutveckling
Anslag 6.3

Summa

1. Insatser
Internationella insatser

1 766

315

2 529

Nationella insatser

1 704

304

398

1 665

6 274

Totalt insatser

3 470

618

2 927

Insatsorganisationen
gemensamt

98

18

-117

Arméförband

1 407

251

1 433

3 685

Marina förband

1 399

249

353

3 453

Flygvapenförband

2 786

497

492

5 453

9 228

Lednings- och
underrättelseförband

456

81

121

1 686

2 345

Logistikförband

301

54

140

1 181

1 675

Nationella
skyddsstyrkorna

498

89

277

8

872

Totalt
insatsorganisationen/

6 946

1 238

2 701

15 465

Forskning och utveckling

31

6

25

Materiel-/organisationsutveckling

251

45

110

Totalt utveckling

282

50

135

4. Övriga verksamheter

338

60

68

467

5. Stöd till samhället

2

26

28

Summa

11 038

2 406
1 665

8 679

2. Uppbyggnad av
insatsorganisationen
och beredskap
-1
6 776
6

5 462

6

26 356

946

1 007

801

25

1 233

801

971

2 240

beredskap
3. Utveckling

1 967

5 857

1 665

16 266

978

37 771

I de utgifter som redovisas ingår beställningar som Försvarsmakten gör till andra myndigheter, främst
Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Försvarshögskolan Totalförsvarets pliktverk och Fortifikationsverket. Dessa redovisas specifikt i figuren på
nästa sida.
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F ö rs v a rs m a k te n

15 116 mnkr

563 mnkr

184 mnkr

Antal anställda: 1 606
Intäkter: Anslag: 104 mnkr
Avgifter: 17 457 mnkr
(varav 2 341 mnkr från övriga kunder)

Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI

Antal anställda: 940
Intäkter: Anslag: 95 mnkr
Avgifter: 890 mnkr
(varav 327 mnkr från övriga kunder)

Försvarshögskolan

FHS

20 mnkr

Antal anställda: 366
Intäkter: Anslag: 126 mnkr
Avgifter: 232 mnkr
(varav 48 mnkr från övriga kunder)

Totalförsvarets pliktverk

TPV

2 mnkr

3.4.2

Försvarets materielverk

FMV

Antal anställda: 254
Intäkter: Anslag: 161 mnkr
Avgifter: 57 mnkr
(varav 37 mnkr från övriga kunder)

Försvarets radioanstalt

FRA

Antal anställda: 650
Intäkter: Anslag: 563 mnkr
Avgifter: 6 mnkr
(varav 4 mnkr från övriga kunder)

Försvarsmaktens operativa förmåga

Resultatanalys
Försvarsmakten har godtagbar förmåga att lösa
flertalet av de krav som ställts men i flera fall
med begränsad uthållighet. Försvarsmaktens
värdering 2008 visar att den samlade operativa
förmågan har nedgått jämfört med 2007
avseende exempelvis förmågan att upptäcka
kränkningar av sjöterritorium och förmågan att
bidra till att förebygga och hantera kriser i vår
omvärld. Det beror bl.a. på att tillgången till
kontrakterade markförband minskat sedan
NBG08 avvecklades. Dessutom har Försvarsmakten under 2008, för att nå balans mellan
verksamhet och ekonomi, begränsat övningsverksamheten utan att regeringen förändrat
kraven och målsättningarna för verksamheten.
Förmåga att hävda Sveriges territoriella integritet
och bidra till att förebygga och hantera kriser i vår
omvärld genom att medverka i fredsfrämjande
insatser.
Försvarsmakten bedömer förmågan som godtagbar. Resultatet av pågående och genomförda
internationella insatser visar på en godtagbar
förmåga. Försvarsmaktens förmåga att bidra till
samhällets samlade förmåga att hantera
allvarliga/extraordinära händelser är godtagbar.
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Förmåga att vid ett försämrat omvärldsläge kunna
hantera händelseutvecklingar och hot som kan
drabba Sverige samt kunna öka förmågan till
internationella insatser.
Försvarsmakten har bristfällig till godtagbar
förmåga att uppfylla de krav som ställs. Bristerna
beror främst på eftersatt planering av
mobiliseringsåtgärder och problem kring
materielförsörjningen avseende oklarheter i fråga
om behovssättning och tillgångsredovisning,
såväl som brister avseende viss materiel för
förband med lägre beredskap. exempelvis fordon
och mörkermateriel. Sammantaget leder detta till
en begränsad handlingsfrihet i det fall
omvärldsläget skulle försämras.
Förmåga att efter allvarlig och varaktigt försämrad
omvärldsutveckling och successiva beslut av
regering och riksdag kunna utveckla förmåga att
möta olika former av mer omfattande militära
operationer som hotar Sveriges fred och
självständighet.
Försvarsmakten har godtagbar förmåga att uppfylla de krav som ställs. Inom en rad olika
funktioner närmar sig Försvarsmakten otillräckliga volymer av personal och materiel för att
upprätthålla tillräcklig kompetens. Antalet
övningar i högre förband har bedömts vara
otillräckligt.
Det har funnits svårigheter med att göra en
rättvisande utvärdering av förbanden med låg
beredskap då dessa haft låg grad av verksamhet
och låg nivå av resursuppfyllnad. Regeringen gör
mot bakgrund av detta bedömningen att
framtida värderingar kommer vara mer
rättvisande då förbandens tillgänglighet ökat.
Krav på Försvarsmaktens operativa förmåga

Från 2010 ökar kraven på Försvarsmaktens förmåga i enlighet med den inriktning som angavs i
regeringens
försvarspolitiska
inriktningsproposition. Därmed stärks försvarsförmågan.
Försvarsmakten ska således fr.o.m. 2010 ha en
operativ förmåga som möjliggör att Försvarsmakten kan genomföra omvärldsbevakning,
insatser och utveckling av insatsorganisationen.
Denna operativa förmåga ska uppnås enskilt och
tillsammans med andra. Försvarsmaktens
operativa förmåga ska möta kraven på ett
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användbart, tillgängligt och flexibelt försvar för
insatser i Sverige, i och utanför närområdet.
Försvarsmakten ska, med delar av insatsorganisationen, kunna påbörja genomförandet av
en insats omedelbart efter beslut.
Försvarsmakten ska avseende omvärldsbevakning ha förmåga att:
• upptäcka hot mot Sverige,
• analysera förhållanden av betydelse för
Sveriges medverkan i insatser,
• skapa underlag för beslut om beredskapshöjningar och insatser samt
• skapa underlag för beslut om förändring
av operativ förmåga.
Försvarsmakten ska vidare ha förmåga att enskilt
eller i samverkan med andra länder och myndigheter:
• kontinuerligt
följa
den
militära
omvärldsutvecklingen,
• analysera aktörers verksamhet, förmåga
och avsikter gentemot Sverige och
insatser som Sverige deltar i samt
• genomföra militärteknisk omvärldsbevakning med särskild inriktning på
vårt närområde.
Försvarsmakten ska avseende insatser vid kränkningar, incidenter och terrorism ha förmåga att:
• upptäcka och hantera kränkningar av
Sveriges territorium,
• hantera incidenter i Sverige och i
närområdet,
• följa flyg- och fartygsrörelser i syfte att
upptäcka säkerhetshot eller överträdelser
mot nationell eller internationell rätt,
• genomföra
underrättelseoch
säkerhetsoperationer,
• tidigt upptäcka CBRN1-händelser i
Sverige och i närområdet,
• förebygga och minska verkningar vid
incidenter innefattande CBRN-hot,
• skydda egen verksamhet och anläggningar inkluderande skydd av Försvarsmaktens system mot IT-attacker samt
• med tillgängliga resurser stödja andra
myndigheter och det övriga samhället
vid kriser, katastrofer och andra
händelser inklusive bidra med stöd till

1 Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (kemiska stridsmedel,

biologiska stridsmedel, radiologiska stridsmedel, kärnvapen)

polisen i samband med bekämpning av
terrorism.
Försvarsmakten ska avseende insatser vid
förebyggande samt hantering av konflikter och
krig ha förmåga att:
• påbörja insats omedelbart efter beslut,
• verka självständigt och tillsammans med
andra civila och militära aktörer för att
förebygga och hantera konflikter och
krig nationellt, i närområdet och utanför
närområdet,
• genomföra strid i hela skalan från lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer,
• möta såväl kvalificerade som okvalificerade aktörer, samt i en och samma
insats hantera strid, stabiliseringsuppgifter och bidra med stöd till
humanitära insatser,
• genomföra kortvariga insatser samt
uthålligt deltaga i långvariga insatser,
• hantera såväl reguljära som irreguljära
motståndare och verka nationellt och
internationellt,
• uppträda stridskraftsgemensamt i samtliga typer av insatser,
• över tiden hålla cirka 2000 personer ur
insatsorganisationen insatta, nationellt
och internationellt,
• kontinuerligt delta i upp till fyra
förbandsinsatser varav minst en ska
kunna vara av bataljonsstridsgruppsstorlek,
• över tiden genomföra snabba räddnings-, evakuerings- och förstärkningsoperationer med markförband upp till
kompanistorlek och stödjande resurser
ur andra stridskrafter,
• periodvis ansvara för ledningen av en
större multinationell insats (brigadnivå),
• periodvis upprätthålla en planerad
snabbinsatsberedskap motsvarande ramnationsansvaret i EU:s stridsgruppskoncept,
• efter begränsad förberedelsetid kraftsamla insatsorganisationen för att enskilt
och i samverkan med andra kunna möta
ett allvarligt militärt hot,
• ta emot militärt stöd från andra länder
eller organisationer för att försvara
landet mot väpnat angrepp,
• ge militärt stöd till andra och
• förändra beredskapen på insatsorganisationens förband för att kunna
25
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hantera förändrade behov, såsom ökad
hotnivå och ökat behov av snabbinsatsberedskap.
Försvarsmakten ska kunna möta förändrade krav
eller en förändrad säkerhetspolitisk situation.
Detta ska ske genom att Försvarsmakten kan
utveckla befintliga och nya förband, nya
kompetenser och förändrade krav på operativ
förmåga. En sådan utveckling av operativ
förmåga ska ske genom att förbanden deltar i
övningar och insatser, bedriver studier och
försök samt genom forskningsuppdrag till andra
myndigheter, organisationer och institut.
3.4.3

Förbandsverksamhet, beredskap
och fredsfrämjande insatser m.m.

Försvarsmakten hade under 2008 en betydande
obalans mellan resurser och verksamhet, som
innebar att ambitionsnivån inom förbandsverksamheten sänktes. Reduceringar innebar att
förbandsverksamheten har bedrivits utifrån lägre
målsättningar än planerat med bl.a. minskad
utbildnings- och övningsverksamhet.
3.4.3.1 Insatser

Försvarsmaktens insatser har finansierats från
anslagen 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och
fredsfrämjande truppinsatser m.m. samt 6:2
Materiel och anläggningar. Under 2009
finansieras insatserna från anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap samt 1:2
Fredsfrämjande förbandsinsatser.
Incidentberedskap och insatser

Resultatanalys
Försvarsmakten har upprätthållit nationell
beredskap och förmåga till internationella
insatser genom förband avdelade för detta
ändamål. Sjöterritoriet har kontinuerligt
övervakats med olika typer av sensorer.
Sjöbevakningsfartyg har funnits tillgängliga för
identifiering och ingripande. Frivilliga flygkåren
har använts som ett komplement för
identifiering. Luftrummet har övervakats av såväl
fasta radarsensorer som flygburen radar.
Flygplan med incidentuppgift har funnits
tillgängliga under årets alla dagar.
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Den svenska territorialvattengränsen har
kränkts vid ett antal tillfällen under 2008. Dessa
kränkningar har främst ägt rum i de västra och
södra farvattnen. Även luftrummet har utsatts
för ett antal kränkningar under året. Ett antal
avvikelser från färdplan, regler eller tillstånd har
uppmärksammats. Kränkningar och avvikelser
har huvudsakligen ägt rum över södra Sverige.
Antalet kränkningar och incidenter har ökat
till sjöss och i luften jämfört med 2007 års låga
nivå. Inga kränkningar uppfattas ha varit
medvetna provokationer. Regeringen anser att
Försvarsmakten upprätthållit incidentberedskap
i enlighet med gällande beredskapsorder.
Internationell beredskap

Resultatanalys
Nato:s2 Planning and Review Process (PARP)
erbjuder möjligheten för Sverige att utveckla och
bibehålla förbandens interoperabilitet. En översyn av partnerskapsmålen och registerförbanden
genomfördes under slutet av 2007 och ledde
fram till att regeringen den 26 juni 2008
beslutade att anta 57 partnerskapsmål samt att
anmäla förband till PARP:s styrkeregister. Vid
samma beslutstillfälle fattades också beslut om
att anmäla samma förband till EU:s och FN:s
styrkeregister.
Sammantaget har förmågan att genomföra
fredsfrämjande insatser ökat under 2008 med
anledning av att registerförbanden kunnat
bibehålla och utveckla sin interoperabilitet.
Regeringen finner att samarbetet inom
Partnerskap för fred (PFF) och EU är betydelsefullt för utvecklingen av Försvarsmaktens
förmåga till fredsfrämjande insatser.
Inriktning
Regeringens bedömning: Ambitionerna för vår
förmåga att genomföra insatser internationellt
bör fortsatt vara höga. Sammansättningen av
Sveriges anmälda förband till internationella
styrkeregister bör vara sådan att den bidrar till
Försvarsmaktens förmåge- och interoperabilitetsutveckling. Anmälda bidrag och dessas
beredskapstider bör kontinuerligt omprövas.

2 North Atlantic Treaty Organization
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Skälen för regeringens bedömning: Sveriges
anmälningar till internationella styrkeregister
bör främst beakta den sammansättning som
effektivt bidrar till Försvarsmaktens förmågeutveckling, vad som kan komma att efterfrågas
och som Sverige kan komma att bidra med.
Detta måste vägas mot kostnaderna för att
åstadkomma och upprätthålla beredskap för
detta ändamål. Försvarsmakten ska kunna delta i
insatser internationellt med en bredd av olika
förbandstyper. De förband som är anmälda till
olika styrkeregister ska kunna användas i olika
insatser internationellt, t.ex. inom ramen för FN,
EU och Nato. I enlighet med den försvarspolitiska inriktningspropositionen kommer
uppdelningen mellan utlandsstyrka, förband
anmälda till styrkeregister och särskilda snabbinsatsförband för beredskap i EU-stridsgrupper
på sikt inte längre vara aktuell. De delar av
insatsorganisation som ska kunna nyttjas såväl
nationellt som internationellt kommer därför på
sikt kunna anmälas till styrkeregistren.
Utöver de förband som regeringen beslutade
om den 26 juni 2008 är inriktningen att under
2010 nyanmäla följande förband till EU:s
militära styrkeregister, till FN (UNSAS) samt
Nato (PARP) med 90 dagars beredskap:
• en
transportledningspluton
(MOVCON-pluton)
• ett artilleribatteri
• en elektronisk krigföringstropp (EWtropp)
• ett logistikkompani
• en kirurgitropp
• ett helikopterförband
• en underrättelsepluton och
• en PSYOPS3-tropp (från 2011).
Med 360 dagars beredskap planeras ett
ledningskompani till det tidigare anmälda
(F)HQ stab att anmälas.
Internationella insatser

Resultatanalys
Under 2008 har cirka 2 150 personer tjänstgjort i
utlandsstyrkan. Svenska förband har deltagit i
insatser i Afghanistan, Kosovo, Tchad och
Bosnien-Hercegovina. Utöver detta har

3 Psykologiska Operationer

Försvarsmaktens resurser under slutet av 2008
använts för att planera inför en marin insats
inom EU:s ram. I det arbetet har erfarenheterna
från den marina insatsen utanför Libanon
omhändertagits. Insatsen i Bosnien-Hercegovina
avslutades under året. Totalt har cirka 15 000
svenskar deltagit i Försvarsmaktens insats i
Bosnien sedan den inleddes 1992.
Försvarsmakten har under 2008 tillfälligt
förstärkt förbandet i Afghanistan. Insatsen har
utvecklat myndighetens förmåga till förstärkningsinsatser.
De förband Försvarsmakten ställt till
förfogande för deltagande i olika insatser har löst
sina uppgifter och erhållit mycket positiva
omdömen från de chefer som de varit underställda. Myndighetens samlade bedömning är att
organisation, utrustning och bemanning av
utlandsstyrkan i stort har svarat mot de krav och
uppgifter som varit aktuella i respektive insatsområde. Regeringen delar Försvarsmaktens
bedömning.
ISAF (International Security Assistance Force),
Afghanistan
I Afghanistan har den svenska kontingenten
fortsatt haft ledningsansvar för en regional enhet
för säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-eSharif. Regeringen bedömer att den svenska
styrkan inom ISAF ger god effekt. De
gemensamma stabiliseringsoperationer som
genomförts tillsammans med Afghan National
Security Forces (afghanska nationella säkerhetsstyrkor) har påtagligt bidragit till att stabilisera
och normalisera förhållandena i insatsområdet.
Försvarsmaktens samverkan med andra i
området verkande svenska myndigheter, främst
SIDA, har fortsatt och fördjupats under året.
KFOR (Kosovo Force), Kosovo
I Kosovo har en fortsatt reducering av den
svenska styrkan ingående i Multinational Task
Force Centre skett. Förbandet har trots genomförda reduceringar givit god effekt i insatsområdet, där skyttekompaniet och kvarvarande
informationsinhämtningsenheter utgjort ett
värdefullt tillskott till KFOR.
EUFOR (European Union Force), Tchad/CAR
Det svenska förbandsbidraget i Tchad,
omfattande ett skyttekompani sammansatt ur
den internationella amfibiestyrkan, har under en
sammanlagd tid av cirka 6 månader verkat i
27
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insatsområdet. Det svenska förbandet var tidigt
på plats och har givit en god operativ effekt i
insatsområdet genom att lösa ett antal olika
uppgifter såsom eskort av konvojer, skydd samt
genom ett stort antal patrulluppdrag ökat
handlingsfriheten åt EUFOR. Insatsen i Tchad
har präglats av en mycket krävande logistiksituation.
Operation Atalanta
I slutet av 2008 påbörjades förberedelserna för
svenskt deltagande i EU:s insats utanför
Somalias kust, operation Atalanta. Sverige bidrar
med ett korvettförband under 2009.
Ekonomiskt resultat
Efter det att regeringen fått riksdagens
bemyndigande att delta med en väpnad styrka i
en insats uppdrar regeringen åt Försvarsmakten
att ställa en sådan styrka till förfogande. I
uppdraget anger regeringen ett högsta belopp
som Försvarsmakten får använda för sitt
deltagande.
Den anslagspost som finansierade de militära
internationella insatserna uppgick 2008 till 1 867
miljoner kronor, inklusive ett anslagssparande på
237 miljoner kronor från tidigare år. Detta
inkluderar en omföring på 220 miljoner kronor
till anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap som gjordes under hösten 2008. Tabell
3.2 visar de av regeringen beslutade insatserna
och tillhörande ekonomiska ramar som totalt
uppgick till 1 830 miljoner kronor 2008.
Tabell 3.2 Utfallet för anslagsposten 6:1:2 Fredsfrämjande
truppinsatser 2008
tkr

Insats

Tilldelade medel

Utfall

ISAF

782 500

761 229

Utveckling av camp (ISAF)

50 000

40 259

KFOR

455 500

438 176

EUFOR, Thcad/CAR

391 000

320 301

Althea

15 000

11 705

Avveckling UNAMID

25 000

23 602
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Avveckling UNMIL

14 000

14 912

Avveckling UNIFIL

20 000

19 631

ATHENA

60 000

20 732

Övrigt

17 000

14 073

Summa

1 830 000

1 664 620

Insatserna har, med ett undantag, hållit sig till de
av regeringen givna ekonomiska ramarna. Det
totala utfallet är drygt 165 miljoner kronor lägre
än det belopp som regeringen beslutat om och
anslagssparandet på anslagsposten uppgick till
203 miljoner kronor 2008.
Avvecklingskostnaderna för de avslutade
insatserna i Liberia och Libanon avser fakturor
för verkstadsåtgärder för återställning av
materiel. Avvecklingen kopplad till insatsen i
Liberia (UNMIL) har blivit något dyrare än
beräknat varpå utfallet överskrider den av
regeringen beslutade ekonomiska ramen.
Differensen mellan tilldelade medel och utfall
för insatsen i Tchad förklaras av att utgifter för
materielunderhåll och återställning kommer att
falla ut 2009 och inte som ursprungligen planerat
under 2008.
Anledningen till att insatsen i Kosovo
underutnyttjat tilldelade medel är att viss
verksamhet som budgeterats för 2008 kommer
att genomföras under 2009.
Underskridandet av medel för insatsen i
Afghanistan
beror
främst
på
lägre
personalkostnader än beräknat. Regeringen vill
dock understryka att de totala kostnaderna för
insatsen blivit högre än Försvarsmaktens
ursprungliga planering. Transportkostnaden,
framför allt flygtransporter, har fortsatt varit en
stor utgift för både insatsen i Afghanistan och de
övriga insatserna.
Anledningen till att tilldelade medel avseende
Athena har utnyttjats i så låg grad är att det inte
beslutades om någon insats med någon av de
stridsgrupper som stod i beredskap under 2008.
FN:s säkerhetsråds resolution 1325(2000),
Kvinnor, fred och säkerhet
Erfarenheterna har visat att genomförandet av
FN-resolution 1325 bidrar till en ökad operativ
effekt bl.a. genom en förbättrad kunskap om
förhållandena i insatsområdet. Därmed underlättas genomförande av insatsen och uppfyllandet av de strategiska målsättningarna. All
personal som förberett deltagande i insatser
internationellt under 2008 har genomgått
utbildning avseende FN-resolution 1325 och,
inom ramen för denna, jämställdhetsperspektivet
på insatser. I förberedelserna av de förband som
deltagit i insatserna i Kosovo, Afghanistan och
Tchad har FN-resolution 1325 varit betydelsefull. En fördjupad utbildning har genomförts av
personal med nyckelpositioner inom förbanden.
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Under 2008 har Försvarsmakten stöttat
EUFOR Tchad/CAR med bemanning av
jämställdhetsrådgivare. Försvarsmakten har även
i sitt internationella arbete genomfört utbildning
och utbyte med andra länder samt inlett ett
fördjupat samarbete kring FN:s säkerhetsråds
resolution 1325 i den nordiska kretsen.
Slutsatsen är att det pågående arbetet, där den
operativa verksamheten varit i fokus, bidrar till
en ökad förståelse och kunskap om vad arbetet
med FN-resolution 1325 tillför verksamheten.
Försvarsmakten har under året beaktat den nya
resolutionen 1820 (2008) om sexuellt våld i
väpnade konflikter, i samband med sitt arbete i
enlighet med resolution 1325. Regeringen ser
positivt på Försvarsmaktens fortsatta arbete med
implementeringen av FN:s resolutioner 1325
och 1820.
Inriktning
ISAF (International Security Assistance Force),
Afghanistan
Sverige har ett betydande och långsiktigt
engagemang i ISAF. Regeringens avsikt är att
under 2010 fortsatt bidra till ISAF samt ha
ledningsansvar för den regionala enheten för
säkerhet och återuppbyggnad i Mazar-e-Sharif i
norra Afghanistan. Det svenska bidraget
planeras bestå av bl.a. chef, stab och förband.
Det åligger Försvarsmakten att anpassa bidraget
till de förhållanden som kan komma att råda
under insatsens gång.
Regeringen avser senare i höst förelägga
riksdagen förslag om fortsatt svenskt deltagande
i ISAF. Regeringen har beräknat medel under
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser för
insatsen.
KFOR (Kosovo Force), Kosovo
Regeringens avsikt är att under 2010 fortsatt
bidra till KFOR.
Regeringen avser senare i höst förelägga
riksdagen förslag om fortsatt svenskt deltagande
i KFOR. Regeringen har beräknat medel under
anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser för
insatsen.
Operation Atalanta
Regeringen överväger ett svenskt bidrag till
insatsen under 2010. Om så blir aktuellt avser
regeringen återkomma till riksdagen angående
ett svenskt engagemang i operation Atalanta
under 2010.

EU:s stridsgrupper

Resultatanalys
Den nordiska stridsgruppen 2008 (NBG08) var
en multinationell styrka som kunde ställas till
förfogande för EU:s krishantering i enlighet
med EU:s s.k. stridsgruppskoncept. Stridsgruppen stod i beredskap under första halvåret
2008 och Sverige var ramansvarig nation. Styrkan
utbildades och övades under 2007. Utöver det
svenska förbandsbidraget om cirka 2 350
personer bidrog följande länder med förband;
Estland med cirka 50 personer, Finland med
cirka 220 personer, Irland med cirka 80 personer
och Norge med cirka 150 personer.
Arbetet med att organisera NBG08 hade ett
starkt fokus i verksamheten vid ett antal
förband, skolor och centrum. Stridsgruppen
kännetecknades av välutbildad personal med
eldkraftig och avancerad materiel. Under 2008
genomfördes kompletterande utbildning och
samövning, främst avseende logistik- och
sjukvårdstjänst. På grund av ekonomiska skäl
förkortades den del av anställningstiden för
personal i stridsgruppen, som gällde för tiden
efter beredskapsperioden. Flertalet gavs dock
möjlighet att ingå i de internationella insatser
Försvarsmakten deltar i.
Erfarenheterna från förberedelsearbete och
beredskap har bidragit till utformningen av
regeringens förslag om ett mer användbart
försvar i proposition 2008/09:140.
Regeringen bedömer att Sverige väl kunnat
motsvara de åtaganden som det innebär att vara
ramansvarig nation för en EU-stridsgrupp.
Utgifterna för NBG08 blev dock avsevärt högre
än planerat, bl.a. beroende på ett större antal
anställda soldater, fler övningsdygn än planerat
samt högre materielutgifter.
Inriktning
Sverige har, tillsammans med Estland, Finland,
Irland och Norge, till EU anmält sin avsikt att
ställa den nordiska stridsgruppen till EU:s
förfogande för en ny beredskapsperiod under
det första halvåret 2011 med Sverige som
ramnation. Förberedelserna för denna beredskapsperiod har inletts. Erfarenheter från
beredskapstiden för 2008 års nordiska
stridsgrupp utnyttjas i detta arbete. Detta gäller
även erfarenheterna kring utgiftsutvecklingen.
Det svenska bidraget till den nordiska
stridsgruppen 2011 kommer att utgöra kärnan av
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stridsgruppen och omfatta 1 600 personer.
Beroende på uppdragets art ska strategiska och
operativa resurser kunna tillföras. Storleken på
styrkan kan därmed komma att variera beroende
på uppgiftens art. Utbildning till den nordiska
stridgruppen 2011 inleds under hösten 2009, för
att slutföras under 2010.
Sverige har till EU också anmält avsikten att
bidra till den brittiska stridsgrupp som anmälts
att stå i beredskap för EU:s krishantering det
andra halvåret 2013. Utformningen av det
svenska bidraget kommer att beslutas av
regeringen i ett senare skede.
Säkerhetssektorreform

Resultatanalys
Försvarsmakten har fortsatt genomfört stöd till
säkerhetssektorreform (SSR) i Afghanistan,
Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Serbien, Ukraina
och Östafrika.
Försvarsmakten har både upprätthållit
kontinuitet samt inlett flera stödinsatser inom
SSR. Regeringen anser att erfarenheterna från
stödet är värdefulla. Under 2008 förbrukades
totalt knappt 9,2 miljoner kronor för SSRinsatser.
Inriktning
Under 2010 planeras det försvarsrelaterade SSRstödet fortsätta genom insatser i bl.a.
Afghanistan,
Ukraina,
Demokratiska
Republiken Kongo, Östafrika och på västra
Balkan. Under 2009 inledde Försvarsmakten ett
bidrag till Georgien inom ramen för ett nordiskbaltiskt SSR-stöd, vilket ska fortsätta under
2010. Behov av att genomföra och stödja SSRinsatser bedöms öka inom internationell krisoch konflikthantering. Det försvarsrelaterade
SSR-stödet bör vara långsiktigt för att uppnå
önskad effekt. Regeringen ser därför positivt på
ett fortsatt försvarsrelaterat SSR-stöd i relevanta
områden.
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3.4.3.2 Förbandsverksamhet och uppbyggnad av beredskap

Förbandsverksamheten och uppbyggnaden av beredskapen har finansierats från anslagen 6:1
Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser m.m., 6:2 Materiel och anläggningar, 6:4
Totalförsvarets pliktverk, 6:5 Officersutbildning m.m., 6:6 Försvarets radioanstalt och 6:8 Stöd till
frivilliga försvarsorganisationer. Fr.o.m. 2009 finansieras motsvarande verksamhet från anslagen 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap, 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser, 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar, 1:6 Totalförsvarets
pliktverk, 1:7 Officersutbildning m.m. och 1:8 Försvarets radioanstalt.
Regeringens bedömning: Insatsorganisationen bör i huvudsak bestå av följande förband 2010 och 2012.

Tabell 3.3 Insatsorganisationens utveckling
Förbandstyp

2010

2012

Brigadstab

2

2

Mekaniserad bataljon

6

4 1)

Lätt mekaniserad bataljon

2

2 1)

Luftburen bataljon

1

11)

Artilleribataljon

2

2

ARMÉSTRIDSKRAFTER

Luftvärnsbataljon

2

2

Jägarbataljon

1

1

Underrättelsebataljon

1

1

Säkerhetsbataljon

1

1

Ingenjörbataljon

2

2

Militärpoliskompani

2

2

CBRN-kompani

1

1

Sjöstridsflottiljledning

2

2

Korvettdivision

2

2

Minröjningsdivision

2

2

Underhållsdivision

2

2

Röjdykardivision

1

1

Ubåtsflottilj med ledning

1

1

Signalspaningsfartyg

1

1

Amfibiebataljon

1

12)

Marin basbataljon

1

1

Stridsflygdivision

4

4

Helikopterbataljon

1

1

Ledningsflyggrupp ASC 890

1

1

Flygbasbataljon

2

2

Transportflygdivision TP 84

1

1

Central transportflygdivision

1

1

Signalspaningsflygdivision S102B

1

1

MARINSTRIDSKRAFTER

FLYGSTRIDSKRAFTER

SPECIALFÖRBAND
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Specialförband

2

1

Högkvarter med stabsförband

1

1

FHQ med stabs- och sambandsförband

1

1

Taktisk sambandsbataljon

1

1

Telekrigbataljon

1

1

Ledningsplatsbataljon

-

1

Sjöinformationsbataljon

1

1

Stridslednings- och luftbevakningsbataljon

1

1

Försvarsmaktens telenät- och markteleförband

1

1

Operativ ledningsteknisk bataljon

1

1

Teknisk bataljon

1

1

Logistikbataljon

2

2

Sjukhuskompani

-

2

60

40

LEDNINGS- OCH UNDERRÄTTELSEFÖRBAND

LOGISTIKFÖRBAND

HEMVÄRN OCH NATIONELLA SKYDDSSTYRKOR
Hemvärnsbataljon

Förklaring till tabellen: Tabellen visar för varje förbandstyp hur många förband som ska ingå i insatsorganisationen.
1) Utvecklas till 7 manöverbataljoner och 3 stridsvagnskompanier.
2) Utvecklas till en manöverbataljon med amfibisk förmåga.

Skälen för regeringens bedömning: Riksdagen har godkänt inriktningen för insatsorganisationens
utformning 2014 (prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292). Den utformning av
insatsorganisationen för 2010 och 2012 som här redovisas ska ses som successiva steg mot intagandet
av insatsorganisationen 2014. De nya kraven på operativ förmåga understryker behovet av att fullfölja
utvecklingen mot ett tillgängligt och flexibelt försvar som är användbart här och nu. Det ställer
förändrade krav på dagens förbandsstruktur med en tydligare fokusering på den operativa effekten.
Operativ ledning och logistik
Operativ ledning

Resultatanalys
Under 2008 har följande ledningsförband
vidmakthållits:
• ett högkvarter med operativ insatsledning och stabsförband,
• ett telenät- och markteleförband,
• ett IT-försvarsförband,
• ett Computer Emergency Response
Team,
• två specialförband,
• en taktisk sambandsbataljon,
• en telekrigbataljon samt
• tre stridsgruppstaber med stridsgruppsstabskompani.
Under 2008 pågick utveckling av en pluton för
psykologiska operationer (psyops) samt
fortsatt utveckling av en informationsbataljon.
Avveckling har påbörjats av en operativ
lednings- och sambandsbataljon.
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Under 2008 var ett specialförband och ett
operativt ledningsförband anmälda till internationella styrkeregister med 30 respektive 360
dagars beredskap.
Målen för grundutbildning har under året
varit lågt satta. Materielläget inom ledningsområdet har under 2008 varit ansträngt.
Försvarsmakten har under 2008 ägnat de
centrala ledningsfunktionerna mycket uppmärksamhet.
Försvarsmakten
utvecklar
ledningssystem, bl.a. genom återanvändning av
systemdelar som anskaffades för NBG08.
Utvecklingen sker med stöd av den befintliga
kravställningen på tekniskt ledningsstöd för
taktisk och operativ verksamhet som togs
fram inom ramen för SWECCIS (Swedish
Command Control and Information System).
Vidare
redovisar
Försvarsmakten
att
utformningen av ledningssystem för NBG11
har påbörjats, liksom målsättningsarbetet för
gemensamt ledningsplatsförband. Sambandsförbandet har vidare utvecklats mot ett
flexibelt och modulärt förband som kan stödja
med taktiskt samband i alla typer av insatser.
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Försvarsmakten har deltagit i och arrangerat
ledningsövningar inom ramen för både EU
och Partnerskap för fred. Inriktningen för
ledningsfunktionen har i stort följts.
Regeringens bedömning är att läget inom
ledningsförbanden utifrån rådande omständigheter är godtagbart.
Inriktning
Regeringen har i propositionen 2008/09:140
Ett användbart försvar beskrivit den övergripande inriktningen för operativ ledning.
Särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt
planering och utveckling inom ledningsområdet för att uppnå en insatsorganisation
som innehåller de beredskapskrav som angivits
för 2014 och därtill hörande krav på metod,
organisation och materiel. Regeringens
inriktning innebär att Försvarsmakten bör
fastställa relevanta förbandsmålsättningar
under 2010.
Effektiviseringar inom den centrala ledningen påbörjas under 2010. Inom Försvarsmakten pågår en utredning om en gemensam
lägescentral (GLC). Försvarsutskottet har
framfört att eventuella, genomgripande
förändringar av dagens organisation kopplade
till detta bör ske efter godkännande av
regeringen. Regeringen delar uppfattningen att
ett eventuellt upprättande av en gemensam
lägescentral ska underställas regeringen.
Den rörliga operativa ledningen (FHQ)
utvecklas och vidmakthålls. Utvecklingen av
betjäningsförbanden bör leda mot en
gemensam ledningsplatsbataljon och en taktisk
sambandsbataljon som kan betjäna ledningsförband på olika nivåer.
Under 2009 kommer regeringen att fatta
beslut om huruvida Sverige ska delta i
Nato/PFF-samarbetet Air Situation Data
Exchange (ASDE) för utbyte av luftlägesinformation. Det regionala samarbetet för
utbyte av sjölägesinformation, Sea Surveillance
Cooperation Baltic Sea (SUCBAS), bör
utvecklas med beaktande av utvecklingen inom
internationell civil och militär sjöövervakning.
Utveckling av Nationell underrättelseenhet
(NUE) fortgår. Såväl Telekrigbataljon som
PSYOPS-pluton inriktas mot att i första hand
stödja internationella operationer. IT-försvarsförband med s.k. computer emergency
respons team vidmakthålls.

Under 2010 är ett ledningskompani till
FHQ-stab och en EW-tropp anmälda till
internationella styrkeregister.
Materiel
Den inriktning för ledningsstödssystem som
regeringen redovisades i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar ska fortsatt vara styrande.
Utveckling, anskaffning och vidmakthållande
av ledningsstödssystemen ska stödja ledning
här och nu. Vid utveckling av nya system ska
Försvarsmakten utgå från de system som idag
används inom Försvarsmakten, till exempel de
system som levererades till NBG08.
Logistik

Resultatanalys
Under
2008
har
följande
förband
vidmakthållits:
• en MOVCON4 ledning,
• tre MOVCON-plutoner,
• en teknisk bataljon,
• en operativ transportbataljon,
• två underhållsbataljoner,
• två tunga transportkompanier samt
• en operativ ledningsteknisk bataljon.
Vidare har utvecklingen påbörjats av följande
förband:
• två logistikbataljoner,
• tre sjukhuskompanier,
• tre sjukvårdsförstärknings-kompanier
samt
• tre
nationella
logistikenheter
(National Support Element, NSE).
Under 2008 har en omfattande förändring av
logistikorganisationen
påbörjats
med
utveckling av avancerad sjukvårdsförmåga och
utveckling av logistikbataljonerna. Vid uppförande av logistikbataljonerna avvecklas
transportbataljonen och underhållsbataljonerna. Därutöver har utvecklingen av en anpassad
logistikenhet för NBG 11 påbörjats.
Försvarsmakten har under 2008 genomfört
ett projekt med uppgiften att redovisa förslag
till en optimerad lösning inom logistikområdet. Uppdraget omfattade bl.a. att beskriva en gemensam process för logistik

4 Movement Control; transportledning
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inklusive materielförsörjning. I avvaktan på
den s.k. Stödutredningens resultat har Försvarsmakten påbörjat genomförandet av ett
antal prioriterade närtidsåtgärder, exempelvis
uppdatering av regler och instruktioner för
transportförsörjning och tydliggörande av hur
logistikaspekterna tidigt kan säkerställas i
planeringsprocessen.
Inriktningen av logistikförbanden har i stort
följts. Läget inom logistikfunktionen bedöms
som godtagbart.
Inriktning
För att åstadkomma en effektiv resursanvändning inom försvarsområdet behöver logistikoch materielförsörjningen fortsatt reformeras.
Regeringen överväger bl.a. möjligheten att
lägga samman huvuddelen av Försvarets
materielverks verksamhet inom materielförsörjningen med den logistikverksamhet som
bedrivs inom Försvarsmakten. Regeringen har
för avsikt att återkomma till formerna för den
framtida logistiken.
Regeringen har i propositionen 2008/09:140
Ett användbart försvar beskrivit den övergripande inriktningen för logistikförbanden.
Särskild uppmärksamhet ska under 2010 ägnas
sjukvårdskedjan. Regeringens inriktning innebär även att Försvarsmakten bör fastställa
relevanta förbandsmålsättningar under 2010.
Former för samordning och samverkan
avseende logistik med andra länder och
institutioner bör utvecklas.
Utvecklingen av logistikförbanden ska ske
med beaktande av utvecklingen inomcivil och
internationell militär logistikutveckling.
Inför NBG11 ska så långt som är möjligt
befintliga förband användas. Logistikledning
integreras i övrig ledning i syfte att kunna leda
behovssammansatta logistikförband.
Logistikbataljonen ska utvecklas för att
svara för behovsanpassade logistiktjänster till
insatsförbanden. Övriga insatsförband innehar
kapacitet att omhänderta erhållet stöd (personal och materiel) samt viss försörjningsförmåga.
Förband för teknisk tjänst utvecklas så att
behovsanpassade delar uthålligt kan nyttjas för
internationella insatser. Utveckling av förband
för
kommunikationstjänst
fortgår.
MOVCON-förbanden (ledning och plutoner)
utvecklas i syfte att kunna stödja transporter
till och från insatsområde samt genomföra
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mottagning, rangering och gruppering för
fortsatt tilltransport, s.k. Reception Staging
and Onward Movement, av enheter.
Förmågan till förebyggande hälso- och
sjukvård omfattande åtgärder före, under och
efter en insats i syfte att bevara personalens
hälsa och stridsduglighet bör utvecklas.
Den påbörjade utvecklingen avseende
förmågan till avancerad vård av skadade och
sjuka (Role 2) samt omhändertagande och
evakuering (MEDEVAC) ska fortsätta. Olika
metoder för att tillgodose behovet av
legitimerad sjukvårdspersonal bör vidareutvecklas.
Under 2010 är en MOVCON-pluton, ett
logistikkompani samt en kirurgitropp anmälda
till internationella styrkeregister.
Materiel
Materiel anskaffas för insatsförbandens fältnära logistik avseende hantering av drivmedel,
förplägnad, vattenproduktion m.m. Anskaffning påbörjas av transportresurser för taktiska
logistiktransporter omfattande olika fordonssystem som till del är min- och
splitterskyddade och möjliggör transport i
väglös terräng.
Arméstridskrafter

Resultatanalys
Under 2008 har följande förband vidmakthållits:
• en underrättelsebataljon,
• en jägarbataljon,
• en säkerhetsbataljon,
• tre luftvärnsbataljoner,
• sex mekaniserade bataljoner,
• två lätta mekaniserade bataljoner,
• en luftburen bataljon,
• en artilleribataljon,
• tre ingenjörbataljoner,
• sextio hemvärnsbataljoner,
• ett artillerilokaliseringsradarkompani,
• två militärpoliskompanier samt
• ett CBRN-kompani.
Försvarsmakten redovisar att målen i
huvudsak uppnåtts. Det kan dock noteras att
förbandsutbildningen har bedrivits utifrån en
sänkt ambitionsnivå. Den lägre målsättningen
innebär att de utbildade förbanden har
begränsningar i fråga om bland annat strid i
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mörker och förmåga till samordning av flera
kompanier, dvs. strid inom bataljons ram. I
syfte att så långt möjligt genomföra utbildningsverksamheten har även utvecklingsverksamheten fått stå tillbaka under året.
Förbandsproduktionen uppvisar ett relativt
stort underutnyttjande av tilldelade medel.
Underutnyttjandet gäller samtliga markförband. Till största delen beror underutnyttjandet på ambitionssänkningen inom
övnings- och utbildningsverksamheten samt
den förkortade anställningstiden för NBG08.
Under året har bland annat följande materiel
tillförts markstridsförbanden:
• fortsatt leverans har skett av min- och
splitterskyddad personterrängbil 6
(Galten),
• splitterskyddad bandvagn 309 har
slutlevererats,
• inledande leveranser har skett av robot
57 (NLAW) och
• inledande leveranser har skett av
CBRN-utrustning
i
form
av
indikeringsinstrument
och
Cskyddsdräkter.
Leveransen av min- och splitterskyddade
fordon har förbättrat skyddsnivån för
markförbanden. Robot 57 innebär tillsammans
med ny ammunition till granatgevär 48/86 en
förbättring i fråga om handburna system för
pansarbekämpning m.m. Under 2008 var
följande förband med 30 dagars beredskap
anmälda till internationella styrkeregister:
• en artillerilokaliseringsradargrupp,
• en jägarpluton,
• ett ingenjörkompani,
• en CBRN-insatsstyrka,
• ett mekaniserat kompani och
• en mekaniserad pluton.
Dessutom har ett mekaniserat kompani, en
lätt mekaniserad bataljon och en luftvärnspluton varit anmälda till internationella
styrkeregister med 90 dagars beredskap.
De markstridsförband och delar av förband
som ingått i NBG08 under första halvåret
2008 har fullgjort sin beredskap med gott
resultat.
Regeringen anser att inriktningen av markstridskrafterna i stort följts. Läget bedöms i
huvudsak som godtagbart.

Inriktning
Regeringen har i propositionen 2008/09:140
Ett användbart försvar beskrivit den övergripande inriktningen för markstridskrafterna.
För perioden 2010 till 2014 är uppsättandet av
användbara och tillgängliga arméförband en
prioriterad uppgift, där arméstridskrafterna i
huvudsak ska kunna organiseras i behovssammansatta, fördefinierade bataljonsstridsgrupper. Regeringens inriktning innebär att
Försvarsmakten bör fastställa relevanta
förbandsmålsättningar under 2010. Den
förbandsutveckling avseende markstridskrafterna som sker till följd av den försvarspolitiska inriktningen bör enligt regeringens
mening i huvudsak kunna genomföras före
2015.
Markstridskrafterna fortsätter att utveckla
en ökad förmåga till insatser såväl i som
bortom närområdet. Regeringens inriktning
innebär bland annat att de mekaniserade och
lätta mekaniserade bataljonerna samt den
luftburna bataljonen ersätts av modulära
manöverbataljoner. Inom ramen för en
bataljonsstridsgrupp ska manöverbataljoner
kunna leda flera ingående funktionsförband av
kompanistorlek, utöver i manöverbataljonen
ingående förband. Stridsvagnskompanierna
organiseras utanför manöverbataljonerna. De
förbereds för att normalt förstärka vissa på
förhand utpekade manöverbataljoner, men kan
även förstärka andra förband vid behov.
I enlighet med regeringens försvarspolitiska
inriktning kommer den övervägande delen av
arméförbanden på sikt att bemannas av
soldater som tjänstgör tidvis. Oavsett om ett
förband huvudsakligen består av kontinuerligt
tjänstgörande eller tidvis tjänstgörande
personal kommer förbanden dock att vara
kompletta i fråga om materiel och utbildad
personal samt ha en god nivå i fråga om
utbildning och övning.
Materiel
I enlighet med den tyngdpunktsförskjutning
som ska ske, från dagens tunga och medeltunga stridsfordon mot lättare splitterskyddade fordon, kommer antalet stridsvagnar
och stridsfordon 90 att reduceras till det antal
som motsvaras av manöverbataljonernas,
stridsvagnskompaniernas
och
förbandsreservens behov. I takt med utvecklingen av
manöverbataljoner, och utifrån tillgängligt
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ekonomiskt utrymme, avvecklas äldre pansarbandvagnar och ersätts av splitterskyddade
hjulfordon och bandvagnar.
Fortsatt renovering och modifiering sker av
Haubits 77 B (Archer), vilket tillsammans med
anskaffningen
av
precisionsammunition
(Excalibur) innebär en förstärkning av
förmågan till indirekt bekämpning med lång
räckvidd.
I fråga om lätta och tunga hjulfordon sker
en fortsatt anskaffning utifrån insatsorganisationens behov.
Marinstridskrafter

Under
2008
har
följande
förband
vidmakthållits:
• en ubåtsflottilj,
• två sjöstridsflottiljer,
• en amfibiebataljon,
• en sjöinformationsbataljon samt
• en marin basbataljon.
Försvarsmakten redovisar att målen i
huvudsak uppnåtts och att utbildningen av
förbanden har inriktats mot att prioritera
förmågan på kompani- och fartygsnivå. Det
kan dock konstateras att förbandsutbildningen
har bedrivits utifrån en sänkt ambitionsnivå
jämfört med föregående år. Den begränsade
övningsverksamheten under 2008 har till del
uppvägts av insatsuppgifter internationellt.
Under 2008 har bl.a. följande materielsystem modifierats eller tillförts marinstridskrafterna:
• ett minröjningsfartyg av Kosterklass
samt
• två skolfartyg.
Under 2008 var följande marina förband
med 30 dagars beredskap anmälda till
internationella styrkeregister:
• ett sjöminröjningsförband,
• ett korvettförband,
• ett ubåtsförband samt
• del av en amfibiebataljon.
Av dessa har under perioden februari 2008 till
oktober 2008 del av amfibiebataljonen deltagit
i EU:s insats i Tchad och Centralafrikanska
republiken. Korvettförbandet påbörjade i
december 2008 förberedelser för att kunna
delta i EU:s insats utanför Somalias kust.
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Regeringen anser att inriktningen av
marinstridskrafterna i stort följts och läget
bedöms som godtagbart.
Inriktning
Regeringen har i propositionen 2008/09:140
Ett användbart försvar beskrivit den
övergripande inriktningen för marinstridskrafterna. Regeringens inriktning innebär att
Försvarsmakten bör fastställa relevanta
förbandsmålsättningar under 2010.
Marinstridskrafterna ska med ytstridsfartyg,
minröjningsfartyg, ubåtar, amfibie- och
sjöinformationsförband vidmakthålla och
utveckla förmågan till kvalificerad ytstrid,
ubåtsjakt, minröjning, luftförsvar och
underrättelseinhämtning. Primärt ska dessa
förmågor kunna nyttjas i vårt närområde för
att skydda svenska intressen till havs.
Marinstridskrafterna ska även kunna delta i
lämpliga insatser utanför vårt närområde i
syfte att tillsammans med andra bidra till
skydd av sjöfart, annan maritim verksamhet
samt att från fartyg kunna stödja markoperationer.
Marinstridskrafterna ska i huvudsak utgöras
av stående förband.
Genom internationell övningsverksamhet
och deltagande i insatser ska Försvarsmakten
fortsätta utveckla sin förmåga att verka inom
ramen för en multinationell sjöstyrka.
Två sjöstridsflottiljledningar och en ubåtsflottilj med ledning, två korvettdivisioner, två
minröjningsdivisioner, två underhållsdivisioner
och en röjdykardivision ska vidmakthållas.
Vidare kommer under året amfibiebataljonen att inleda arbetet med omorganisation till en manöverbataljon med amfibisk
förmåga. Amfibiebataljonen ska utvecklas i
nära samverkan med övriga manöverbataljoner.
Materiel
Under året tillförs de första korvetterna av
Visbyklass insatsorganisationen. Dessa fartyg
kommer kunna användas i marinens insatsverksamhet. Förmågan till bl.a. kvalificerad
ytstrid, ubåtsjakt samt minröjning kommer, i
takt med att fler fartyg införs, successivt att
öka. Till 2014 kommer samtliga fem fartyg att
ha levererats till Försvarsmakten. Halvtidsmoderniseringen av minröjningsfartyg av
Landsortklass, som efter modifieringen kallas
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Kosterklass, slutförs. Amfibebataljonens
materiella förnyelse kommer att anpassas till
omorganisationen mot en manöverbataljon
med amfibisk förmåga.
I prop. 2008/09:140 anförde regeringen att
den avsåg pröva om ubåtsförmågan ska
vidmakthållas genom livstidsförlängning eller
genom nyanskaffning. Regeringen beslutade i
december 2007 om konstruktionsfasen av
nästa generations ubåt. I augusti 2009 fattade
regeringen ett nytt beslut med innebörden att
konstruktionsfasen ska fullföljas i enlighet
med det ursprungliga beslutet från 2007.
Under hösten 2009 kommer regeringen att
begära in kompletterande underlag för att i
tilläggsbudget under våren 2010 ta ställning till
nästa steg. Underlaget ska beakta de av
regeringen
fastställda
principerna
för
materielförsörjning liksom i möjligaste mån
regeringens mål om en öppnare och effektivare
försvarsmaterielmarknad.
För att fortsatt ha tillgång till fartygsburen
signalspaning efter 2014 påbörjas under året
byggnation av ett nytt signalspaningsfartyg.
Under året påbörjas produktdefinitionsstudie av nytt stödfartyg. Med hjälp av
stödfartyg kan den operativa nyttan av
befintliga förband och fartyg öka jämfört med
idag. Ersättning av de befintliga stödfartygen
påbörjas i den takt ekonomin medger.
Flygstridskrafter
Flygförband

Resultatanalys
Under 2008 har bl.a. följande flygförband
vidmakthållits:
• en stridslednings- och luftbevakningsbataljon,
• två flygbasbataljoner,
• fyra stridsflygdivisioner JAS 39,
• en transportflygdivision (Tp 84),
• en central transportflygdivision (Tp
102),
• en signalspaningsflygdivision (S 102B)
samt
• två regionala transportflygdivisioner
(Tp 100).
Huvuddelen
av
målsättningarna
på
flygförbanden har uppnåtts. Det kan dock
konstateras att förbandsutbildningen har

bedrivits utifrån en sänkt ambitionsnivå
jämfört med föregående år. Det ekonomiska
läget under 2008 resulterade i reduceringar i
flygtidsuttaget. Detta har bl.a. lett till att
verksamheten vid vissa förband begränsats och
att tillförseln av flygförare i insatsorganisationen försenats.
Flygförbanden deltog under 2008 bl.a. i
övningarna Red Flag 08 i Nevada, USA samt
Joint Warrior 08 i Storbritannien. Övningarna
genomfördes med gott resultat.
Förmågan till taktisk flygtransport har
vidmakthållits. Det har varit en fortsatt hög
belastning på transportflygdivisionen under
2008. Parallellt har personella resurser avsatts
till det multilaterala samarbetet för strategiska
flygtransporter, Strategic Airlift Capability
(SAC). Förbandet är baserat i Ungern och
utrustas med flygplan av typen C-17.
Till stridsflygdivisionerna har sex st.
flygplan JAS 39 C/D levererats under 2008. En
stridsflygdivision har omskolats till JAS 39
C/D under året. Tre av fyra stridsflygdivisioner var således ombeväpnade till JAS 39
C/D vid utgången av 2008.
Regeringen ska, i enlighet med riksdagens
beslut från 1982 om riktlinjer för utveckling
och anskaffning av JAS 39 Gripensystemet,
årligen redovisa läget inom projektet för
riksdagen (prop. 1981/82:102, bil. 2, bet.
1981/82:FöU18, rskr. 1981/82:374). Objektsramen omfattade tiden fr.o.m. 1997 till t.o.m.
2008. Vid Försvarsmaktens slutredovisning av
objektsramen
den
14
maj
2009
(Fö2008/1515/MIL) hade 99 procent av det
ekonomiska värdet av verksamheten i
objektsramen levererats till Försvarsmakten.
Kvarvarande verksamhet bedöms vara
levererad till Försvarsmakten senast vid
utgången av 2011. I och med avslutningen av
objektsramen kommer åtgärder för vidareutveckling och vidmakthållande av JAS 39
Gripensystemet att beslutas av riksdagen och
regeringen.
Under 2008 var följande flygförband
anmälda till internationella styrkeregister med
30 dagars beredskap:
• en division JAS 39,
• ett transportflygförband Tp 84, samt
• ett signalspaningsflygförband S 102B.
Därutöver var en flygbasenhet anmäld till
internationella styrkeregister med 90 dagars
beredskap.
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Regeringen anser att inriktningen av
flygstridskrafterna i stort har följts och läget
bedöms som godtagbart.
Inriktning
Regeringen har i propositionen 2008/09:140
Ett användbart försvar beskrivit den
övergripande inriktningen för flygstridskrafterna. Regeringens inriktning innebär att
Försvarsmakten bör fastställa relevanta förbandsmålsättningar under 2010. Regeringens
anser att flygstridskrafterna bör utvecklas mot
en hög tillgänglighet med en kvalificerad
förmåga att genomföra strid i hela skalan från
lågintensiva till högintensiva konfliktnivåer.
Flygstridskrafterna bör utveckla förmågan
att självständigt, och i internationell samverkan, genomföra insatser i Sverige och i vårt
närområde. Insatser ska även kunna genomföras utanför närområdet i de fall de lämpar sig
för de svenska förbanden.
I enlighet med det regeringen angav i
inriktningspropositionen bör tillgängligheten
av de JAS 39-divisioner med lägst beredskap
successivt öka. Förmågan till taktiska och
strategiska flygtransporter är av stor betydelse
för många av Försvarsmaktens insatser och
bör därför utvecklas, t.ex. genom livstidsförlängande åtgärder på transportflygplan Tp
84, samt fördjupat nordiskt och internationellt
samarbete.
Materiel
Under 2010 förbandssätts den luftburna
stridslednings- och luftbevakningsplattformen
ASC 890. Detta medför en förbättrad förmåga
att periodvis utöka radartäckning och
stridsledningskapacitet.
Ombeväpningen av insatsorganisationen
från JAS 39 A/B till JAS 39 C/D fortskrider
enligt handlingsplanen för Gripensystemet.
Fortsatta vidareutvecklings- och vidmakthållandeåtgärder på JAS 39 genomförs.
Samtidigt som åtgärder för förbättrad
interoperabilitet genomförs på JAS 39 C/D,
inom ramen för den avslutade objektsramen,
etableras en interoperabel markbaserad stridsledningsfunktion för utbildning. Den nya
stridsledningsfunktionen är baserad på
befintlig operativ struktur.
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Helikopterförband

Resultatanalys
Under 2008 har helikopterbataljonen varit
under fortsatt utveckling. Försvarsmaktens
helikoptrar har lämnat stöd till samhället
under flera insatser under året.
Helikopter 9 och helikopter 10 har under
året vidmakthållits. Leverans och förbandssättning av helikopter 15 har fortskridit med i
huvudsak gott resultat. Planerad avveckling av
helikopter 4 har avbrutits i enlighet med
regeringens inriktning.
Regeringen konstaterar att ursprunglig
planering avseende helikopterverksamheten
inte kunnat följas på grund av leveransförseningar och brister i nya och modifierade
helikoptersystem, främst vad gäller helikopter
10B (för medicinsk evakuering) och helikopter
14. Bristerna har inneburit förändringar i
verksamhet och insatsplaneringen.
Inriktning
Regeringen anser att helikopterbataljonens
förmåga att understödja arméförband och
marina förband med helikopterenheter i flera
fall är av stor betydelse för Försvarsmaktens
användbarhet.
Helikopterbataljonen
bör
därför utveckla förmågan att i samverkan med
svenska och utländska förband verka i en
internationell miljö till stöd för pågående och
planerade insatser.
Regeringen tillsatte den 18 december 2008
en särskild utredare (Fö 2008:07) för att se
över hur förmågan att understödja Försvarsmaktens insatsförband med helikoptrar ska
bibehållas respektive förbättras, samt vilka
krav det ställer på dimensionering och
organisation av helikopterförbanden (direktiv
2008:118, samt tilläggsdirektiv 2008:148 och
2009:27). Den 7 juli 2009 redovisade utredaren
delrapporten Försvarsmaktens helikopter 4
(SOU 2009:67), där en avveckling av systemet
föreslås. Delrapporten remissbehandlas för
närvarande. Därefter kommer regeringen ta
ställning till helikopter 4-systemet. Utredaren
ska redovisa sin slutrapport senast den 1 mars
2010.
Materiel
Helikopterverksamheten inom Försvarsmakten ska långsiktigt baseras på helikopter 14
och helikopter 15. Under 2010 planeras
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fortsatt modifiering av den markoperativa
versionen av helikopter 15. Vissa exemplar av
helikopter 14 kommer enligt nuvarande
planering att levereras under året i en
grundversion för påbörjande av utbildning.
Helikopter 10 kommer att vidmakthållas
fram till dess att helikopter 14 är fullt operativ
eller längre. Förbandssättning av helikopter
10B, med förmåga till medicinsk evakuering,
bedöms komma att genomföras under 2010.
Ytterligare modifiering av två stycken
helikopter 10 kommer enligt nuvarande
planering att genomföras under året.
Personalförsörjning

Regeringen har i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar, givit sin syn på den
framtida personalförsörjningen. En bärande
princip är att den ska bygga på frivillighet.
Förändringarna inom personalförsörjningsområdet är av stor omfattning och kommer att
ta tid att genomföra i sin helhet.
Olika utredningar utgör underlag för att
utforma ett nytt system. Veteransoldatutredningen har haft som uppgift att ge förslag
till en svensk veteranpolitik, dvs. ansvaret för
personalen före, under och efter insatser
internationellt. Utredningen har redovisat sitt
förslag i betänkandet SOU 2008:91. Utredningen om totalförsvarsplikten, med uppdrag
att bland annat utforma förslag som möjliggör
frivillig rekrytering och utbildning, redovisade
i oktober 2008 ett antal principiella förslag i
fråga om framtidens frivilliga grundläggande
militära utbildning vilka har behandlats av
regeringen i prop. 2008/09:140. Den slutliga
redovisningen har lämnats i juni 2009 i
betänkandet Totalförsvarsplikt och frivillighet
(SOU 2009:63) och är nu föremål för remiss.
Den nyligen tillsatta Personalförsörjningsutredningen (dir. 2009:58) ska skapa
förutsättningar för en säker bemanning av
insatser, ge möjligheter till tidsbegränsad
anställning samt ge förutsättningar för att
anställa och kontraktera soldater.
Stödutredningen har i sin rapport i maj 2009
även lämnat förslag med förändringar av
personalförsörjningen
avseende
officersutbildning.
Riksdagens beslut om den försvarspolitiska
inriktningen skapar förutsättningar för att

påbörja reformeringen av personalförsörjningssystemet. Resultatet från det ovan beskrivna utredningsarbetet kommer att ge
underlag för den närmare utformningen av
olika delar av det nya systemet. Inriktningen
kan komma att behöva justeras så snart som
vunna erfarenheter blir tillgängliga. Regeringen
avser att återkomma till inriktningen i dessa
delar.
Soldatförsörjning

Resultatanalys
Under 2008 påbörjade cirka 7 900 totalförsvarspliktiga värnpliktsutbildning. Under
vårterminen utbildades även huvuddelen av de
totalförsvarspliktiga som påbörjat sin utbildning under 2006 (cirka 5 000 personer).
Andelen kvinnor av de totalförsvarspliktiga
ligger kvar på 5,3 procent. Vid sidan av värnpliktsutbildningen har ungefär 700 personer
genomfört direktutbildning inför tjänstgöring
i hemvärnet.
Totalförsvarets pliktverk har fortsatt att
redovisa goda resultat av den nya lämplighetsundersökning inför mönstringen som
infördes 2007. Av de mönstringsskyldiga
männen har 98 procent svarat på frågorna i
lämplighetsundersökningen.
För första gången har även kvinnorna i
åldersklassen aktivt bjudits in av Totalförsvarets pliktverk att delta i lämplighetsundersökningen. Av kvinnorna har 27 procent
– eller drygt 16 000 personer – valt att frivilligt
svara på frågorna i undersökningen. Jämfört
med tidigare år innebär detta att mångfalt fler
kvinnor kommit i kontakt med försvarets
rekrytering. Regeringen ser positivt på denna
utveckling. Det intresse som visats kan
komma att innebära att en väsentligt högre
andel kvinnor än tidigare kommer att genomgå
grundläggande militär utbildning under de
närmaste åren.
Myndigheten har under 2008 lämplighetsprövat drygt 2 600 kvinnor som anmält
intresse för antagningsprövning och drygt
70 000 mönstringspliktiga män. Av dessa har
cirka 24 000 män genomgått mönstring och
1 000 kvinnor antagningsprövning. Cirka
6 800 män och cirka 460 kvinnor har skrivits in
till värnplikt.
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Inriktning
Regeringens bedömning: Reformeringen av

soldatförsörjningen i fråga om rekrytering och
grundutbildning bör ta sin början den 1 juli
2010.

Skälen
för
regeringens
bedömning:
Regeringen tillsatte 2007 en kommitté
(Utredningen
om
totalförsvarsplikten,
Fö2008:01) med uppdrag att bland annat
utforma förslag som möjliggör frivillig
rekrytering och utbildning av sådan personal
som under nuvarande förhållanden tjänstgör
enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
(dir. 2007:147). Kommittén redovisade i
oktober 2008 i SOU 2008:98 ett antal
principiella förslag i fråga om framtidens
frivilliga grundläggande militära utbildning
vilka har behandlats i den försvarspolitiska
inriktningspropositionen. Kommittén har
därefter redovisat sina slutliga förslag i juni
2009 (SOU 2009:63). För närvarande är
förslagen föremål för remiss. Regeringen avser
därefter att återkomma till riksdagen.
Regeringens målsättning är som tidigare att
reformeringen av soldatförsörjningssystemet
ska ta sin början den 1 juli 2010. Övergången
bör ske enligt de principer som redovisats av
Utredningen om totalförsvarsplikten.
Ansvarig myndighet för tester, urval och
personalredovisning m.m.
Regeringen redovisade i propositionen
(2008/09:140) Ett användbart försvar bedömningen att personalförsörjningen av alla
personalkategorier i Försvarsmakten bör vila
på frivillighet. I linje med detta bör även
Försvarsmakten få ett större ansvar för
rekryteringen av sin personal. Enligt
regeringens mening innebär en rekrytering
baserad på frivillighet vidare att det bör finnas
utrymme för att åstadkomma en utifrån
dagens behov mer rationell ordning i fråga om
test- och urvalsverksamhet.
Stödutredningen har i sin rapport i maj 2009
föreslagit bland annat att Totalförsvarets
pliktverk avvecklas senast den 31 december
2011, och att Försvarsmakten övertar ansvaret
för rekrytering, inklusive prövning och
uttagning av myndighetens samtliga personal-

40

kategorier, samt personalredovisning. Förslaget har remitterats.
Utredningen om totalförsvarsplikten har i
sitt slutbetänkande Totalförsvarsplikt och
frivillighet (SOU 2009:63) föreslagit att
Försvarsmakten ska vara huvudman för
rekrytering av soldater och sjömän som
tjänstgör på frivillig grund och ansvara för
bland annat marknadsföring, urval samt beslut
om vilka tester som bör föregå grundläggande
militär utbildning. Vidare har kommittén föreslagit att Försvarsmakten under en övergångsperiod bör åläggas att från Totalförsvarets
pliktverk köpa sådana tester som föregår urval,
och att den konkurrensbegränsning som detta
innebär ska utvärderas efter en övergångsfas.
Totalförsvarets pliktverk bör enligt kommitténs uppfattning även vara ansvarig myndighet för totalförsvarets centrala personalredovisning.
Efter att förslaget från utredningen om
totalförsvarsplikten har remitterats avser
regeringen att återkomma till riksdagen om
hur testverksamheten bör vara organiserad, i
samband med övriga frågor om det framtida
systemet för rekrytering, personalredovisning,
grundläggande utbildning och tillämpning av
totalförsvarsplikten m.m.
Officerare

Resultatanalys
Det beslutade tvåbefälssystemet är under
införande. Under 2008 har 279 specialistofficerare anställts och läsåret 2008/2009
påbörjade 271 individer utbildning till
specialistofficerare. Regeringen anser att
viktigt första steg tagits i och med anställandet
av specialistofficerare.
Försvarsmakten har inlett tillämpningen av
ett karriärväxlingssystem. Under 2008 har elva
officerare lämnat Försvarsmakten med hjälp av
karriärväxlingsverktyg. Detta var mindre än
hälften jämfört med förväntat utfall.
Andelen kvinnliga officerare har ökat
marginellt de senaste åren och legat på knappt
5 procent. Regeringen har dock noterat att
andelen antagna kvinnor till den aspirantutbildning som startade under 2008 är nära 30
procent och ser positivt på utvecklingen.
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Inriktning
I den fortsatta uppbyggnaden av specialistofficerskåren bedömer regeringen att det är
angeläget att så långt som möjligt fylla
specialistofficersbefattningar
med
redan
anställda officerare.
Regeringen anser att ett fungerande karriärväxlingssystem är en viktig förutsättning för
att kunna skapa och vidmakthålla önskvärd
kompetens- och åldersstruktur i Försvarsmakten. Regeringen anser därför att Försvarsmakten bör intensifiera sina ansträngningar för
att skapa ett fungerande karriärväxlingssystem.
För att stärka personalförsörjningen i det
reformerade försvaret menar regeringen att
ansträngningar måste göras för att både män
och kvinnor ska utgöra en självklar bas vid
rekrytering av personal. Regeringen anser att
andelen kvinnor i Försvarsmakten måste öka.

Tabell 3.4 Personella förändringar i Försvarsmakten
2007-12-31
2008-12-31
2009-06-31
Officerare
Specialistofficerare
- varav kvinnor

9 000
(8 500)

280

310

(140)

(190)

440

440

440

Civilanställda

7 300

6 500

6 537

(6 500)

(6 200)

(6 280)

- varav kvinnor

2 900

2 500

2 549

Reservofficerare

9 600

9 300

9 100

(220)

(80)

(40)

180

180

160

- varav kvinnor
Förstärknings- och
beredskapssoldater
[1]
- varav kvinnor
Befälsförstärkningsavtalet [1]
Totalt

Resultatanalys
Försvarsmakten har en ogynnsam ålders-,
kompetens- och könsfördelning på sin
personal. I det korta perspektivet går detta inte
att avhjälpa. Införandet av tvåbefälssystemet,
där flertalet specialistofficerare endast bedöms
arbeta en del av sitt yrkesverksamma liv i
Försvarsmakten, kommer dock att på sikt
medföra
en
förändrad
åldersoch
kompetensstruktur.
Regeringen menar att Försvarsmakten för
att kunna ställa om sin personalförsörjning
från plikt till frivillighet måste öka sin
attraktionskraft
samt
effektivisera
sin
rekryteringsförmåga. Regeringen anser att den
viktigaste frågan för att säkerställa detta är att
Försvarsmakten, liksom andra statliga myndigheter, fortsatt framstår som en trovärdig och
attraktiv arbetsgivare.
I tabell 3.4 redovisas hur antalet anställda
har förändrats under 2008 och under det första
halvåret 2009. Siffror inom parentes visar
antalet årsarbetare.

9 100
(8 400)

-

- varav kvinnor

Personalförsörjningssituationen i
Försvarsmakten

9 700
(8 900)

- varav kvinnor

1 720

330

70

(1 590)

( 1 200)

(600)

100

20

(60)

100

10

-

(110)

(140)

-

15

0

-

28 400

25 600

25 700

(17 300)

(16 200)

(15 600)

3 450

3 100

3 200

[1] den första kolumnen visar läget i januari 2008

Under 2008 ökade genomsnittsåldern för
yrkesofficerare från 41,7 år till 42,2 år och för
civilanställd personal från 46,8 år till 47,7 år.
Ökningen är i huvudsak en konsekvens av den
försvarspolitiska beslutet 2004 med de
rationaliseringar, personalreduktioner och
utbildningsstopp som följde.
I tabell 3.5 nedan redovisas Försvarsmaktens löne- och avvecklingsutgifter.
Tabell 3.5 Löneutgifter i Försvarsmakten
Alla anslag, miljoner kronor, 2008 års priser
År

Lön och
arvoden
Fasta
lönetillägg
Totalt

2003

2004

10 403 10 010

2005

2006

2007

2008

9 372

9 104

9 030

8400

493

429

382

504

430

420

10 896

10 439

9 754

9 608

9 460

8 820

Inriktning
På kort sikt bör Försvarsmakten fortsätta
införandet av det nya personalförsörjningssystemet, bl.a. innefattande det beslutade
tvåbefälssystemet, med tillgänglig personal.
Det kommer att krävas åtgärder för att
säkerställa inflöde av personal, dvs. av såväl
kontrakterade som anställda soldater och
sjömän respektive officerare. Omställningen
41
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förutsätter även att personal lämnar
Försvarsmakten. Karriärväxlingsverktyget kan
här spela en betydande roll. Regeringen avser
därför att ge Försvarsmakten i uppgift att
redovisa åtgärder för att skapa ett bättre
fungerande karriärväxlingssystem samt i övrigt
för att förbättra ålders- och kompetensstrukturen i Försvarsmakten.
I syfte att skapa en effektivare användning
av sin personal anser regeringen, i likhet med
det Riksrevisionen framfört i rapporten
Försvarsmaktens personalförsörjning - med
fokus på officersförsörjningen (RiR 2009:11),
att Försvarsmakten har problem med hög
personalrotation. Regeringen avser ge
Försvarsmakten i uppgift att vidta åtgärder
som leder till ökad kontinuitet på befattningar.
Frivillig försvarsverksamhet

Resultatanalys
Den frivilliga försvarsverksamheten, som har
en fortsatt viktig roll, har inom det militära
försvaret bl.a. bedrivits med inriktning på att
bemanna befattningar inom hemvärnet.
Därutöver har vissa organisationer kunnat
ställa instruktörer med specialkompetens till
förfogande för utbildningsverksamheten. Stöd
har också lämnats till Försvarsmaktens
övningsverksamhet.
Av anslaget 6:8 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer har Försvarsmakten förbrukat
45 583 000 kronor. Förbrukningen inom
ramen för krisberedskapsområdet har uppgått
till 23 083 000 kronor.
Av de 82 600 000 kronor som regeringen
ställde till Försvarsmaktens förfogande för
ersättning till frivilligorganisationerna för
deras utbildningsverksamhet m.m. har
66 395 976 kronor förbrukats.
Inriktning
Regeringen redovisade i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar sin syn på utvecklingen
avseende den frivilliga försvarsverksamheten.
Bland annat anförde regeringen att frivillig
verksamhet ofta är ett kostnadseffektivt sätt
för samhället att tillgodose resursbehov som
kan vara tillfälliga men omfattande.
Effektiviteten i verksamheten bör dock ökas
genom att det statliga stödet i ökad
omfattning bör utgå till verksamheter i stället
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för organisationer. Regeringen ansåg dock att
organisationsbidraget bör finnas kvar, men att
omfattningen av och inriktningen för det bör
ses över. Regeringen föreslår därför att
anslaget 1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret inte längre ska finnas
uppfört på statsbudgeten.
Regeringen bedömde också att de behov
som finns i olika sektorer av samhället och
som är direkt kopplade till verksamheten i
framtiden bör utgöra grund för uppdrag som
myndigheter, kommuner och andra ger till
frivilliga försvarsorganisationer.
Enligt regeringens uppfattning kommer de
frivilliga försvarsorganisationerna att även
fortsättningsvis spela en viktig roll för både det
militära försvaret och inom ramen för
krisberedskapen. När det gäller det militära
försvaret anser regeringen att frivilligorganisationerna har sin huvudsakliga roll när det gäller
bemanningen av vissa befattningar i hemvärnet
med de nationella skyddsstyrkorna. Denna
inriktning stöds av Försvarsberedningen i den
senaste rapporten Försvar i användning (Ds
2008:48). Detta leder till att de frivilliga
försvarsorganisationernas roller och därmed
förutsättningarna för deras verksamhet kan
komma att förändras. Frivilliga försvarsorganisationer har emellertid en fortsatt viktig
roll att spela genom att ge folklig förankring
och möjlighet att tillvarata det personliga
engagemanget.
Som nämnts ovan kräver Försvarsmaktens
försörjning med soldater och sjömän och
rekryteringen till de nationella skyddsstyrkorna särskild uppmärksamhet. Mot denna
bakgrund anser regeringen att de frivilliga
försvarsorganisationerna kan spela en viktig
roll när det gäller att bidra till Försvarsmaktens
rekrytering av intresserade och lämpliga
ungdomar till sin verksamhet. Organisationerna kan inom ramen för sin ungdomsverksamhet främja intresset för Försvarsmaktens verksamhet. Enligt regeringens
uppfattning bör denna typ av verksamhet
utgöra en viktig uppgift för de frivilliga
försvarsorganisationer som kommer att få
uppdrag av Försvarsmakten.
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Grundorganisation m.m.

Resultatanalys
Avvecklingen av organisationsenheter och
andra förändringar i grundorganisationen med
anledning av 2004 års försvarspolitiska beslut
är slutförd sedan tidigare. En del av de
nyinvesteringar som aviserades i det försvarspolitiska beslutet återstår däremot. En översyn
av Försvarsmaktens fastighetsplan har genomförts.
Under 2008 har omorganisationen av
Högkvarteret slutförts, innefattande att
Operativa
staben
samt
Armétaktiska,
Marintaktiska och Flygtaktiska staberna har
omlokaliserats från Uppsala till Stockholm.
Likaså
har
Fjärde
sjöstridsflottiljen
omlokaliserats inom Haninge kommun från
Muskö till Berga. Rekryteringscentrum lades
ned vid utgången av 2008 och den nya
organisationsenheten Försvarsmaktens HRcentrum inrättades den 1 januari 2009.
Avvecklingen fortsätter av övnings- och
skjutfält som Försvarsmakten inte längre
behöver. Avvecklingstakten är dock lägre än
den ursprungligen planerade. Detta beror
enligt myndigheten på att det är fråga om stora
arealer och brist på viss nyckelpersonal såsom
ammunitionsröjare och miljöklassificeringsteam. Under 2008 slutförde Försvarsmakten
och Fortifikationsverket ett helhetsbaserat
program för avveckling av fält. Programmet
tillämpas vid avvecklingen av Grytans skjutfält
i Östersund. Detta är ett pilotprojekt om
alternativanvändning av skjutfältsmark för
vindkraftutbyggnad. Under 2008 har Försvarsmakten fört över viss museiverksamhet till
Statens försvarshistoriska museer och Statens
maritima museer (jfr prop. 2007/08:1, vol. 5, s.
52). På grund av infrastrukturella skäl och
vissa personalansvarsfrågor har några enheter,
bl.a. Fästningsmuseet i Karlsborg, inte kunnat
föras över ännu. Merparten av dessa
återstående museiverksamheter bedöms kunna
föras över under innevarande år.
Försvarsmaktens totala hyreskostnad uppgick 2008 till 2 125 miljoner kronor, vilket är
en viss minskning jämfört med året innan.
Försvarsmakten har fortsatt att utveckla sitt
miljöarbete. Genom arbetet med strategiska
miljöbedömningar har miljöperspektivet tydligare än hittills innefattats i perspektivstudiearbetet. Under 2008 utarbetades en ny

miljöpolicy, liksom nya miljömål. Miljömålen
har anpassats till de områden där Försvarsmakten har störst påverkan på miljön. För att
visa klimatfrågans betydelse för Försvarsmaktens kärnverksamhet anordnade Försvarsmakten våren 2008 en klimatdag för
försvarssektorn.
Försvarsmakten medverkar aktivt i vindkraftprocessen. Det innebär bl.a. att om en
föreslagen
vindkraftanläggning
påverkar
försvarsintresset negativt – t.ex. genom höga
objekt i närheten av en flygplats eller störningar av försvarets sensorsystem – försöker
Försvarsmakten i sitt remissvar till prövningsmyndigheten i allmänhet ange alternativ
lokalisering för vindkraftanläggningen.
Även det internationella försvarsmiljösamarbetet har utvecklats vidare. I Kiev,
Ukraina, genomförde Försvarsmakten hösten
2008 ett högnivåseminarium med stora delar
av den ukrainska försvarsledningen. Under
den kommande åren ska Försvarsmakten
genomföra riktade utbildningsinsatser på
miljöområdet vid en ukrainsk flygbrigad.
Inriktning
Regeringens bedömning: Försvarsmusik-

centrum bör läggas ned vid utgången av 2009
och verksamheten inordnas i Livgardet.
Skälen för regeringens bedömning: I sitt
budgetunderlag för 2010 har Försvarsmakten
föreslagit att organisationsenheten Försvarsmusikcentrum ska läggas ned och att verksamheten inordnas i Livgardet. Försvarsmusikcentrum är lokaliserat till Livgardets område i
Upplands-Bro/Kungsängen.
Försvarsmakten har utrett den framtida
militärmusiken. Förslaget att integrera
Försvarsmusikcentrum i Livgardet är enligt
myndigheten inte att betrakta som en
traditionell grundorganisationsförändring utan
enbart som en förändring av ledningen för
musikverksamheten. Genom förändringen kan
Försvarsmusikcentrums administrativa ledning
samordnas med och effektiviseras i Livgardets
ledningsfunktion. Sammanlagt innebär förändringen en rationalisering om cirka fem
befattningar. Musikverksamheten påverkas
inte.
Regeringen anser att förändringen vore
ändamålsenlig och att den därför bör genom43
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föras. Den kommer att skapa en mer rationell
verksamhet i Kungsängen och den kommer att
leda till vissa besparingar för Försvarsmakten
sammantaget utan att Livgardets verksamhet
eller musikverksamheten försämras. Försvarsmusikcentrum bör därför läggas ned den 31
december 2009 och verksamheten under 2010
inordnas i Livgardet.
Regeringen framförde i prop. 2008/09:140
att inga organisationsenheter ska läggas ned
under innevarande mandatperiod. Skälet för
förändringen avseende Försvarsmusikcentrum
är inte att genomföra verksamhetsförändringar
utan att forma en mer rationell verksamhet för
musikverksamheten och för Försvarsmakten
sammantaget. Det är därför inte fråga om en
sådan förändring som enligt prop. 2008/09:140
inte ska ske under mandatperioden. Genom att
verksamheten inordnas i den större organisationsenhet som finns i Kungsängen uppnås en
bättre effektivitet vid utnyttjandet av de
tillgängliga resurserna i Kungsängen och för
myndigheten. Livgardet svarar redan i dag för
den statsceremoniella verksamheten, se prop.
2004/05:43 s. 48. Denna uppgift kommer
kvarstå. En viktig del av denna ceremoniella
verksamhet är försvarsmusiken. Genom att
musikverksamheten inordnas i Livgardet
skapas enligt regeringen en tydligare och mer
logiskt utformad verksamhet. Förändringen
gäller
således
rationaliseringsoch
effektiviseringsåtgärder som kan och bör
vidtas löpande. Sådana åtgärder vidtas också av
Försvarsmakten inom de befogenheter
myndigheten har.
I budgetunderlaget för 2010 redovisar
Försvarsmakten förslag till utveckling av
internationell militär test-, utbildnings- och
övningsverksamhet i Sverige (ITÖ). Det
intresse utländska försvarsmakter visar att
utnyttja svensk övningsinfrastruktur bör enligt
myndigheten tas tillvara för att nyttiggöra
Försvarsmaktens överkapacitet. Regeringen
vill i detta sammanhang också erinra om
Försvarsmaktens och Försvarets materielverks
redovisning i juni 2008 av resultatet av den då
avslutade två och ett halvåriga försöksverksamheten med ITÖ.
Syftet med ITÖ är att använda den överkapacitet som tidvis finns vid Försvarsmaktens
och Försvarets materielverks anläggningar och
områden genom att erbjuda andra staters
försvarsmakter möjlighet att utbilda och öva
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förband. På detta sätt blir det en utjämnad
beläggning på olika anläggningar samtidigt
som myndigheterna får en viss inkomst och
Försvarsmakten i en del fall möjlighet att
samöva med andra förband.
ITÖ kan bedrivas överallt i landet och inom
samtliga försvarsgrenar. En tyngdpunkt
kommer dock att vara övning med mark- och
flygförband i Norrland. De stora, glest
befolkade områdena i Norrland är attraktiva
för militär övningsverksamhet, särskilt när det
gäller övning och utbildning i subarktiskt
klimat med snö, mörker och kyla.
Regeringen ser positivt på ITÖ. Det ska
genomföras inom ramen för svensk
miljölagstiftning och beslutade miljötillstånd
för t.ex. övnings- och skjutfält. Försvarsmakten ska ta ut avgift vid ITÖ. Huvudregeln
är att om Försvarsmakten inte själv deltar i
verksamheten ska avgiften svara mot full
kostnadstäckning. Det är angeläget att
myndigheterna marknadsför ITÖ, företrädesvis genom samordnade marknadsföringsinsatser. Inom Försvarsmakten leds ITÖ av
Högkvarteret. Det är myndigheterna som
bestämmer den inre organisationen av verksamheten.
Enligt regeringen bör ITÖ, som hittills
bedrivits i försöks- eller projektform,
permanentas. Med utgångspunkt i ITÖredovisningen i juni 2008 och Försvarsmaktens förslag till inriktning i budgetunderlaget bör Försvarsmakten och Försvarets
materielverk fortsätta att utveckla dels
formerna för samarbetet dem emellan, dels
den närmare utformningen av ITÖ. Det bör
också vara de två myndigheterna som med
hänsyn till tillgänglig kapacitet och resurser i
övrigt
bestämmer
ambitionsnivån
för
verksamheten.
Regeringen har i april 2009 tillsatt två utredningar rörande den statliga fastighetsförvaltningen. Den ena gäller översyn av statens
fastighetsförvaltning (dir. 2009:45). En
särskild utredare ska utvärdera statens fastighetsförvaltning. Syftet med översynen är att
analysera grunderna för och organisationen av
den nuvarande fastighetsförvaltningen och
lämna förslag till en mer effektiv fastighetsförvaltning inom staten. I uppdraget ingår att
utifrån Försvarsmaktens framtida fastighetsbehov göra en översyn av försvarets fastighetsförvaltning och föreslå nödvändiga föränd-
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ringar. Uppdraget ska redovisas senast den
1 december 2010.
Den andra utredningen gäller en översyn av
förordningarna
för
statens
fastighetsförvaltning (dir. 2009:45). En särskild utredare
ska lämna förslag till en samlad, förenklad
reglering innefattande förvärv och investering.
Denna utredning ska vara klar senast den
1 december 2009.
Försvarsunderrättelseverksamhet

Resultatanalys
Försvarsunderrättelseverksamhet bedrivs av
Försvarsmakten, Försvarets radioanstalt,
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut.
En högt prioriterad del av försvarsunderrättelseverksamheten har varit att ta fram
beslutsunderlag för, och stödja, svenskt
deltagande i internationella insatser. Stöd har
getts bland annat till svenska enheter i västra
Balkan, Afghanistan och Tchad. Formerna för
underrättelsestöd på förbandsnivå är inte fullt
utvecklade även om de förbättrats under 2008.
Försvarsmaktens
enhet
för
militär
underrättelse- och säkerhetstjänst (MUST)
har under 2008 bedrivit försvarsunderrättelseverksamhet och därvid tagit fram efterfrågade
underlag för regeringens, Regeringskansliets
och Försvarsmaktens samt andra myndigheters behov. MUST har även lämnat stöd till
EU:s militära stab och EU:s situationscenter
(EU SITCEN). MUST har också genomfört
ett antal säkerhets- och administrativa
signalskyddskontroller inom olika delar av
Försvarsmakten och ett antal övriga myndigheter.
Försvarets radioanstalt har under 2008
driftsatt en ny beräkningsdator. Den ger
myndigheten stor beräkningskraft vilket är en
förutsättning för att kunna ligga på framkant
inom kryptoområdet. Försvarets radioanstalt
har vidare utfört ett antal avgiftsbelagda ITsäkerhetsanalyser åt olika myndigheter.
Verksamheten vid myndigheten har under året
till stor del präglats av lagstiftningen om en
anpassad försvarsunderrättelseverksamhet och
möjligheten att bedriva signalspaning i kabel.
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut har inom sina kompetens-

områden bidragit till försvarsunderrättelseverksamheten.
Som en följd av att riksdagen den 18 juni
2008 antog lagen (2008:717) om signalspaning
i försvarsunderrättelseverksamhet inledde
Signalspaningsnämnden och Signalspaningskontrolldelegationen sin verksamhet den
1 januari 2009. Signalspaningskontrolldelegationen, ett beslutsorgan inom Försvarets
underrättelsenämnd, ska kontrollera att lagen
om signalspaning följs. Slutligen har ett
integritetsskyddsråd inrättats vid Försvarets
radioanstalt.
Inriktning
De yttre förutsättningarna för försvarsunderrättelseverksamheten har under längre
tid genomgått stora förändringar från
huvudsakligen militära hot i närområdet till ett
brett spektrum av nya hot och risker. En stor
del av det underrättelseflöde som efterfrågas är
i dag följaktligen knutet till civila företeelser
snarare än militära. Det innebär att den
militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
inom Försvarsmakten har kommit att till stor
del rapportera om icke-militära förhållanden.
Som en följd av bl.a. detta har andra frågeställningar rörande avvägning och struktur
synliggjorts.
Regeringen bedömer att en översyn av
försvarsunderrättelseverksamheten på sikt är
nödvändig.
Försvarsunderrättelseverksamhet bör även
fortsättningsvis inriktas mot de krav utrikes-,
säkerhets- och försvarspolitiken ställer. Hög
prioritet bör ges till stöd för genomförandet av
det svenska deltagandet i fredsfrämjande
insatser, såväl civila som militära sådana.
Förmågan att flexibelt kunna arbeta med olika
geografiska områden, beroende på läget i
omvärlden, bör vara hög.
3.4.3.3 Materiel och anläggningar

Verksamheten har finansierats av anslagen 6:2
Materiel och anläggningar, 6:7 Totalförsvarets
forskningsinstitut och 6:10 Internationellt
materielsamarbeten,
industrifrågor
och
exportstöd m.m.
Från och med 2009 finansieras Materiel och
anläggningar av anslagen 1:3 Anskaffning av
materiel och anläggningar, 1:4 Vidmakthållande,
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avveckling m.m. av materiel och anläggningar,
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut, 1:11
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.

Inriktning
Regeringen redovisade i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar sin syn på materielförsörjningen.

Resultatanalys
I budgetpropositionen för 2008 angav
regeringen att ett mer flexibelt insatsförsvar
kräver en ny syn på materielförsörjningen.
Försvarsmaktens operativa behov ska styra
med en tydlig balans mellan vad som är mål
respektive medel. Ledtider och ekonomiska
bindningar i materielförsörjningen ska
minska samtidigt som handlingsfriheten ska
öka.
Under 2008 har Försvarsmakten tillsammans med Försvarets materielverk och
Totalförsvarets forskningsinstitut fortsatt
arbetet med att utveckla materielförsörjningen
enligt denna inriktning.
Ett av de mer betydande resultaten är ett
nytt samordningsavtal mellan Försvarsmakten
och Försvarets materielverk. Avtalet omfattar
samordning mellan myndigheterna, reglerar
ansvarsområden, processer och rutiner samt
den fortsatta implementeringen av strategin
för,
och
förbättrad
ledningen
av,
Försvarsmaktens materielförsörjning. Dessutom har materielprocessen anpassats till ISO
standard 15288 samt till Natostandard AAP48.
För att bättre kunna hantera omedelbara
behov som uppkommer inför och i samband
med en pågående insats har under 2008 en
beredning påbörjats av den integrerade
materielledningen. Ledtider och ekonomiska
bindningar i materielförsörjningen avspeglas i
utnyttjande av det bemyndigande som minskat
under flera år i rad. Minskningen beror främst
på att planerade anskaffningar i högre grad än
tidigare genomförs stegvis och att delserie 3 av
JAS 39 Gripen slutlevererats.
Upparbetningsgraden gällande anskaffning
av materiel och anläggningar har under 2008
varit lägre än planerat. Avvikelser i planeringen
beror bl.a. på produktionsförseningar av
helikopter 14 samt ominriktningar från
regeringen avseende materielanskaffning.
Planerad upphandling av tjänster inom
materielförsörjningsområdet prövas löpande
mot strategier enligt Offentlig Privat
Samverkan (OPS) för att öka Försvarsmaktens
fokus på kärnverksamheten.

Handlingsfrihet och graden av flexibilitet
Förmågan att hantera förändrade behov i olika
tidsperspektiv förutsätter en tillräcklig grad av
handlingsfrihet, inte minst ekonomisk handlingsfrihet. Detta innebär bl.a. att såväl ledtider
som ekonomiska bindningar i materielförsörjningen bör fortsätta att reduceras. Regeringen
har tidigare redovisat inriktningen att minska
bredden av materielutvecklingssatsningar till
förmån för anskaffning av beprövade system
från marknaden. När färdiga system anskaffas
och långsiktiga bindningar i materielförsörjningen minskar, kan ledtiderna för att få
system i operativ drift reduceras och den
ekonomiska flexibiliteten i materielplaneringen
öka. Långsiktiga utvecklingssatsningar bör
därför minska i omfattning.
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Ökad vidareutveckling och vidmakthållande
samt minskad nyanskaffning
Överväganden om materiell förnyelse ska
vägas mot möjligheterna att till en lägre
kostnad vidmakthålla befintliga system.
Eventuella möjligheter att sänka materielkostnaderna genom att livstidsförlänga äldre
system bör därmed ställas mot behovet av ny
materiel för att realisera de operativa kraven.
Omsättningstakten
av
Försvarsmaktens
materielsystem kommer därmed att minska
och nyttan av redan genomförda investeringar
att öka. Följande principer bör tillämpas:
• vidmakthållande och uppgradering av
befintlig materiel bör, om det över tid
är ekonomiskt försvarbart och
operativa krav kan uppnås, väljas före
nyanskaffning,
• nyanskaffning bör, när sådan är
nödvändig, i första hand ske av på
marknaden befintlig, färdigutvecklad
och beprövad materiel och
• utveckling bör genomföras först när
behoven inte kan tillgodoses enligt
ovan.
Tillräckligt bra materielsystem
Kopplingen mellan utvecklingen av operativ
förmåga och materielförsörjningen bör öka.
Därvid bör omedelbart användbara förband
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prioriteras framför högsta modernitet och
spetsprestanda. Det är viktigare att materielen
är interoperabel, tekniskt mogen, funktionssäker och tillgänglig än att den har allra högsta
tekniska prestanda.
Fokus bör läggas på anskaffning av materiel
som krävs för att göra system och förband
kompletta och användbara eller för att ersätta
uttjänt materiel. I fråga om större investeringar
bör dessa även fortsättningsvis baseras på
antaganden om insatsorganisationens utformning i ett längre perspektiv.
Tillgänglighetsåtaganden
Möjligheterna att utnyttja olika former av
tillgänglighetsåtaganden bör alltid prövas.
Möjligheterna till samverkan med civila
offentliga aktörer och näringslivet bör
utnyttjas för att åstadkomma ett effektivt och
ändamålsenligt resursutnyttjande. Inriktningen bör vara att genom exempelvis
partnerskapsavtal av typ OPS med civila
aktörer, frigöra resurser för fortsatt utveckling
av Försvarsmaktens kärnverksamhet där så är
möjligt och lämpligt. Avtalskonstruktionen
ska utformas så att affärsmässighet kan
bibehållas över tid. Att lägga över verksamhet
på privata aktörer får dock inte leda till att
svårbrytbara monopolförhållanden skapas eller
till att lagar och förordningar om finansiering
av statlig verksamhet överträds.
En huvudprincip ska vara att alla möjligheter ska granskas för att finna kostnadseffektiva lösningar och där så är lämpligt ska
verksamheten upphandlas på den konkurrensutsatta marknaden.
Internationellt försvarsmaterielsamarbete

Resultatanalys
Det totala antalet bilaterala samarbeten inom
ramen för tecknade samförståndsavtal på
regeringsnivå uppgår idag till cirka 30 stycken.
Utöver det bilaterala försvarssamarbetet har
Sverige även deltagit i det s.k. sexnationssamarbetet, Framework Agreement/Letter of
Intent (FA/LoI) där Frankrike, Italien,
Spanien, Storbritannien och Tyskland är
samarbetspartner.
De internationella samarbetena omfattar
bl.a. informations- och erfarenhetsutbyte på
försvarsoch
försvarsmaterielområdet,

gemensam anskaffning och utveckling av
system, kunskaps- och teknologiöverföring,
forsknings- och teknikutvecklingssamarbete,
gemensamma övningar och utbildning,
erfarenhetsutbyte (prov, drift, logistik), etc.
Under 2008 har Försvarsdepartementet, med
stöd från försvarsmyndigheterna, genomfört
ett 15-tal bilaterala möten med andra länder i
syfte att fördjupa materiel- och forskningssamt teknikutvecklingssamarbetet.
Sveriges har deltagit i de olika samarbetsprojekt som den europeiska försvarsbyrån
(EDA) bedriver. Sverige har också medverkat
till att påverka EDA:s förutsättningsskapande
åtgärder, till exempel framtagande av
forsknings- och teknikutvecklingssamarbetet
samt strategin för internationella materielsamarbeten, och i implementeringen av den
europeiska försvarsindustristrategin samt
förmågeutvecklingsplanen.
Inriktning
Regeringen anser att det internationella
materielsamarbetet spelar en viktig roll för
materielförsörjningen
till
det
svenska
försvaret. Internationellt samarbete bör därför
fortsatt vara en utgångspunkt för materielförsörjningen med syfte att sänka kostnader
och öka systemlikheter med andra länder.
Samarbete inom multilaterala ramverk ger
enligt regeringen störst utdelning vad avser
resursutnyttjande ur ett europeiskt perspektiv
och för en mer harmoniserad och förbättrad
europeisk och transatlantisk samverkansförmåga. EDA och Nato/PFF samarbetet
utgör härvid grundbultar tillsammans med
LoI/FA-samarbetet och det nordiska samarbetet. Natos forsknings- och materielsamarbete är av särskild vikt vad gäller
standardiseringsoch
interoperabilitetsutveckling. Antalet samarbetsgrupper (f.n.
cirka 500) som Sverige deltar i bör dock, enligt
regeringen, kraftigt begränsas såväl vad avser
områden som form. Regeringen avser därför
att ge berörda myndigheter i uppdrag att
föreslå en strategi med förslag till
prioriteringar för deltagande i internationella
samarbetsgrupper.
Vidare anser regeringen att bilateralt
samarbete i vissa fall kan vara mer effektivt än
det multilaterala och betydelsefullt inte minst
för teknologiöverföring. Framför allt USA
utgör en för Sverige viktig samarbetspartner.
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Exportstöd

Resultatanalys
Omfattningen av den statliga exportfrämjande
verksamheten har ökat under 2008. Export av
försvarsmateriel bidrar till att Sverige bl.a. ska
kunna öka möjligheterna till att dela kostnader
för vidmakthållande och vidareutveckling med
andra länder.
Efterfrågan på de statliga aktörernas
medverkan har ökat. De växande behoven i
kombination med ett alltmer trängt resursläge
hos berörda statliga myndigheter har dock
under 2008 lett till krav på hårdare
prioriteringar för att undvika att strategiska
partnerskap för Sverige drabbas.
Verksamheten och koordineringen av den
statliga exportfrämjande verksamheten har
fortsatt under året. Försvarsdepartementet och
försvarsmyndigheterna har under 2008 fortsatt
att på ett strukturerat och samordnat sätt delta
i exportstödet. Verksamheten har ur
exportkontrollsynvinkel
godkänts
av
Inspektionen för strategiska produkter (ISP).
Inriktning
Regeringens bedömning: En myndighet med
ansvar för exportstöd och försäljning av
övertalig materiel bör inrättas under 2010.

Stödutredningens förslag: En särskild
myndighet bör inrättas under Försvarsdepartementet med ansvar för exportstöd och
försäljning av övertalig materiel.
Remissinstanserna: Ett antal remissinstanser,
bl.a. Statskontoret och Inspektionen för
strategiska produkter (ISP), anser att en ny
myndighet till stöd för exporten skulle ge
fördelar genom att stödet skulle kunna ges
mer effektivt och samordnat. Statskontoret
tillstyrker förslaget då intressekonflikter och
risker för sammanblandning av roller bör
kunna begränsas och affärsmässigheten förstärkas. ISP tillstyrker skapandet av en ny
myndighet. Flera remissinstanser, bl.a.
Försvarsmakten, anser att förslaget ger möjlighet att tydliggöra exportstödsverksamheten
men avvisar en myndighet. Även Försvarets
materielverk avvisar inrättandet av en ny
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myndighet. Totalförsvarets forskningsinstitut
har inte några principiella synpunkter på
bildandet av en ny exportstödsmyndighet.
Skälen
för
regeringens
bedömning:
Regeringen bedömer att exportfrämjande
verksamhet för försvarsmateriel kan bidra till
en rationell och effektiv svensk materielförsörjning bl.a. genom att skapa möjligheter
till kostnadsdelning för vidmakthållande och
vidareutveckling av system, samordning av
utbildning och underhåll samt utbyte av
erfarenheter om materielens användning.
Inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har en utredning, Stödutredningen
(Fö 2009:A), bl.a. sett över hur stödet till
Försvarsmakten bör organiseras. I rapporten
Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet
till Försvarsmakten i maj 2009 har förslag
lämnats på att en myndighet med ansvar för
exportstöd och försäljning av övertalig
materiel bör inrättas. Rapporten har remissbehandlats. Remissyttrandena och en sammanställning av dessa finns tillgängliga i Försvarsdepartementet (dnr Fö2008/3334/MIL).
Regeringen avser att under 2010 inrätta en
exportstödjande myndighet för försvarsmaterielfrågor. Försvarsmaterielexport är per
definition politiska frågor. Export kan inte ske
med mindre än att tillstånd lämnats. De flesta
försvarsmaterielaffärer kräver någon form av
försvarspolitiskt samarbete. Det är sällan
länder endast anskaffar en produkt, utan att
söka samarbete kring utbildning eller garantier
för vidareutveckling av systemet. Genom en
ny myndighet till stöd för exporten kan stödet
ges mer effektivt och samordnat med öppnare
processer, tydligare roller och en klarare
ansvarsfördelning. En ny myndighet ger också
ökad öppenhet och transparens vilket är en
förutsättning för att få ökat folkligt stöd och
förtroende för försvarsmaterielexport.
3.4.3.4 Forskning och teknikutveckling

Verksamheten har finansierats från anslagen
6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och
fredsfrämjande insatser m.m. och 6:3 Forskning
och teknikutveckling. Från och med 2009
finansieras Forskning och teknikutveckling
från anslagen 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap, 1:3 Anskaffning av materiel och
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anläggningar, 1:5 Forskning och teknikutveckling och 1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut.
Resultatanalys
Utvecklingsverksamheten inom Försvarsmakten genomgår för närvarande förändringar, från att tidigare varit inriktad mot
att skapa långsiktig handlingsfrihet är fokus nu
att i första hand stödja den fortsatta förändringen och inriktningen av Försvarsmakten.
Leveranser och resultat från verksamheten
bedöms ha hög kvalitet. Det internationella
samarbetet, såväl bi- som multilateralt,
fortsätter att öka.
Under 2008 har verksamheten allt mer
inriktats mot att leverera stöd och slutresultat
till insatsorganisationen. Leveranser sker till
såväl förband som till materielförsörjningsprocessen. Exempel på sådan överföring till
insatsorganisationen är:
• CBRN-metoder till mobila analyslaboratorier,
• kompetens och kunskap om hot och
hotutveckling C-IED,
• direktstöd till internationella insatser,
• anpassad
teknikutveckling
och
systemstöd till förband i Afghanistan.
Ett forsknings- och teknologitransferprogram
har inletts för att öka effekten i resultatöverföring till insatsorganisationen.
Försvarsmaktens medverkan i det nationella
flygtekniska forskningsprogrammet har fortsatt bidragit till ett ökat civil-militärt merutnyttjande för statligt satsade FoU-medel.
En försvarsmaktsgemensam enhet för
konceptutveckling och experiment har
inrättats för att nå högre resultat- och
leveranseffekt i utvalda delar av forskningen
och teknikutvecklingen.
Inriktning
Regeringen har i propositionen Ett användbart
försvar (prop. 2008/09:140) redovisat
principer för materielförsörjningen som innebär att andelen materiel med inslag av utveckling bör minska. En förändrad materielförsörjning, med mindre andel egenutveckling
medför enligt regeringen att den materielnära
forskningen och teknikutvecklingen kan
reduceras.
Som framgår av avsnitt 3.7.1 och 3.7.5
kommer medel från forskning och teknik-

utveckling att överföras till förbandsverksamheten. För att möjliggöra överföringarna
genomförs ytterligare prioriteringar av viktiga
kompetensområden. Rapporten från utredningen Ett användbart och tillgängligt försvar
– Stödet till Försvarsmakten föreslår en rad
organisatoriska förändringar i linje med en
minskad ambition inom forskningen och
teknikutvecklingen.
En ökad samordning av forskningsverksamheten skapar förutsättningar för att
bibehålla kompetens och skapa rationalitet i
forskningen genom att harmonisera och i
större grad integrera resurser för forskning,
teknikutveckling, förmågeutveckling och
omvärldsanalys. För att uppnå detta undersöks
möjligheterna att ytterligare utveckla samarbetet, främst med de nordiska länderna.

3.5

Stöd till Försvarsmaktens
verksamhet avseende logistikoch materielförsörjning samt
forskning och utveckling

Stödutredningen föreslår att Försvarets
materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut avvecklas senast den 31 december 2011
samt att kvarvarande verksamhet vid Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut överförs till en ny stödmyndighet, som inrättas senast den 1 januari 2012.
Flertalet remissinsatser, bl.a. Försvarsmakten, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut, anser att utgångspunkterna för utredningen är bra.
Flera remissinstanser anser att det är riktigt
och möjligt att rationalisera stödverksamheten
och att använda frigjorda resurser för att förstärka Försvarsmaktens operativa verksamhet.
Likaså finns ett stöd för den angivna storleken
på effektiviseringspotentialen i verksamheterna.
Försvarets materielverk och Totalförsvarets
forskningsinstitut är dock kritiska till
Stödutredningens förslag om avveckling av de
två myndigheterna och tillskapandet av en ny
stödmyndighet. Bland de skäl som framförs är
att synergieffekterna är begränsade och därmed även besparingspotentialen samt att det är
olämpligt att sammanföra en beställar- och
utförarkompetens under samma myndighet.
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Statskontoret tillstyrker skapandet av en ny
stödmyndighet och menar att det medför
förbättrade möjligheter för effektivisering
inom stödet till Försvarsmakten. Försvarsmakten är positiv till att antalet stödmyndigheter reduceras men förespråkar en
sammanhållen logistik- och materieltjänstenhet. Även andra remissinstanser anser att
bl.a. logistikförsörjningen bör beaktas vid ett
inrättande av en ny stödmyndighet.
Regeringen
anförde
i
proposition
2008/09:140 Ett användbart försvar att
ytterligare åtgärder bör genomföras för att
skapa en mer effektiv och ändamålsenlig
förvaltning och för att frigöra medel i syfte att
finansiera en fortsatt reformering av försvaret.
Försvarsberedningen ansåg i sin rapport
Försvar i användning (Ds 2008:48) i juni 2008
att en mer användbar och flexibel Försvarsmakt ställer förändrade krav på de grundläggande strukturerna, inkl. stödverksamheten.
Stödmyndigheternas
verksamhet
måste
anpassa till en relevant ambitionsnivå för att
stödja insatsorganisationen och dess operativa
behov genom rationaliseringar, omorganisation eller avveckling för att kunna omfördela
resurser från stödverksamhet till operativ
verksamhet.
Inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har en utredning, Stödutredningen
(Fö 2009:A), sett över hur stödet till Försvarsmakten bör organiseras. I rapporten Ett användbart och tillgängligt försvar – Stödet till
Försvarsmakten i maj 2009 har utredningen
lämnat förslag på hur materiel- och logistikprocessen och de s.k. stödmyndigheterna kan
effektiviseras och rationaliseras. Rapporten har
remissbehandlats. Remissyttrandena och en
sammanställning av dessa finns tillgängliga i
Försvarsdepartementet
(dnr
Fö2008/3334/MIL). Rapporten ingår i
beslutsunderlaget för regeringens fortsatta
omstrukturering av stödverksamheten.
Ett ökat operativt fokus kräver en förändrad
materielförsörjning. En förändrad materielförsörjning med mindre andel egenutveckling
och högre andel upphandlingar av färdigutvecklad
materiel
tillsammans
med
internationella samarbetspartners medför att
kraven på den materielnära forskningen och
utvecklingen
förändras.
En
fortsatt
effektivisering, prioritering och rationalisering
av forskning och utveckling kan ske med
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bibehållet fokus på nytta för försvarets
operativa förmåga. Som en följd av detta bör
kostnaderna minska och resurser frigöras för
att öka Försvarsmaktens operativa verksamhet. Regeringens bedömning är därför att
Försvarsmaktens kostnader för forskning och
utveckling för myndighetens behov bör
minska.
Regeringen menar vidare att logistik- och
materielförsörjningen måste anpassas till de
behov försvarets nya inriktning ställer och i
större utsträckning än hittills samordnas för
att möjliggöra ökad effekt och samtidigt
möjliggöra kostnadsminskningar. Mot bakgrund av detta anser regeringen att nuvarande
struktur inom logistik- och materielförsörjning respektive forskning och utveckling bör
omstruktureras och effektiviseras.
Regeringen avser att återkomma om hur
den framtida strukturen för försvarets logistikoch materielförsörjning respektive forskning
och utveckling bör organiseras inom ramen för
den genomförandekommitté som tillsätts.

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan invändning för Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt,
Totalförsvarets
forskningsinstitut
och
Totalförsvarets pliktverk.
För 2007 fick Försvarsmakten en invändning i sin revisionsberättelse med anledning av
att
anslagsposten
6:2.4
Materielnära
verksamhet överskreds med 3 347 miljoner
kronor. Försvarsmakten har för att komma
tillrätta med detta under 2008 bland annat
förbättrat definitionerna av vilken verksamhet
som ska bedrivas på vilken anslagspost inom
materielanslaget. Myndigheten har också
tätare uppföljning av verksamheten och
ekonomin.
Riksrevisionens granskning avseende 2008
pekar på att Försvarsmakten bör förbättra
rutinerna för att i årsredovisningen informera
om händelser av väsentlig betydelse, t.ex.
avseende effekterna av regeringens beslut
föregående år om att avbryta och reducera ett
antal materielprojekt. Försvarsmakten bör
dessutom
vidareutveckla
rutiner
för
kvalitetssäkring kopplat till myndighetens
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resultatredovisning avseende värderingen av
operativ förmåga samt indikatorer avseende
effektivitet och god hushållning. Slutligen bör
Försvarsmakten fortsätta arbetet med att
förbättra rutiner för intern styrning och
kontroll och finansiell redovisning. Regeringen
avser att följa myndighetens arbete med att
åtgärda dessa brister.

3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap

Tabell 3.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

20 526 335

2009

Anslag

19 998 151

2010

Förslag

19 882 368

2011

Beräknat

21 077 165

2

2012

Beräknat

21 612 322

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

696 595
18 844 794

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 20 601 678 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 20 710 543 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera
utbildnings- och övningsverksamhet för
utvecklingen
av
insatsorganisationen,
planering, insatser samt försvarsunderrättelseverksamhet. Anslaget används även för stöd
till frivilliga försvarsorganisationer. Anslaget
används till stöd till i Sverige verksam
försvarsindustri genom exportstödjande verksamhet, Försvarsmaktens säkerhetsfrämjande
samarbete med andra länder, samt avveckling
av materiel. Även utgifter för multinationella
samarbeten såsom SALIS (Strategic Airlift
Interim Solution) och Strategic Airlift
Capability (SAC) finansieras från detta anslag.
Vidare finansierar anslaget den verksamhet
som krävs för genomförandet av ordförandeskapet i EUMC. Anslaget finansierar även
Sveriges bidrag till den internationella
helikopterfonden.
Anslagssparandet från 2008 är främst
hänförligt till förbandsverksamheten och beror
på de åtgärder Försvarsmakten genomförde
för att komma tillrätta med den ekonomiska
obalansen. Det uppstod även ett anslags-

sparande på den tidigare anslagsposten för
fredsfrämjande truppinsatser.
Regeringens överväganden
Regeringen har för 2010 beräknat medel under
anslaget för en genomförandekommitté med
uppdrag att lämna förslag på hur stödet till
Försvarsmakten ska vara närmare utformat.
Anslaget har i förhållande till 2009
beräknats enligt följande.
15,9 miljoner kronor har återförts anslaget
efter att tillfälligt under 2007-2009 ha
beräknats under anslaget 2:2 Förebyggande
åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor.
För finansiering av driftstödet till det
gemensamma radiokommunikationssystemet
Rakel har anslaget minskats med 2,5 miljoner
2010. Totalt har därmed 112,6 miljoner kronor
i stället beräknats under anslaget 2:5
Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet. Från och med 2011 beräknas de 112,6
miljoner kronorna åter under anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap.
Med anledning av riksdagens beslut om
högskoleutbildning av officerare m.m. (prop.
2006/07:64,
bet.
2006/07:FöU9,
rskr.
2006/07:193)
minskas
anslaget
med
28,9 miljoner kronor fr.o.m. 2010. Beloppet
beräknas i stället under anslaget 1:7
Officersutbildning m.m.
För att uppnå balans mellan verksamhet och
ekonomi inom förbandsverksamheten ökades i
enlighet med budgetpropositionen för 2009
anslaget engångsvis med 594 miljoner kronor
2009 och 320 miljoner kronor 2010. Beloppen
har till och med budgetåret 2008 beräknats
under det tidigare anslaget 6:2 Materiel och
anläggningar och anslaget 1:5 Forskning och
teknikutveckling. Differensen mellan 2009 och
2010 beräknas nu åter under anslagen 1:3
Anskaffning av materiel och anläggningar
respektive 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar varför
anslaget minskats med 285,5 miljoner kronor
2010. Från och med 2011 beräknas återstoden
av de tillfälliga förstärkningarna åter under
anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar, 1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar samt 1:5
Forskning och teknikutveckling.
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Anslaget har ökats med 129,8 miljoner
kronor 2010 och 668,6 miljoner kronor fr.o.m.
2011 för den fortsatta ominriktningen av
försvaret. Beloppen har tidigare beräknats
under anslagen 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar respektive 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar.
Anslaget har ökats med 32,7 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 för att delvis finansiera
förbandsreserven. Beloppet har tidigare
beräknats under anslaget 1:2 Fredsfrämjande
förbandsinsatser.
Anslaget har ökats med 30 miljoner kronor
2010 och 300 miljoner kronor fr.o.m. 2011 för
finansiering av reformeringen av personalförsörjningssystemet. Beloppet beräknades
tidigare under anslaget 1:5 Forskning och
teknikutveckling.
Anslaget har ökats med 45,3 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 för finansiering av stöd till
frivilliga försvarsorganisationer. Beloppet
beräknades t.o.m. 2009 på det tidigare anslaget
1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer (se
avsnitt 3.4.3.2. sid. 40).
Anslaget har engångsvis minskats med 1,5
miljoner kronor 2010-2012 för att delvis
finansiera att den nedskjutna och bärgade DC
3:an
ska
kunna
visas
på
Statens
försvarshistoriska museers Flygvapenmuseum
i Linköping. Beloppen beräknas i stället under
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala
museer: Myndigheter.
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
Tusental kronor
2010

2011

2012

19 866 051

19 866 051

19 866 051

Pris- och löneomräkning 2

464 750

933 985

1 349 994

Beslut

-81 129

508 574

518 745

16 352

16 729

17 064

-383 656

-248 174

-139 532

19 882 368

21 077 165

21 612 322

Anvisat 2009 1
Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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3.7.2

1:2 Fredsfrämjande
förbandsinsatser

Tabell 3.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2 480 000

2010

Förslag

2 537 312

2011

Beräknat

2 590 715

2

2012

Beräknat

2 642 529

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
2 049 297

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 537 312 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 537 312 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar särutgifter för den
fredsfrämjande verksamhet med förband
utomlands som Försvarsmakten genomför
efter beslut av riksdag och regering. Vidare
används anslaget för Sveriges del av de
gemensamma kostnader som kan komma att
uppstå i samband med EU-ledda insatser
internationellt, som finansieras via den s.k.
ATHENA-mekanismen.
Beredskap för fredsfrämjande förbandsinsatser
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

besluta om en anslagskredit på högst
300 000 000 kronor för anslaget 1:2
Fredsfrämjande förbandsinsatser.

Skälen för regeringens förslag: Regeringens
ambition att förstärka Försvarsmaktens
möjligheter att delta i insatser internationellt
ligger fast.
För
att
bland
annat
möjliggöra
förstärknings- och evakueringsinsatser som
inte kunnat förutses bör ekonomiskt utrymme
finnas för sådana insatser. Regeringen har
därför sedan ett antal år tillbaka beslutat om en
anslagskredit om 300 miljoner kronor för
fredsfrämjande
förbandsinsatser.
Även
framgent behövs en kredit av denna storlek.
Enligt 6 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten får regeringen tillfälligt överskrida
ett ramanslag genom att ta i anspråk en
anslagskredit motsvarande högst tio procent
av anvisat anslag. Det föreslagna anslagsbeloppet för 2010 innebär att en kredit om 300
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miljoner kronor motsvarar knappt 12 procent.
Regeringen behöver därför riksdagens
bemyndigande.

Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser
Tusental kronor

Anvisat 2009

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har minskats med 32,7 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 för att delvis finansiera
förbandsreserven. Beloppet beräknas i stället
under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap.
Vidare har anslaget engångsvis minskats
med 1,5 miljoner kronor 2010-2012 för att
delvis finansiera att den nedskjutna och
bärgade DC 3:an ska kunna visas på Statens
försvarshistoriska museers Flygvapenmuseum
i Linköping. Beloppen beräknas i stället under
utgiftsområde 17, anslaget 8:1 Centrala
museer: Myndigheter.
Regeringen har beräknat medel under
anslaget för bl.a. fortsatta insatser avseende
ISAF och KFOR, se avsnitt 3.4.3.1.

1

2010

2011

2012

2 480 000

2 480 000

2 480 000

Förändring till följd av:
Pris- och
löneomräkning 2
Beslut
Förslag/beräknat anslag

91 512

145 635

198 147

-34 200

-34 920

-35 618

2 537 312

2 590 715

2 642 529

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

3.7.3

1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar

Tabell 3.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

8 802 340

2010

Förslag

10 847 912

2011

Beräknat

9 985 936

2

2012

Beräknat

10 060 033

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 394 643

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 9 897 080 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 9 917 079 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera anskaffning av materiel och anslagsfinansierade
anläggningar. Vidare används anslaget för
finansiering av förstagångsanskaffning av
beredskapsvaror.
Även utgifter för det multinationella samarbetet Strategic Airlift Capability (SAC)
finansieras från detta anslag.
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Investeringsplan och bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Försvarsmakten 2010–2012 godkänns (tabell

3.11).
Regeringen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1.3 Anskaffning av materiel och
anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av
framtida anslag på högst 28 500 000 000 kronor efter 2010 (tabell 3.13).
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att regeringen under 2010 får besluta om anskaffning av
ny radarjaktrobot, utveckling och uppgradering av JAS 39 Gripen C/D, anskaffning av taktisk
obemannad flygfarkost (TUAV) samt i övrigt får fatta nödvändiga beslut beroende på oförutsedda
förändrade förutsättningar.

Tabell 3.11 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Materiel och anläggningar

10 010

8 395

10 848

9 986

10 060

Summa investeringar

10 010

8 395

10 848

9 986

10 060

Anslag

10 010

8 395

10 848

9 986

10 060

Summa finansiering

10 010

8 395

10 848

9 986

10 060

Tabell 3.12 Redovisning av särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för äldreanslaget 6:2 Materiel och anläggningar
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden

40 217 431

Nya åtaganden

8 584 520

Infriade åtaganden

- 15 904 691

Utestående åtaganden

32 897 260

Erhållet/föreslaget bemyndigande

40 540 000

Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Tusental kronor
Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden

21 491 874

29 134 268

Nya åtaganden

15 742 394

7 319 589

Infriade åtaganden

- 8 100 000

- 8 000 000

Utestående åtaganden

29 134 268

28 483 857

Erhållet/föreslaget bemyndigande

29 500 000

28 500 000

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

- 7 989 346

- 20 494 511

Skälen för regeringens förslag: Investeringsplanen är regeringens förslag till inriktning för
materielförsörjningen 2010–2012. Regeringen anser att förslaget bör ses i ett helhetsperspektiv
kopplat till målen för utgiftsområde Försvar, kraven på operativ förmåga och delförmåga,
funktionernas och insatsorganisationens utveckling samt behovet av kompetens.
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Materielsystem som kräver riksdagens
godkännande
De system som ingår i regeringens förslag
avseende 2010 är av särskild betydelse p.g.a.
storleken på de ekonomiska åtagandena för
staten samt deras komplexitet och dignitet för
insatsorganisationens
utveckling.
Om
regeringen under 2010 finner det lämpligt att
besluta om beställning av objekten, krävs att
regeringen fått riksdagens godkännande att
göra så.
Långräckviddig flygburen radarjaktrobot
JAS 39 Gripen är idag utrustad med en
radarjaktrobot vars livslängd kommer att
uppnås kring 2015. Vapnet är avgörande för
flygsystemets operativa effekt och bör därför
ersättas med tiden.
Utveckling och uppgradering av JAS 39 Gripen
C/D
Som en följd av att objektsram och i huvudsak
all verksamhet kopplad till beslutet om delserie
tre av JAS 39 nu avslutats avser regeringen att
under 2010 fatta beslut om fortsatt
vidmakthållande och utveckling av JAS 39
Gripen C/D syftande till att bibehålla
handlingsfriheten att kunna operera med
flygsystemet till 2040 i enlighet med
Handlingsplan JAS 39 Gripen.
Saab AB överlämnade den 2 februari 2009
en offert till Brasilien avseende 36
nyproducerade JAS 39 Gripen. Erbjudandet
bygger på, att om Brasilien anskaffar
Gripensystemet, att JAS 39 E/F samutvecklas
av Sverige och Brasilien samt att svenska JAS
39 C/D flygplan uppgraderas till JAS 39 E/F.
Regeringen har uttryckt sitt stöd för denna
inriktning.
Brasiliens offertförfrågan medför att Sverige
har fått en möjlighet att pröva förutsättningarna för att dela vidareutvecklings-,
vidmakthållande- och underhållskostnader för
flygsystemet med ett partnerland. Genom
samarbetet med Brasilien skulle ett flygsystem
kunna erhållas med högre operativ effekt, lägre
vidmakthållandekostnader och bättre exportmöjligheter. Brasilien kan fatta beslut om nytt
flygsystem senare under 2009 varefter
förhandlingar kan påbörjas. Om annat land än
Brasilien blir aktuellt som partnerland för
Sverige gäller motsvarande förutsättningar.
Förutsatt att Brasilien, eller annat land, väljer
att gå vidare med förhandlingar om ett avtal

avseende JAS 39 E/F behövs riksdagens
bemyndigande för utveckling och uppgradering av upp till 10 JAS 39 C/D till JAS 39 E/F.
Oaktat beslut i Brasilien eller i annat land,
kommer ett ställningstagande att krävas hur
fortsatt vidmakthållande och utveckling av
flygsystemet ska ske. Den operativa
livslängden med dagens JAS 39 C/D bedöms
vara uppnådd i perioden 2020-2025. Ett mer
omfattande förmågelyft kommer därför att
krävas om flygsystemets operativa effekt ska
kunna bibehållas. Ett beslut om långsiktig
inriktning av flygsystemet bör fattas av
regeringen, om samarbetet med Brasilien eller
annat land uteblir. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i denna fråga.
Anskaffa taktisk obemannad flygfarkost
(TUAV)
Anskaffning av nytt UAV-system som
ersättning av UGGLAN. UAV är ett system
av stor betydelse för underrättelsebataljonens
förmåga att inhämta information vid nationella
såväl som internationella insatser. I
budgetpropositionen
för
2009
(prop.
2008/09:1, vol. 5, sid. 59) var anskaffning av
TUAV angivet som ett av de materielprojekt
som skulle avbrytas i enlighet med den s.k.
genomförandegruppens förslag. I enlighet med
vad regeringen angav i prop. 2008/09:140 Ett
användbart försvar (sid. 63) behöver dock
TUAV anskaffas för att underrättelsebataljonen ska kunna verka inom ramen för
den nya inriktningen för försvaret.
Övrig materielförsörjning
För att ge en överblick över pågående och
planerade materielärenden redovisar regeringen nedan exempel på större anskaffningar
som redan är beställda, som återstår att beställa
under 2009 och som enligt Försvarsmaktens
planering, avses beställas under 2010.
Investeringarna är en följd av den operativa
inriktning som riksdag och regering har
beslutat för Försvarsmakten.
De anskaffningar som redan har beställts är
bland andra följande:
− taktiskt tält
− sjukvårdsenhet ROLE 2
− visuell målutpekning markmål
− pansarvärnsmateriel och ammunition
(inför BG11)
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− ”Blue force tracking” system för BG
11
− funktionsutveckling HKP 15
Anskaffningar som återstår att beställa under
2009 är bland andra följande:
− hjulgående splitterskyddat fordon
AWV (se 2009 års proposition om
hösttilläggsbudget)
− signalspaningsfartyg (se 2009 års
proposition om hösttilläggsbudget)
− halvtidsmodifiering Gotland
− utveckling ersättare undervattensvapen
− uppgradering JAS 39 C/D (MS 20)
− terränggående lastbilar
− taktiska datalänkar
− vapenstation (Protector)
− utbildningscenter HKP 14
− funktionsutveckling del 2, HKP 15
− identifierings- och igenkänningssystem ny (IK NY)
− omsättning stridsradiosystem FV
− patrullbilar (ersätter bl.a. Tgb 11/13)
Utöver de verksamheter för vilka regeringen
begär riksdagens bemyndigande planeras
beställningsbeslut
för
bl.a.
följande
investeringar under 2010:
− Bas/
Integration/
VoV
10-14
(Lednings- och ingenjörsresurser på
Saab och FMV för simuleringar, prov,
försök och validering av JAS 39 C/D.)
− splitterskyddad bandvagn (delserie 5
och 6)
− underhållsutrustningar HKP 14
− halvtidsmodifiering stridsbåt 90
− interoperabilitet marin förmåga (Intop
steg 2)
− produktdefinitionsfas (PDF) stridsstödsfartyg (L10)
− uppgradering
av
markbaserad
luftvärnsförmåga
Beslut om utveckling och anskaffning under
2010 kan, utöver planerade beslut, komma
att omfatta sådana anskaffningar som
regeringen angivit som kvar att beställa
under 2009 men där möjlig beslutstidpunkt
passerar budgetårsskiftet. Det kommer
under löpande verksamhet, t.ex. i pågående
materielprojekt, att uppstå beslutssituationer
som inte kunnat förutses i samband med att
regeringen lämnar sin årliga budgetproposition till riksdagen. Hantering av denna typ
av beslut kommer att ske inom ramen för
beslutade ekonomiska villkor för anslaget.
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Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Förslaget till bemyndigande för 2010 baseras
på ovanstående. I förslaget ingår objekt med
ekonomiskt utfall från och med 2011 som
redan beställts (Utestående åtaganden vid årets
början) och objekt som planeras beställas
under 2010 (Nya åtaganden). Vilka år de
utestående åtagandena vid slutet av 2010
beräknas infrias framgår av tabell 3.13.
Med anledning av att utgifterna under det
tidigare anslaget 6:2 Materiel och anläggningar
fr.o.m. 2009 beräknas under föreliggande
anslag och anslaget 1:4 Vidmakthållande,
avveckling m.m. av materiel och anläggningar
krävs ett beställningsbemyndigande för
respektive anslag. Det sammanlagda utfallet
för 2008 redovisas i tabell 3.12.
Tabell 3.14 innehåller verksamheter som
ingår i Försvarsmaktens planering. Vissa av
dessa har Försvarsmakten regeringens bemyndigande att genomföra. Andra verksamheter
kräver regeringens eller riksdagens bemyndigande.
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Tabell 3.14 Anskaffning av materiel och anläggningar
Redan ingångna åtaganden

Arméstridskrafter

Marinstridskrafter

Flygstridskrafter

Operativ

ledning

och

logistik
Mod. av Haubits 77B

Ansk kv VISBY

Handlingsplan GRIPEN

(REMO 77 B Archer)

Ansk fältutrustning
(ansk nytt uniformssystem)

Ansk NLAW (Nytt pansarskott)

HTM mröj typ Ldo

JAS 39 C/D MS 19

(modifiering

(modifiering till version

minröjftg)

MS19)

Ansk ingenjörsfordon

Konstruktionsfas

Ansk HKP 14

(Ing bandvagn 120)

NGU (utveckling ny

REMO RR- anl 870
(modifiering

ubåt)

radarsystem)

Kompl. anskaffning RG 32

Ansk lednsyst till

SAC

(splitterskyddat patrullfordon)

Ubåt

(samarbete

Anskaffa GTRS
strategiska

(anskaffning

flygtransporter)

mjukvaruradio)

Ansk HKP 15

Ansk EH2R

Ansk ers ra 195

Oms PS 615

(handburen radio)

(spaningsradar)

Oms taktiskt Internet

ILS HKP 14

Modifiering IOP

(routrar, servrar etc)

(underhållsutr,

(interoperabilitetsåtg.)

(ny handhållen radio)

utbytesenheter)
Ansk Excalibur steg 1

METEOR

(precisions granat)

(utveckling ny radarjaktrobot)
Mod TP 84
(modifiering
transportflygplan)

Nya större åtaganden 2010

Arméstridskrafter

Marinstridskrafter

Flygstridskrafter

Operativ

ledning

och

logistik
Anskaffa insatsförmåga luftvärn (modifiering av enheter i lv-system)

Anskaffa splitterskyddad bandvagn (delserie 5+6)

PDF L 10

Anskaffning radarjaktrobot

Anskaffning GTRS steg 2

(definitionsfas

(anskafning

stridsstödfartyg)

mjukvaruradio)

HTM strb 90 HS

Fortsatt

(modifiering

JAS 39 C/D

vidareutveckling

Anpassning TI/TS
(anp taktisk

stridsbåt)

internet/telesystem till
mjukvaruradio)

Anskaffa granatspruta

Modifiering HKP 10C

Anskaffning SLB etapp 2
(ledningssystem
bataljon)

Anskaffa personlig NBC skydd (anskaffning nytt system)

Anskaffa systemmtrl strv 122

Anskaffning

ASV

Modifiering och

Anskaffning SWECCIS

minröj

anskaffning egenskydd HKP

(ledningssytem)

(autom svepminröj)

14

Anskaffning marina

Anskaffning

ledningsystem

HKP organisation

datalänk

HTM ledningssytem

Anskaffning IOP fpl 102

Utv telekrigbataljon

amfbat

(interoperabilitets åtg för

(modifiering

fpl 102)

basmateriel

Anskaffning

taktisk

ledningssytem)
Anskaffning EH2R
(ny handhållen radio)
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Regeringens överväganden

3.7.4

Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Från och med 2009 finns två anslag för
försvarsmateriel uppförda på statsbudgeten i
stället för det äldre anslaget 6:2 Materiel och
anläggningar. Den effektivisering och förändrade
inriktning av materielförsörjningen som
riksdagen beslutat om i 2008 respektive 2009 års
statsbudget har beräknats med det äldre anslaget
som bas (prop. 2008/09:1, vol.5, s.61). Med
anledning av uppdelningen på två anslag har
anslaget ökats med 1 153,8 miljoner kronor
2010, 414,8 miljoner kronor 2011 och 417
miljoner kronor fr.o.m. 2012.
De medel som under 2009 beräknades under
anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap
för att komma till rätta med den ekonomiska
obalansen i förbandsverksamheten återförs 2010
och 2011. För den fortsatta ominriktningen av
försvaret minskas anslaget 2010 och 2011.
Sammantaget innebär detta att anslaget ökas
med 168,3 miljoner kronor 2010 och minskas
med 40,4 miljoner kronor fr.o.m. 2011.
Anslaget har engångsvis minskats med 20
miljoner kronor 2010 och 2011. Beloppen
beräknas i stället under anslaget 2:1
Kustbevakningen.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar
Tusental kronor
2010

2011

2012

8 802 340

8 802 340

8 802 340

Pris- och löneomräkning 2

743 510

829 213

881 113

Beslut

148 254

-60 389

-40 426

1 153 808

414 772

417 007

10 847 912

9 985 936

10 060 033

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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1:4 Vidmakthållande, avveckling
m.m. av materiel och anläggningar

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

6 795 637

2010

Förslag

5 976 563

2011

Beräknat

6 573 433

2

2012

Beräknat

6 637 135

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
6 251 265

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 514 941 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 542 821 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
vidmakthållande och avveckling av materiel och
anslagsfinansierade
anläggningar.
Anslaget
används vidare för kostnader för den europeiska
försvarsbyrån (EDA) och för det säkerhetsfrämjande samarbetet med andra länder samt till
åtgärder för att främja den i Sverige verksamma
försvarsindustrins exportverksamhet.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande,

avveckling m.m. av materiel och anläggningar besluta om beställningar som inklusive tidigare
gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 12 850 000 000 kronor efter 2010
(tabell 3.17).

Tabell 3.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar
Tusental kronor
Prognos
2009

Förslag
2010

12 153 772

12 612 625

7 157 853

7 200 000

Infriade åtaganden

- 6 699 000

- 7 000 000

Utestående åtaganden

12 612 625

12 812 625

Erhållet/föreslaget bemyndigande

12 750 000

12 850 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

- 7 000 000

- 5 812 625

Skälen för regeringens förslag: Anskaffningar inom anslaget hänför sig till vidmakthållande och
avveckling av tidigare investeringar i materiel. Verksamheten omfattar bland annat underhåll av
Försvarsmaktens materiel och anläggningar som inte är av löpande eller driftskaraktär samt utfasning
av förbrukad eller utsliten materiel. Verksamheten bidrar därmed till att uppfylla målen för utgiftsområde Försvar, kraven på operativ förmåga och delförmåga samt till funktionernas och
insatsorganisationens utveckling.
Med anledning av utgifterna under det tidigare anslaget 6:2 Materiel och anläggningar fr.o.m. 2009
beräknas under föreliggande anslag och anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar krävs ett
beställningsbemyndigande för respektive anslag. Det sammanlagda utfallet för 2008 redovisas under
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar (tabell 3.12).
I förslaget till bemyndigande för 2010 ingår objekt med ekonomiskt utfall från och med 2011 som
redan beställts (Utestående åtaganden vid årets början) och objekt som planeras beställas under 2010
(Nya åtaganden). Vilka år de utestående åtagandena vid slutet av 2010 beräknas infrias framgår av
tabell 3.17. Av tabell 3.18 framgår större projekt och deras fördelning mellan redan ingångna och nya
åtaganden.
Tabell 3.18 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar
Redan ingångna åtaganden

Arméstridskrafter

Marinstridskrafter

Flygstridskrafter

Operativ ledning och logistik

Vidmakthållande AK 5

MFI och uh- åtg KOSTER

Vidmakthålla JAS 39

Anskaffning fältutrustning

(renovering minröjftg)

(teknisk stöd, uh åtgärder m.m)

(kompletteringsanskaffning av uniformer

Vidmakthållande ubåtsbatterier

Vidmakthålla

mm.)
Vidmakthållande målflyg

Vidmakthålla FTN (Försvarets telenät)

stridsledningscentraler
Kompletteringsanskaffning

BG

11

Vidmakthållande sjömin- amröj

(uppfyllnad lager-beredskapsvaror)
Vidmakthållande stridsfordon

Vidmakthålla

system

890

(Flygburen spaningsradar)
Modifiera 57 mm MK 2

Vidmakthålla HKP 14

(pjäser på korvett)
Vidmakthållande stridsvagn

Vidmakthållande korvettsystem

Vidmakthålla tp- o specflyg
Vidmakthålla flygbasmtrl
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Nya större åtaganden 2010

Arméstridskrafter

Marinstridskrafter

Flygstridskrafter

Vidmakthållande finkaliber

Vidmakthållande

Vidmakthållande

Operativ ledning och logistik

sjöinformationssytem

(Stridsledningscentral)

Vidmakthållande ubåt Upd och

Vidmakthållande

Hnd

(Flygburen spaningsradar)

underhållssystem

Vidmakthållande

Vidmakthållande personligt ballistiskt

STRIC

Anskaffning fältutrustning
(kompletteringsanskaffning av uniformer
mm.)

Renovering djupminröjning
Vidmakthållande målflyg

Vidmakthållande

URF

(Ubåtsräddnftg)
Renovering psg 90

FSR

890

flygsäkerhetsmtrl

Vidmakthållande

FM

drift

och

skydd

Vidmakthållande undervattensvapen

Vidmakthållande FM

(prickskyttegevär)

informationsstruktur
Vidmakthållande taktiskt tältsystem

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Från och med 2009 finns två anslag för
försvarsmateriel uppförda på statsbudgeten i
stället för det äldre anslaget 6:2 Materiel och
anläggningar.
Den
effektivisering
och
förändrade inriktning av materielförsörjningen
som riksdagen beslutat om i 2008 respektive
2009 års statsbudget har beräknats med det
äldre anslaget som bas (prop. 2008/09:1, vol.5,
s.61). Med anledning av uppdelningen på två
anslag har anslaget minskats med 1 491,1
miljoner kronor 2010, 755,1 miljoner kronor
2011 och 759,2 miljoner kronor fr.o.m. 2012.
De medel som under 2009 beräknades
under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och
beredskap för att komma till rätta med den
ekonomiska
obalansen
i
förbandsverksamheten återförs 2010 och 2011. För den
fortsatta ominriktningen av försvaret minskas
anslaget 2010 och 2011. Sammantaget innebär
detta att anslaget ökas med 120,8 miljoner
kronor 2010 och minskas med 88 miljoner
kronor fr.o.m. 2011.
Anslaget har engångsvis minskats med
20 miljoner kronor 2010 och 2011. Beloppet
beräknas i stället under anslaget 2:1
Kustbevakningen.

Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och
anläggningar
Tusental kronor
2010

2011

2012

6 969 637

6 969 637

6 969 637

Pris- och
löneomräkning 2

670 545

739 139

780 678

Beslut

100 843

-107 953

-88 246

-1 491 104

-755 096

-759 165

-273 358

-272 294

-265 768

5 976 563

6 573 433

6 637 135

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.7.5

1:5 Forskning och
teknikutveckling

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2008

Utfall

977 884

2009

Anslag

979 271

1

2010

Förslag

864 450

2011

Beräknat

826 385

2

2012

Beräknat

842 913

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 093
908 522

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 803 483 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 803 483 tkr i 2010 års prisnivå.
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Ändamålet med anslaget är att finansiera
forskning och teknikutveckling. Anslaget
finansierar vidare det nationella flygtekniska
forskningsprogrammet (NFFP), deltagande
i det internationella teknikutvecklingsprogrammet ETAP inom flygområdet,
verksamhet vid luftstridssimuleringscentrum
(FLSC), forskning avseende skydd mot
kemiska, biologiska, radiologiska och
kemiska stridsmedel (CBRN) samt övrig
flygteknisk forskning. Anslaget finansierar
också
forskningsoch
utvecklingsverksamhet som genomförs inom ramen för
det svenska deltagandet i den europeiska
försvarsbyrån (EDA).

Försvarsmaktens avgiftsbelagda
verksamhet m.m.
För 2010 beräknar regeringen att Försvarsmakten kommer att disponera avgiftsinkomster om cirka 900 miljoner kronor.
Av dessa utgör inkomster enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) 260 miljoner kronor
och övriga avgiftsinkomster 640 miljoner kronor.
Därutöver disponerar myndigheten även
inkomster för royalties, övertalig materiel
m.m. som för 2010 beräknas uppgå till
109 miljoner kronor.
3.7.6

Regeringens överväganden

1:6 Totalförsvarets pliktverk

Tabell 3.22 Anslagsutveckling

Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
För att uppnå balans mellan verksamhet och
ekonomi inom förbandsverksamheten har
anslaget minskats med 100 miljoner kronor
2010. Totalt har därmed 207,3 miljoner kronor
i stället beräknats under anslaget 1:1
Förbandsverksamhet och beredskap. Från och
med 2011 beräknas de 207,3 miljoner
kronorna åter under anslaget 1:5 Forskning och
teknikutveckling.
Anslaget har minskats med 30 miljoner
kronor 2010 och 300 miljoner kronor fr.o.m.
2011 bl.a. för finansiering av den nya
personalförsörjningen. Beloppet beräknas i
stället under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet
och beredskap.
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Forskning och teknikutveckling

2008

Utfall

161 385

2009

Anslag

171 235

2010

Förslag

166 894

2011

Beräknat

171 900

2

2012

Beräknat

177 946

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 058
155 131

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 168 567 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 171 074 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
mönstring, antagningsprövning, inskrivning
och stöd under grundutbildning samt enskilda
ärenden inom området. Vidare används
anslaget till att finansiera den av Totalförsvarets pliktverks bedrivna verksamhet med att
ge myndigheter och andra med bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service
avseende bemanning med totalförsvarspliktiga.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

979 271

979 271

979 271

15 179

43 525

63 981

-130 000

-196 411

-200 339

864 450

826 385

842 913

Förändring till följd av:
Pris- och
löneomräkning 2
Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
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Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden samt övergripande ämnesansvar
för, respektive grundutveckling av, officersutbildningens ämnen. Anslaget finansierar
även kurser inom ramen för Partnerskap för
fred (PFF) samt viss forskning och
analysstöd för regeringens behov.

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

55 428

69 392 1

-13 964

59 000

57 000

2 000

Regeringens överväganden

59 000

57 000

2 000

Med anledning av riksdagens beslut om
högskoleutbildning av officerare m.m. (prop.
2006/07:64,
bet.
2006/07:FöU9,
rskr.
2006/07:193) ökas anslaget med 28,9 miljoner
kronor fr.o.m. 2010. Beloppet har tidigare
beräknats under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010

(varav tjänsteexport)
1
I kostnaderna för uppdragsverksamheten 2008 ingår avvecklingskostnader
och avsättningar för dubbla hyror. Dessa är anledningen till det stora
negativa utfallet.

Regeringens överväganden
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Totalförsvarets pliktverk
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

171 235

171 235

171 235

Tabell 3.26 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Officersutbildning m.m.
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

Anvisat 2009

2010

2011

2012

239 329

239 329

239 329

5 174

8 662

12 260

-9 515

-7 997

-5 549

Pris- och löneomräkning 2

7 623

13 357

18 410

166 894

171 900

177 946

Överföring till/från andra
anslag

28 920

29 591

30 183

-420

-280

-76

275 452

281 998

287 846

Förändring till följd av:

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.7.7

1

1:7 Officersutbildning m.m.

Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

108 363

2009

Anslag

221 329

2010

Förslag

275 452

2011

Beräknat

281 998

2012

Beräknat

287 846

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3.7.8
31 049
219 955

Tabell 3.27 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

2
3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 275 599 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 275 799 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
genomförandet av det treåriga officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Vidare
finansierar anslaget forskning och utveckling
62

1:8 Försvarets radioanstalt

1

Utfall

563 110
1

2009

Anslag

647 822

2010

Förslag

694 961

2011

Beräknat

732 852

2

2012

Beräknat

747 245

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 105
627 554

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 717 443 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 717 190 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslaget används för signalspaning och
informationssäkerhetsverksamhet m.m. som
Försvarets radioanstalt bedriver och kapitalkostnaden för den teknikutveckling som
behövs för dessa verksamheter. Anslaget
används även för Försvarets radioanstalts
bidrag till att ge förvarning om förändrade
förhållanden i vår omvärld samt myndighetens
lämnande av stöd vid fredsfrämjande
internationell verksamhet.

radioanstalt. Medel motsvarande kostnaden
för verksamheten kommer Datainspektionen
att rekvirera från Försvarets radioanstalt.
Anslaget har därför engångsvis ökats med 0,5
miljoner kronor 2010 och 2011.
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Försvarets radioanstalt
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

644 522

644 522

644 522

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.28 Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

8 181

8 258

-77

5 908

5 773

135

7 000

7 000

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009

21 952

36 266

49 882

Beslut

29 800

52 440

52 968

-1 313

-376

-127

694 961

732 852

747 245

Övrigt

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Pris- och löneomräkning 2
3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattar uppdrag som genomförs för att lämna
stöd till myndigheter m.m. samt uppdrag för
att genomföra IT-säkerhetsanalyser. Intäkterna disponeras av myndigheten.

3.7.9

Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 24 miljoner kronor
2010 och med 46 miljoner kronor fr.o.m. 2011
för finansiering av utökad verksamhet med
anledning av lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet.
För finansiering av administration av viss
signalskyddsverksamhet har anslaget ökats
med 5,3 miljoner kronor fr.o.m. 2010. Medlen
har tidigare beräknats under anslaget 2:7
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
respektive anslaget 2:4 Krisberedskap.
Regeringen har uppdragit åt Datainspektionen att följa den personuppgiftsbehandling som tillämpningen av lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet föranleder hos Försvarets

1:9 Totalförsvarets
forskningsinstitut

2008

Utfall

63 049

2009

Anslag

60 361

2010

Förslag

62 454

2011

Beräknat

63 802

2

2012

Beräknat

65 078

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-599
58 319

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 62 454 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 62 454 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
internationell verksamhet inom försvarsmateriel- och forskningsområdet samt
åtgärder för att främja den svenska försvarsindustrins
exportverksamhet.
Anslaget
finansierar även forskning och analysstöd för
regeringens behov.
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Tabell 3.31 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

890 400

874 180

16 220

12 352

11 819

713

908 900

877 900

31 000

10 000

9 000

1 000

911 700

902 700

9 000

10 000

9 000

1 000

Den avgiftsfinansierade verksamheten omfattar
forskning
samt
teknikoch
metodutveckling för bl.a. Försvarsmakten,
Försvarets materielverk, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap samt andra
kunder. Totalförsvarets forskningsinstitut får
disponera intäkterna.
Regeringens överväganden
Tabell 3.32 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Totalförsvarets forskningsinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

60 361

60 361

60 361

2 093

3 441

4 717

62 454

63 802

65 078

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Förslag/beräknat anslag

Anslaget används för den verksamhet som
bedrivs av vissa mindre nämnder samt bidrag
till exempelvis Svenska Röda Korset och
Centralförbundet Folk och Försvar. Vidare
används anslaget för finansiering av Försvarets
underrättelsenämnd som avses omvandlas till
Statens
inspektion
för
försvarsunderrättelseverksamheten samt Signalspaningsnämnden som avses omvandlas till Försvarsunderrättelsedomstolen (förutsatt riksdagens
beslut kopplat till prop. 2008/09:201).
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 14,9 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 och ytterligare 0,5
miljoner kronor fr.o.m. 2011. Medlen ska
finansiera verksamhet hos de två nya
organisationerna för kontroll respektive
tillståndsgivning, med avseende på lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet samt lagstiftningen om behandling av personuppgifter
i försvarsunderrättelseverksamheten.
Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Nämnder m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

1

2010

2011

2012

12 301

12 301

12 301

14 900

15 400

15 400

27 201

27 701

27 701

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.10 1:10 Nämnder m.m.
Tabell 3.33 Anslagsutveckling

3.7.11 Försvarets materielverk

Tusental kronor

2008

Utfall

6 377

2009

Anslag

23 601

2010

Förslag

27 201

2011

Beräknat

27 701

2012

Beräknat

27 701

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 123
27 055

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Försvarets materielverk är, med undantag av
det nedan behandlade anslaget 1:12
Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m., en avgiftsfinansierad myndighet vars främsta uppgift är
att anskaffa, vidmakthålla och avveckla
materiel och förnödenheter på uppdrag av
Försvarsmakten och andra kunder. Myndigheten bistår Försvarsmakten i fråga om
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långsiktig materielförsörjningsplanering och
materielsystemkunskap. För de enskilda uppdragen utformar Försvarets materielverk
offerter utifrån Försvarsmaktens fastställda
materielplan. Försvarsmakten gör sedan kundbeställningar gentemot Försvarets materielverk. Kundbeställningarna utgör ett åtagande
för Försvarets materielverk gentemot kunden
och är grunden för uppföljning av myndighetens verksamhet.
Försvarets materielverk får disponera
intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten.

Tabell 3.35 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

17 458 805

17 447 455

11 350

19 841

18 578

12 63

17 938 000

17 938 000

0

20 386

19 088

1 298

18 086 000

18 086 000

0

20 554

19 246

1 308

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tabell 3.36 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Investeringar

80

81

77

55

55

Summa investeringar

80

81

77

55

55

- Lån i Riksgäldskontoret

80

81

77

55

55

Summa finansiering

80

81

77

55

55

1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och
exportstöd m.m.

Rörelsekapital
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2010 låta Försvarets materielverk disponera
en kredit i Riksgäldskontoret på högst
18 500 000 000 kronor för att tillgodose
behovet av rörelsekapital.

Skälen för regeringens förslag: Försvarets
materielverk behöver ett rörelsekapital för att
finansiera utstående förskott till industrin och
övrigt behov av rörelsekapital.
3.7.12

Tabell 3.37 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

103 711

2009

Anslag

105 438

2010

Förslag

108 925

2011

Beräknat

111 375

2

2012

Beräknat

113 602

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 984
103 813

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 108 925 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 108 925 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Försvarets materielverks
tillhandahållande av resurser inom teknik- och
materielförsörjning, inklusive forskning för
stöd till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet). Anslaget används även, inom ovan
nämnda område, till Försvarets materielverks
förvaltningskostnader. Resurser definieras
enligt följande: kompetens, ledningsförmåga
och analyskapacitet avseende försvarsrelaterad
industri, kompetenser/nischer, internationella
materielsamarbeten samt statens materielförsäljning och exportstöd. Anslaget används
även till Försvarets materielverks etablerande
65
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av ett system för certifiering av IT-säkerhetsprodukter.
Regeringens överväganden
Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor
och exportstöd, m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

105 438

105 438

105 438

3 487

5 937

8 164

108 925

111 375

113 602

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
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4 Samhällets krisberedskap

4.1

Omfattning

En kris avser en händelse som drabbar
många människor och stora delar av
samhället. Händelsen avviker från det
normala, innebär en allvarlig störning eller
överhängande risk för en allvarlig störning i
viktiga samhällsfunktioner och kräver
därmed skyndsamma insatser. För att
samhället ska kunna förebygga, förbereda,
motstå och hantera en sådan situation krävs
att det finns en krisberedskapsförmåga.
Förmågan byggs upp genom utbildning,
övning och andra åtgärder som genomförs
före, under och efter en kris.
Samhällets grundläggande stabilitet och
flexibilitet är avgörande när det gäller
möjligheten att klara en allvarlig händelse.
Samhällets krisberedskap byggs därför främst
av de åtgärder som genomförs i den normala
verksamheten för att hantera störningar och
olyckor som bränder, olyckor med
transportmedel, översvämningar, kortare eller
längre avbrott i elförsörjning, IT-incidenter
etc. Vad som orsakat en störning eller olycka
spelar mindre roll, avgörande är såväl förmågan
att kunna motstå störningar och olyckor som
att kunna hantera konsekvenserna av det
inträffade. Med detta som grund måste sedan
förmågan att hantera mer omfattande kriser
byggas upp. Detta lägger också grunden för
förmågan vid höjd beredskap för det civila
försvaret, dvs. den verksamhet som ska
bedrivas vid den yttersta krisen, dvs. i händelse
av krig.
Arbetet med samhällets krisberedskap utgår
från ansvarsprincipen dvs. den som har ansvar
för en verksamhet under normala förhållanden

har motsvarande ansvar under kris- och
krigssituationer. Ansvarsprincipen innebär
också ett ansvar för varje aktör att samverka
med andra. Krisberedskapsförmågan byggs
därmed upp hos många olika aktörer i
samhället, både inom offentlig och privat
verksamhet. En kris påverkar ofta flera
samhällssektorer och därmed verksamheter,
vilket gör att förberedelser måste ske både
inom en sektor och över sektorsgränser. Detta
ställer krav på samverkan och samordning
mellan olika aktörer.
Strukturen för krishantering avser både
sektors- och områdesperspektiv. Med
områdesperspektiv avses ett geografiskt
område med ett organ som ansvarar för att
inrikta, prioritera och samordna tvärsektoriella
åtgärder som behövs vid en given situation.
Områdesansvaret finns på kommunal nivå
(lokalt), på länsstyrelse- och landstingsnivå
(regionalt) samt på central myndighetsnivå
och regeringsnivå (nationellt).
Myndigheter ska enligt förordningen
(2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap, vidta förberedelser för att skapa
förmåga att hantera en kris och för att
förebygga sårbarhet och motstå hot och risker.
För att stödja samordningen före, under och
efter en kris har regeringen inrättat en ny
myndighet från den 1 januari 2009, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
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4.2

Mål

Med utgångspunkt i de övergripande målen
för vår säkerhet, som berör alla områden, är
målen
för
arbetet
med
samhällets
krisberedskap att
• minska
risken
för
och
konsekvenserna
av
allvarliga
störningar, kriser samt olyckor,
• trygga hälsan och den personliga
säkerheten för barn, kvinnor och
män samt
• hindra eller begränsa skador på
egendom och miljö.
Arbetet bör även bidra till att minska lidande
och skadeverkningar av allvarliga olyckor och
katastrofer i andra länder.

4.3

Politikens inriktning

Hoten mot vår säkerhet är föränderliga,
gränslösa och komplexa. Vissa är svåra att
förutse och kan uppstå plötsligt, medan
andra är mer långsiktiga och växer fram
successivt. Konsekvenserna kan i många fall
vara allvarliga. Samhället behöver därför en
god krisberedskap för att kunna förebygga
och hantera hot och risker genom att kunna
agera snabbt, effektivt och samordnat. Det
krävs sektorsövergripande samverkan och att
ledning och kommunikation fungerar mellan
de aktörer som ska hantera händelsen.
Det är viktigt att bibehålla en öppenhet för
vad som kan komma att bli hot, och vara
förberedd på det oväntade genom samarbete
och åtgärder nationellt och internationellt.
Risken för sektorsövergripande kriser ökar i
omfattning, med större krav på samverkan och
förmåga till samordning. Även ömsesidiga
beroenden som kopplingen mellan det
nationella och internationella krisberedskapsarbetet behöver tydliggöras, liksom arbetet
inom ramen för EU.
De förändringar som skett i samhällsstrukturen och i säkerhetsmiljön samt erfarenheter av allvarliga olyckor och katastrofer av
olika slag, både i Sverige och i omvärlden, visar
att allt fler behöver involveras och ta ansvar för
arbetet med samhällets säkerhet. Ett sammanhållet synsätt krävs för att effektivt kunna
förebygga och minska sårbarheten, för att
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förbereda sig inför det oväntade och mildra
effekterna av olyckor och kriser, för att
genomföra insatser, för att utvärdera och lära
samt slutligen för att återställa.
Det är av yttersta vikt att samhällsviktig
verksamhet fungerar även under störda förhållanden. Robusthetshöjande åtgärder i samhällsviktig verksamhet inklusive kritisk
infrastruktur är därmed en viktig del av krisberedskapsarbetet och bygger på långsiktighet
och samverkan mellan olika aktörer.
Sveriges säkerhet och trygghet bygger på
gemenskap och samverkan med andra länder.
Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om
en katastrof eller en kris skulle drabba ett
annat medlemsland i EU eller ett nordiskt
land. Regeringen förväntar sig att dessa länder
agerar på samma sätt om Sverige drabbas.
Solidaritet är också grunden för utveckling
av civilskyddssamarbetet inom EU. Utvecklingen av EU:s kapacitet för att hantera kriser
och katastrofer bör inkludera hela kedjan från
förebyggande åtgärder och beredskap till
insatser och återuppbyggnad. Utgångspunkten
för samarbetet bör vara att medlemsstaterna
utvecklar sina nationella resurser som på
frivillig basis och i ökad utsträckning kan
användas på ett samordnat sätt för att åstadkomma största möjliga effekt i hanteringen av
kriser och katastrofer såväl nationellt som
inom och utom unionen. Regeringen anser att
det är viktigt att Sverige fortsatt har en
förmåga att stödja vid kriser och att
genomföra internationella räddnings- och
katastrofinsatser.

4.4

Resultatbedömning och
inriktning

Krisberedskapen i Sverige berör alla samhällsområden och kräver en samlad syn och
ett tvärsektoriellt perspektiv på säkerhetsarbete.
I följande avsnitt redovisas regeringens
resultatanalys och bedömning samt inriktning
av arbetet indelat i fyra delar
• Förebyggande och förberedande
arbete,
• Samordning och stöd inför och vid
olyckor och kriser,
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• Uppföljning,
utvärdering
lärande samt
• Kustbevakning.

och

Sammanfattande resultatbedömning
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har lämnat en redovisning
av samhällets samlade krisberedskapsförmåga för 2008. Myndighetens bedömning
är att samhällets krisledningsförmåga i huvudsak är god men har vissa brister. Myndigheter med särskilt ansvar för krisberedskapen klarar överlag att leda, samverka och
informera, men det finns brister i uthålligheten om en kris varar längre än några dagar.
Få myndigheter klarar av att bemanna en
ledningsfunktion dygnet runt i en veckas tid.
MSB bedömer att myndigheterna har en
genomgående god förmåga att larma vid en
kris. När det gäller sektorer respektive län är
förmågan att larma inte lika god, men hos de
flesta aktörer finns kontaktvägar för larm
och samordning av insatser, särskilt hos
kommunerna.
Samhällets operativa förmåga och förmåga att
i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga
störningar är enligt myndighetens bedömning
bristfällig. Bland annat finns brister i
kunskapen om ansvarsfördelning vid en kris
samt i övningsverksamheten. Redovisningen
visar också att många aktörer inte har
tillräcklig kunskap om sina beroenden av andra
aktörer vid en kris. Detta gör att aktörernas
förberedelser för att motstå allvarliga störningar inte alltid räcker till. Vidare är det få
verksamheter som har grundläggande säkerhetsnivåer fastställda vilket innebär att det
saknas konkreta mål för vad verksamheten bör
kunna klara av vid en kris. Med grundläggande
säkerhetsnivåer menas den lägsta möjliga nivå
som en verksamhet kan bedrivas på för att
medborgarna ska få det grundläggande, dvs.
miniminivåer för att upprätthålla funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet.
Då samhällets samlade krisberedskapsförmåga är beroende av samtliga aktörers
förmåga konstaterar regeringen att redovisningen bör utvecklas till att mer heltäckande omfatta samtliga aktörers förmåga.
Finansieringen av insatser för att stärka
samhällets krisberedskap utgår från ansvarsprincipen. Vissa satsningar för att stärka krisberedskapen, genomförda av aktörer både

inom och utanför utgiftsområde 6, har
finansierats över anslaget 2:4 Krisberedskap.
Krisberedskapsförmågan är dock i stor grad
beroende av de insatser som varje aktör gör,
varför
satsningar
med
anslaget
2:4
Krisberedskap endast kan få marginell effekt på
den totala förmågan. Anslaget uppgick 2008
till 1 334 068 000 kronor (inklusive anslagssparande på 32 517 000 kronor).
En överenskommelse mellan staten och
Svenska Kommunförbundet träffades i juni
2004, den s.k. kommunöverenskommelsen.
Överenskommelsen preciserar kommunernas
uppgifter i samhällets krishanteringssystem
och statens ersättning till kommunerna för
dessa uppgifter. Uppgifterna reglerades
sedermera i lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap som trädde i kraft i september 2006.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner
och Landsting har tillsammans gjort en
avstämning av kommunernas genomförande
av de nya uppgifterna som har ägt rum under
en treårig uppbyggnadsperiod fr.o.m. 1 januari
2006. Avstämningen visar på att kommunernas
genomförande av de nya uppgifterna tar längre
tid än vad parterna förutsåg. Flera av
referenskommunerna är fortfarande bara i
början av processen. Avstämningen visar
vidare på att det s.k. storstadstillägget inte
fungerar optimalt. Storstadskommunerna har
t.ex. inte skapat forum för samverkan över
kommungränserna. En stor majoritet av
kommunerna anser att ersättningen bör vara
specialdestinerad. Man påpekar att den riktade
ersättningen
medverkat
till
en
klar
kvalitetsförbättring.
Regeringen konstaterar att måluppfyllelsen
avseende kommunernas arbete att förbättra
krisberedskapsförmågan under 2008 trots
detta ökade för andra året i rad sedan
kommunöverenskommelsen trädde ikraft.
Dock är det fortfarande ett stort antal
kommuner som endast delvis når upp till
målen. Mot bakgrund av hittills genomfört
arbete i kommunerna är det regeringens
bedömning att kommunerna kommer att
kunna genomföra uppgifterna enligt lagen
(2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap.
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En uppföljning av landstingens och
regionernas krisberedskapsarbete visar bl.a. att
samtliga 20 landsting och regioner har en
fastställd krishanteringsplan. Vidare har 18 av
dessa en krisledningsnämnd utbildad för
uppgiften att i händelse av kris ta över
uppgifter från ordinarie verksamheter.
Mot bakgrund av det som anges ovan och
regeringens beslut att inrätta såväl Kansliet för
krishantering i Regeringskansliet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
bedömer regeringen att förutsättningarna för
samhällets förmåga att hantera kriser
förbättrats.
Regeringen bedömer att insatsverksamheten
internationellt och på EU-nivå genomförts på
ett effektiv sätt och med god kvalitet.
Insatserna har medverkat till ett minskat
lidande för människor i konflikt- och
katastrofdrabbade länder. Det finns vissa
synergier mellan de nationella räddningsinsatserna och de insatser som genomförts
inom ramen för EU- och internationella
insatser, vilket skapat mervärde för Sveriges
krisberedskap och förmåga till krishantering. I
genomförda insatser har vidare stort fokus
riktats på kvinnors rättigheter och möjligheter
i katastrofsituationer i enlighet med FN:s
säkerhetsråds resolutioner 1325 och 1820.
Sammanfattande inriktning
Regeringen har tidigare i propositionen
Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull
(prop. 2007/08:92, bet. 2007/08:FöU12,
rskr. 2007/08:193) redovisat hur arbetet med
samhällets krisberedskap (skydd mot
olyckor, krisberedskap och civilt försvar)
bör utvecklas.
Arbetet kan sägas vara uppdelat i två delar
med målsättning om ett robust samhälle
respektive en god förmåga att kunna hantera
allvarliga olyckor och kriser inklusive höjd
beredskap.
För att nå målet om det robusta samhället
bör berörda aktörer vidta förebyggande och
sårbarhetsreducerande åtgärder. Åtgärder som
bör leda fram till att antalet olyckor och kriser
samt effekterna av dessa kan minimeras.
Samhällsviktiga system bör byggas, underhållas och drivas på ett robust och motståndskraftigt sätt.
De sårbarheter som finns i olika samhällsfunktioner kan dock inte helt förebyggas eller
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byggas bort. Därför bör det finnas en god
förmåga i samhället att hantera kriser. Förmågan att tidigt upptäcka kriser, larma,
analysera och koordinera bör fortsatt
utvecklas. Även rutiner för att följa upp,
utvärdera och analysera både händelser och
övningar bör utvecklas för att dra erfarenheter
och öka lärandet. Berörda myndigheter och
andra aktörer bör agera snabbt, effektivt och
samordnat. Åtgärder som vidtas av ansvariga
aktörer, bör vara samordnande och därför
baseras på en helhetssyn och en delad
lägesbild.
Under 2010 bör verksamheten för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
inriktas på att utveckla det tvärsektoriella
perspektivet för att snabbt kunna ta den
stödjande rollen före, under och efter en kris.
Att hålla samman det nationella informationssäkerhetsarbetet för samhällsviktiga
verksamheter och tydliggöra olika aktörers
ansvar inom området blir en viktig uppgift för
MSB.
Arbetet inom EU för stärkandet av gemenskapens krisberedskapsförmåga bör fortsätta
att utvecklas. Under det svenska ordförandeskapet ligger fokus särskilt på att utveckla
arbetet med att förebygga naturkatastrofer och
katastrofer som orsakas av människan, t.ex. av
teknologisk art. Klimatfrågorna är i detta
sammanhang av särskild vikt.
Det senaste decenniets utveckling har
inneburit att frågor som rör krisberedskap och
katastrofhantering har hamnat högt upp på
agendan inom såväl FN-systemet, Nato/PFF
som EU. FN, och då särskilt Office for
Coordination of Humanitarian Affairs
(OCHA) har ett övergripande ansvar för
koordineringen av internationella humanitära
katastrofinsatser. Sverige kommer forsatt att
verka för att stärka FN i denna roll. Dessutom
har både Nato/PFF och EU utvecklat resurser
för krisberedskap. Sveriges deltagande inom
ramen för Nato/PFF samt medlemskapet i
EU främjar utvecklingen mot ett konstruktivt,
komplementärt och effektivt samarbete mellan
Nato och EU.
Internationellt samarbete inom krisberedskapsområdet syftar till att stärka den samlade
förmågan och bidra till säkerheten i
omvärlden. Internationella räddnings- och
katastrofinsatser syftar till att hjälpa
människor i nöd. Sverige bör ha en god
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förmåga att kunna stödja andra länder vid
internationella kriser och katastrofer. Denna
förmåga bygger i allt väsentligt på nationell
kompetens och erfarenhet, ett välutvecklat
internationellt nätverk för samarbete samt
förmåga att agera snabbt och effektivt. Arbetet
med att integrera relevanta delar av det
nationella och internationella krisberedskapsarbetet bör därför fortsätta. I integrationsarbetet bör de särskilda behov värnas som bl.a.
den internationella biståndsfinansierade verksamheten har, t.ex. att insatser baseras på reella
behov hos mottagarlandet och att beslutsprocessen präglas av snabbhet.
För Sverige är det viktigt att fortsatt bidra
till de processer som inletts med att förstärka
och utveckla arbetet med att förebygga och
reducera effekten av katastrofer. Sverige vill
även främja utvecklingen av samarbetet kring
utbildning och övning samt samarbetet i olika
regioner och med internationella organisationer. Vidare bör arbetet med att stödja FN:s
och andra internationella organisationers
humanitära insatser fortsätta att utvecklas,
liksom arbetet med att skapa nationella
moduler för användning vid insatser inom
ramen för FN, EU-samarbetet och andra
internationella organisationer. Arbetet med att
förebygga, upptäcka och hantera CBRNhändelser kommer att fortsätta utvecklas
baserat på det arbete som är under förhandling
i rådet.
Ett första möte mellan nordiska ministrar,
med ansvar för samhällsskydd och beredskap
hölls i Sverige i april 2009. Under mötet antogs
den s.k. Hagadeklarationen som bl.a. innehåller en avsiktsförklaring om vilka områden
som ska undersökas och konkretiseras för att
fördjupa samarbete framöver. Områdena är
räddningstjänst, övning och utbildning, beredskap för kemiska, biologiska, radiologiska och
nukleära ämnen, kriskommunikation till
befolkningen, användandet av frivilliga samt
forskning och utveckling. Det nordiska samarbetet erbjuder dessutom, enligt regeringen, i
många avseenden en bra bas för ett vidare
samarbete inom bl.a. Östersjöregionen.
I avsnitt 4.2 anges de övergripande målen
för samhällets krisberedskap. Mål- och
resultatstyrningen inom området behöver
utvecklas. De övergripande målen bör brytas
ner till inriktningar och mål för olika områden
och för ansvariga aktörer inom dessa områden.

Uppföljning och utvärdering bör göras utifrån
uppställda mål och fokusera på resultat och
effekt.
I dag redovisas samhällets krisberedskap
huvudsakligen genom en sammanfattande
förmågebedömning i regeringens budgetproposition i avsnittet Samhällets krisberedskap under utgiftsområde 6. Denna redovisning rör främst de insatser och effekter som
härrör från verksamhet finansierad med medel
ur anslaget 2:4 Krisberedskap. Krisberedskapsförmågan byggs emellertid huvudsakligen upp genom åtgärder som en stor mängd
aktörer vidtar i sin ordinarie verksamheten och
som därmed inte finansieras via anslaget 2:4
Krisberedskap.
En mer samlad bedömning av samhällets
förmåga att motstå och hantera kriser bör
redovisas. Redovisningen bör också omfatta
vilka förbättringsåtgärder som har vidtagits
och deras effekter samt vilka åtgärder som
planeras. Regeringen ansluter därmed till
Försvarsutskottets ståndpunkt i betänkandet
2008/09:FöU6 om att riksdagen löpande hålls
informerad om samhällets krisberedskap och
de förhållanden som kan påverka samhällets
säkerhet och att riksdagen löpande bör hållas
informerad i de fall allvarliga händelser
inträffar.
Arbetet med samhällets krisberedskap bör
ha bred förankring och vila på verksamhetsutförarna enligt ansvarsprincipen. Det gäller
nu att fortsätta utvecklingen av en flexibel och
effektiv verksamhet med tydliga mål och god
styrning. Regeringen anser att det är viktigt för
den fortsatta utvecklingen av samhällets
krisberedskap att på ett effektivt sätt foga
samman
arbetet
med
grundläggande
säkerhetsnivåer, risk- och sårbarhetsanalyser,
beroendeanalyser och förmågebedömningar
till en helhet. Helheten bör omfatta samtliga
aktörer och samtliga skeden.
4.4.1

Anslaget 2:4 Krisberedskap

I propositionen Stärkt krisberedskap – för
säkerhets skull (prop. 2007/08:92, bet.
2007/08:FöU12, rskr. 2007/08:193) angav
regeringen att anslaget 2:4 Krisberedskap ska
användas för särskilda satsningar som ligger
utöver varje myndighets ansvar för att
säkerställa att samhällsviktig verksamhet kan
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bedrivas även vid allvarliga händelser eller
vid kriser. Regeringen uppdrog hösten 2008
åt Krisberedskapsmyndigheten att genomföra en översyn av anslaget i syfte att
effektivisera
anslagets
användning.
Uppdraget innebar även att föreslå
justeringar av nuvarande ändamål och
principer för fördelning av anslaget.
Uppdraget slutredovisades av Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap den
16 mars 2009.
Anslagets ändamål
Regeringen anser att ändamålet för anslaget
2:4 Krisberedskap bör vara att finansiera
åtgärder som stärker samhällets samlade
beredskap och förmåga att hantera allvarliga
kriser och deras konsekvenser. Anslaget bör i
viss utsträckning även finansiera åtgärder som
syftar till att skapa eller vidmakthålla en
grundläggande försvarsförmåga och förmågan
för att ta emot stöd från andra länder vid
allvarliga kriser. Anslaget bör fördelas i
enlighet med angivna principer och villkor.
Principer för anslaget 2:4 Krisberedskap
I enlighet med ansvarsprincipen har den
myndighet eller utförare som har ansvaret för
verksamhet under normala förhållanden även
ansvaret i en krissituation. Mot bakgrund av
regeringens mål för samhällets säkerhet anser
regeringen att verksamhetsansvarig aktör inom
respektive sektor bör identifiera och fastslå
den grundläggande förmåga som ska
upprätthållas vid allvarliga händelser och
kriser. Åtgärder för att upprätthålla denna
förmåga bör finansieras inom ramen för
myndighetens ordinarie verksamhet. Under
vissa förutsättningar kan dock medel från
anslaget beviljas under en begränsad period för
att förstärka effekten av samhällets samlade
krisberedskap eller den samlade förmågan att
hantera kriser och dess konsekvenser.
Regeringen anser vidare att anslaget endast
bör finansiera direkta merkostnader för
åtgärder och inte exempelvis kostnader för
administration och löner. Anslaget bör inte
heller finansiera kostnader för den operativa
hanteringen av en pågående kris eller
hanteringen av dess konsekvenser.
De myndigheter som anges i bilagan till
förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap eller som pekats ut efter
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särskilt beslut av regeringen eller MSB bör
kunna ansöka om medel från anslaget.
Följande villkor bör emellertid uppfyllas för
att en myndighet ska kunna tilldelas medel
från anslaget:
• Det ska finnas en analys av behovet
av föreslagna åtgärder och de ska ha
påvisbara effekter på samhällets
samlade krisberedskap eller den
samlade förmågan att hantera kriser
och dess konsekvenser.
• Ansökningar om medel ska vara
förenliga med eventuella beslut av
regeringen om inriktningen för
anslaget.
• Åtgärder som genomförs ska vara väl
avgränsade samt uppföljningsbara.
Medför åtgärder framtida löpande
kostnader ska ansvarig myndighet
redovisa finansieringen av dessa.
I det fall utvärdering visar att erhållna bidrag
inte används i enlighet med finansieringsprinciperna bör medlen återföras till anslaget.
Förändringarna av nuvarande finansieringsprinciper kommer att påverka valet av projekt
som framöver kommer att beviljas medel ur
anslaget. Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap bör därför fastställa en plan för hur
denna förändring ska genomföras för att
myndigheterna ska kunna anpassa sin
verksamhet inom området till de nya
förutsättningarna.
4.4.2

Avveckling av myndigheter

Regeringen beslutade den 15 maj 2008 att en
särskild utredare skulle ansvara för
avvecklingen av Statens räddningsverk
(SRV), Krisberedskapsmyndigheten (KBM)
och Styrelsen för psykologiskt försvar
(SPF). Utredaren skulle under 2008
förbereda avvecklingen i samarbete med de
berörda myndigheterna. På sedvanligt sätt
låg ansvaret för avvecklingen till och med
den 31 december 2008 hos respektive berörd
myndighet. Den 1 januari 2009 bildades
Avvecklingsmyndigheten (AVM) för SRV,
KBM och SPF.
Avvecklingsmyndigheten ska ansvara för att
genomföra
avvecklingen
av
de
tre
myndigheterna. Det innebär att

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

• fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt
trygghetsavtalet och så långt möjligt
aktivt medverka till att den övertaliga
personalen kan få nytt arbete eller
finna en annan acceptabel lösning i
enskilda fall,
• vidta övriga administrativa åtgärder,
t.ex. avveckla och återställa lokaler och
utrustning,
• verkställa slutlig arkivläggning samt
• avsluta alla kontrakt eller andra
åtaganden.
Resultatanalys
Avvecklingen omfattar såväl verksamhet
som praktiska frågor.
Avvecklingsmyndigheten har framgångsrikt
arbetat för att utbildning och andra
verksamheter även fortsättningsvis kan
bedrivas vid de skolor SRV hade i både
Rosersberg och Skövde, utan att göra avkall på
regeltillämpning och affärsmässighet. På
övningsfälten i Rosersberg och Skövde
etableras under 2009 verksamhet i privat regi.
Avvecklingsmyndigheten har därmed tagit
sikte på att underlätta för den uppsagda
personalen att få nya anställningar samt att i
övrigt ta tillvara statens intressen, bl.a. för att
stödja den inriktning som anges i regeringens
proposition Stärkt beredskap – för säkerhets
skull. I propositionen anges att räddningstjänstutbildningen bör utvecklas så att en
beställare - utföraremodell används genom att
anlita olika utbildningsaktörer. Vidare anges i
propositionen att målet är att öka tillgängligheten av utbildningen. Att privata aktörer
finns i västra Sverige och i Stockholmsområdet
medverkar till att tillgängligheten ökat.
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskap (MSB) har i april 2009 upphandlat
utbildning för deltidsbrandmän av privata
aktörer i såväl Rosersberg som Skövde.
Det praktiska avvecklingsarbetet är både
kostsamt och omfattande. Detta gäller inte
minst SRV:s skolor i Rosersberg och Skövde.
Vid skolorna finns, förutom förhyrda
byggnader, anläggningar och markområden,
även en betydande mängd statlig lös egendom
i byggnader och på övningsfält som successivt
avyttras av AVM, antingen genom att
egendomen överlåts till annan statlig myndighet eller, om den inte behövs för statlig
verksamhet, försäljs affärsmässigt. MSB har

tagit över den lösa egendom, främst utbildningsmateriel, som myndigheten behöver för
verksamheten vid skolorna i Revinge och
Sandö.
Den signalskyddsverksamhet som bedrevs
av KBM i Sollefteå har överförts till Försvarets
Radioanstalt (FRA). Personalen inom
signalskyddsverksamheten vid KBM i Sollefteå
hade verksamhetsövergång till FRA som
övertog ansvaret för verksamheten från
årsskiftet. Verksamheten överfördes i sin
helhet som planerat den 1 januari 2009 utan
avbrott i produktionen.
Kostnaderna och tiden för avvecklingen
överensstämmer i stort med den uppskattning
som utredningen om en ny myndighet för
olyckor och kriser gjorde i sitt betänkandet
Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor
och kriser (SOU 2007:31). En stor del av
kostnaderna var att hänföra till avvecklingen av
två räddningsskolor.
Regeringens bedömning är att avvecklingen
hittills har fungerat väl.
4.4.3

Förebyggande och förberedande
arbete

Ansvariga aktörer bör vidta förebyggande
och sårbarhetsreducerande åtgärder med
syftet att antalet olyckor och kriser samt
effekterna av dessa bör minimeras. System
som är samhällsviktiga bör byggas,
underhållas och drivas på ett hållbart sätt.
4.4.3.1 Risk- och sårbarhetsanalyser

Resultatanalys
Risk- och sårbarhetsanalyserna syftar till att
identifiera brister och ge underlag till vilka
åtgärder som bör vidtas för att stärka såväl
aktörernas egna som samhällets samlade
krisberedskapsförmåga. Myndigheters, kommuners och landstings arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser har utvecklats och förbättrats under 2008.
Kommunernas uppgift att sammanställa en
verksamhetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys anges i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Kommunerna har sedan 2006
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erhållit finansiellt stöd från Krisberedskapsmyndigheten för denna verksamhet.
Andelen kommuner som har en verksamhetsövergripande risk- och sårbarhetsanalys har
stadigt ökat, från en tredjedel 2006 till över
hälften 2007 och drygt 60 procent 2008.
Antalet kommuner som hade utsett en person
som har ansvaret att hålla samman och driva
processen med risk- och sårbarhetsanalyser har
ökat och utgjorde under 2008 mer än 95
procent. Länsstyrelserna har utgjort ett stöd
till kommunerna i deras arbete med risk- och
sårbarhetsanalyser.
I enlighet med regeringens intentioner i
propositionen Stärkt krisberedskap – för
säkerhets skull har länsstyrelserna i
regleringsbrev för 2009 fått i uppdrag att göra
en översiktlig regional sammanställning, analys
och värdering av kommunens bedömning av
krisberedskapsförmågan
enligt
lagen
(2006:544) om kommuners och landstings
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Syftet med
uppdraget är att förbättra uppföljningen av
samhällets krisberedskap. Under 2008 har flera
myndigheter genomfört satsningar i syfte att
öka kunskapen om vilka hot och risker som
kan komma att påverka krisberedskapsförmågan ur ett sektorsövergripande perspektiv.
Flera av myndigheterna har även arbetat för att
utveckla metoder och handböcker för
sektorernas risk- och sårbarhetsanalyser.
Regeringens bedömning är att vidtagna
åtgärder inom risk- och sårbarhetsanalysarbetet bidragit till att såväl förbättra kvaliteten
som att öka aktörernas kännedom om både sin
egen förmåga och samhällets samlade förmåga.
Regeringen anser att myndigheternas arbete
med risk- och sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar emellertid behöver utvecklas
ytterligare för att på ett bättre sätt utgöra
underlag för en samlad bedömning av
samhällets förmåga att motstå och hantera
kriser.
Inriktning
Vid bildandet av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) beslutade
regeringen att ge MSB möjlighet att utfärda
föreskrifter gällande myndigheters arbete
med risk- och sårbarhetsanalyser. Myndigheten har också i sitt regleringsbrev för 2009
fått i uppdrag att redovisa hur arbetet med
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risk- och sårbarhetsanalyser och förmågebedömningar kan utvecklas för att kunna
utgöra ett bättre underlag för en sammantagen bedömning av samhällets krisberedskap. Detta arbete bör fortgå under
2010.
4.4.3.2 Skydd mot olyckor, barn och ungas
säkerhet samt naturolyckor

Resultatanalys
Statens räddningsverk (SRV) genomförde
tillsammans med andra aktörer åtgärder för
att förebygga olyckor och minimera
konsekvenser av olyckor.
Statens räddningsverk arbetade med att höja
säkerheten vid hantering av fyrverkerier.
Genom det allmänna råd som gavs ut
beträffande försäljning av fyrverkeriartiklar till
konsumenter skapades förutsättningar för en
förbättrad säkerhet vid försäljningsplatserna.
Inom det brandförebyggande området
gjordes ett flertal insatser som sammantaget
bedöms minska brandriskerna. Allmänna råd
om brandskydd i hotell, pensionat, vandrarhem och liknande anläggningar, broschyr om
brandsäker camping och informationsmaterial
om eldstäder och brasor togs fram. Dessutom
uppmärksammades brandskydd i äldres
bostäder särskilt.
Statens räddningsverks tillsyn i enlighet
med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
inriktades mot länsstyrelsernas planläggning
för uppgifterna att svara för räddningstjänst
och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen
från en kärnteknisk anläggning samt mot
länsstyrelsernas planering för att kunna ta över
ansvaret för kommunal räddningstjänst. SRV:s
tillsyn visade att länsstyrelsernas planläggning
för sin tillsyn generellt behöver utvecklas. Det
har medfört att flera länsstyrelser har påbörjat
revidering av planerna. SRV:s sammantagna
bedömning var att länsstyrelsernas tillsyn
utvecklats och ökat i omfattning.
Under 2008 har ett utkast till nationell
handlingsplan för barnsäkerhetsarbetet tagits
fram. Tre problemområden har identifierats;
• drunkning bland barn 0-6 år i
hemmiljön,
• behovet
av
utveckling
av
statistikunderlag samt
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• alkohol som bakgrundsfaktor vid
olyckor med barn och unga.
En myndighetsgemensam grupp har arbetat
med frågor om hur barns och ungas inflytande
bör säkerställas inom rådet för barnsäkerhet
som funnits vid SRV.
Inom ramen för den nationella plattformen
för arbete med naturolyckor har de
samverkande myndigheterna och organisationerna fastställt en gemensam inriktning
med mål och handlingsplan. Det övergripande
målet för arbetet inom den nationella
plattformen är att förebygga och mildra
effekterna av naturolyckor genom förbättrad
samordning på lokal, regional och nationell
nivå. Arbetet bedrivs mot fastställda
strategiska mål inom följande tre prioriterade
områden
• samverkan och samordning mellan
myndigheter och organisationer,
• effektiv dataförsörjning och
• forskning, utveckling och kunskapsförsörjning.
Risker för skred, ras och erosion har mot
bakgrund av klimatförändringen varit
högaktuella
frågor.
Karteringar
längs
vattendrag samt övriga stabilitetskarteringar
har fortsatt och SRV lämnade underlag till
berörda kommuner.
Från anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor betalade SRV
28 791 000 kronor i bidrag till 12 kommuner
för förebyggande åtgärder mot naturolyckor
inom bebyggda områden. Regeringen gav den
18 juni 2008 (Fö2008/1939/SSK) SRV i
uppdrag att utarbeta förslag, efter samråd med
Naturvårdsverket, till hur Europaparlamentets
och rådets direktiv 2007/60/EG om bedömning och hantering av översvämningsrisker ska
hanteras i Sverige. Uppdraget redovisades i en
rapport den 10 oktober 2008. Rapporten har
remissbehandlats och förslagen bereds f.n.
inom Regeringskansliet.
Regeringens bedömning är att förmågan att
förebygga olyckor och minimera konsekvenser av inträffade olyckor stärktes genom
MSB:s (tidigare SRV:s) och andra myndigheters arbete. Vidare är bedömningen att
samordningen på lokal, regional och nationell
nivå för att förebygga och mildra effekterna av
naturolyckor har förbättras genom den
nationella plattformen.

Inriktning
Arbetet med att minimera antalet olyckor
och kriser samt effekterna av dessa bör
fortsätta att utvecklas. En sådan utveckling
kräver att berörda aktörer på alla nivåer och
även enskilda personer vidtar förebyggande
och sårbarhetsreducerande åtgärder. Det är
av stor vikt att både identifiera behov av stöd
och anpassa stödet till olika målgrupper för
att öka deras förmåga att arbeta förebyggande.
En arbetsgrupp har tillsatts inom
Regeringskansliet, (Fö:2009:B) för uppföljning av den reform av räddningstjänstlagstiftningen som lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor har inneburit. I arbetet ingår att
beskriva, analysera och värdera hur reformen,
som har varit i kraft i fem år, har förverkligats i
första hand i kommunerna och i vilken grad
intentionerna bakom reformen har uppnåtts.
Arbetsgruppen fick sitt uppdrag i april 2009
och redovisar sitt resultat 15 september 2009.
Som en följd av den tragiska branden i
Rinkeby i juli 2009 har regeringen bl.a. givit
arbetsgruppen tilläggsdirektiv. Av direktiven
framgår att arbetsgruppen bl.a. ska beskriva,
analysera och värdera hur arbetet med att
stärka
människors
förmåga
avseende
brandskydd kan utvecklas med betoning på
informationsfrågor till såväl enskilda som
organisationer.
En gemensam syn på och samordning av
barnsäkerhetsarbetet är viktigt för att lyckas
med det skadeförebyggande arbetet rörande
barn och ungas säkerhet. Barnskadeutvecklingen bör fortsätta analyseras och följas
upp och arbetet med den nationella planen för
barnsäkerhet bör fortsätta. Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar
under 2009, på regeringens uppdrag, med att
utveckla sitt samordningsansvar för barnsäkerhetsfrågor i samråd med berörda myndigheter och aktörer.
Behovet av att utveckla arbetet med att
förebygga och hantera naturolyckor kommer
att öka, bl.a. för att sådana olyckor kan komma
att inträffa oftare som en konsekvens av
klimatförändringen. Genom att analysera och
bedöma samhällets resurser att kunna hantera
olika typer av naturolyckor och deras samhällskonsekvenser skapas bättre förutsättningar att hantera de naturolyckor som
uppstår. MSB bör upprätthålla en förmåga att
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kunna stödja samhällets aktörer under t.ex.
extrema väderhändelser som stormar, skogsbränder, översvämningar, ras och skred.
Förmågan ska bestå av såväl organisatoriska,
personella som materiella resurser. Det
allmännas resurser är dock begränsade. Det är
därför viktigt att dessa används på ett effektivt
sätt både vid nationella och internationella
händelser.
Regeringen föreslår i propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik,
(prop. 2008/09:162) att bidragsprocenten
under anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor bör ändras
från 80 procent till 60 procent av
åtgärdskostnaderna. Riksdagen har antagit
propositionen (bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300). Regeringen delar Klimat- och
sårbarhetsutredningens
(dir.
2005/80)
bedömning i denna fråga (se SOU 2007:60
Sverige inför klimatförändringar – hot och
möjligheter). Motiven till ändringen är
principen om eget ansvar. Kommunen har det
primära ansvaret för planering och
bygglovgivning
(planoch
bygglagen
(1987:10)) och har ett avgörande inflytande
över bebyggelsens lokalisering. Kommunen
har den bästa kännedomen om förhållandena
på platsen och är därmed den lämpligaste
instansen att fatta beslut om och åtgärda
riskerna för naturolyckor. Kommunen liksom
fastighetsägarna bör stå för en del av
kostnaden. Regeringen betonar därmed att vid
beslut om lokalisering av bebyggelse, vid
planering och vid bygglovgivning har
kommuner ett ansvar att bedöma risk för t.ex.
översvämning och säkerställa att, om bygglov
ges, denna risk minimeras. Det innebär att det
är kommunernas ansvar att se till att den som
t.ex. ska bygga på ett område där man vet att
det finns risk för översvämning själv utför och
bekostar åtgärder såsom invallning m.m.
4.4.3.3 Farliga ämnen - Kemiska, biologiska,
radiologiska och nukleära hot och
risker (CBRN) samt
kärnenergiberedskap

Resultatanalys
Målet är att stärka samhällets förmåga att
förebygga, begränsa och hantera oavsiktlig
och avsiktlig spridning av kemiska,
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biologiska, radiologiska och nukleära ämnen,
(CBRN).
Statens räddningsverk (SRV) har i
samverkan med bl.a. Kustbevakningen och
Sjöfartsverket arbetat fram ”Inriktning för
skadebegränsning av händelser med farliga
ämnen inför 2015”. I rapporten ges en
nulägesbeskrivning för förekomsterna av
farliga ämnen i Sverige samt målsättningar för
det fortsatta inriktningsarbetet på lokal,
regional, nationell och internationell nivå.
En ny webbaserad utbildning Farliga ämnen
lanserades i juni. Utbildningen riktas i första
hand till räddningstjänstpersonal och erbjuder
förslag på arbetsmetoder för olyckor med
farliga ämnen.
En beredskapsorganisation för tillhandahållande av nationella förstärkningsresurser för
händelser med farliga ämnen utvecklades av
SRV. Förstärkningsresurserna ska stödja den
lokala räddningstjänsten med resurser och
experter vid händelser nationellt och
internationellt. Därutöver ska stödet även
kunna erbjudas internationellt genom
organisationer som FN, EU och Nato/PFF.
Arbetssättet har testats två gånger under året,
vid en NATO-övning i Finland och vid en
EU-övning i Frankrike. Vid övningen i
Frankrike uppvisade den svenska saneringsenheten bl.a. sin flexibilitet och förmåga att
agera utifrån de ständigt förändrade
förutsättningar som råder vid en skadeplats.
De nationella förstärkningsresurserna är även
det stöd som Sverige bör bistå Organisationen
för förbud mot kemiska vapen (OPCW) med.
OPCW är en internationell organisation som
från sina medlemmar, däribland Sverige, har i
uppdrag att se till att fördraget om kemiska
vapen efterlevs.
Expertberedskapen och samverkan inom
CBRN-området har förstärkts genom utbildningar, övningar och analyser. Krisberedskapsmyndigheten redovisade den 1 juli 2008
regeringens uppdrag om förslag på en modell
för långsiktig finansiell lösning gällande
CBRN-kompetens för samhällets krisberedskap som tillhandhålls av Totalförsvarets
forskningsinstitut. I förslaget konkretiserades
den fortsatta processen för inriktning och
finansiering med fokus på faktorer som
myndighetssamverkan, ansvarfördelning och
behovsbild. Personal på kärntekniska anläggningar, CBRN-specialister inom polisen samt
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hälso- och sjukvårdspersonal har, genom
medel från anslaget 7:5 Krisberedskap övats
och utbildats vilket har resulterat i en
förbättrad förmåga till samordning och en
ökad förståelse för övriga aktörers ansvar och
arbetsmetoder.
Inom samverkansområdet för farliga ämnen
har myndigheter bl.a. bedrivit samarbete kring
hot- och riskvärderingar, förmågebedömningar, internationellt samarbete samt
forskning och utveckling. Ett exempel på
samverkansprojekt är ”Forum beredskapsdiagnostik” med syftet att stärka laboratorieberedskapen vid allvarliga händelser med
biologiska smittämnen genom samordning
och gemensamt utnyttjande av den nationella
kapaciteten och kompetensen.
Resurser i form av indikerings- och
detekteringsutrustning för kemiska och
radiologiska ämnen har tillförts operativt
ansvariga myndigheter. Länsstyrelserna och
kommunerna har fått stöd från Statens
räddningsverk för att ta fram planer för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor vid särskilda anläggningar,
s.k. Sevesoverksamheter.
Beredskapsorganisationen för radiologiska
och nukleära nödsituationer har utvecklats
från att i huvudsak varit dimensionerad utifrån
en olycka i ett kärnkraftverk till att även möta
dagens bredare hotbild. På uppdrag av Statens
räddningsverks (SRV) delegation för kärnenergiberedskap har aktörerna inom området
tagit fram en rapport ”Den svenska
beredskapen för radiologiska och nukleära
olyckor 2015” under 2008 där dagens hotbild
samt utvecklingstendenser analyserats. Mot
bakgrund av den framtidsorienterade riskbild
som tagits fram ges här förslag på åtgärder
som bör leda till en förbättrad krishanteringsförmåga hos samtliga aktörer. SRV utbildade
under 2008 berörd personal hos myndigheter
och organisationer som ingår i kärnenergiberedskapen.
Inom EU har Sverige även deltagit aktivt i
utvecklingen av det terrorismförebyggande
arbetet när det gäller CBRN-ämnen.
Regeringen är positiv till det arbete som
bedrivs inom EU för att bidra till att höja
förmågan att förebygga, detektera och hantera
terroristattacker med CBRN-ämnen.
Regeringen bedömer att förmågan har
förbättrats genom att ansvariga myndigheter

samverkar i stor utsträckning för att
tillsammans bättre kunna förebygga och
hantera händelser med CBRN-ämnen.
Inriktning
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap har i uppdrag att tillsammans med
berörda myndigheter redovisa områden där
det finns behov av ökad samordning inom
CBRN-området. Uppdraget omfattar också
att ge förslag på hur en utvecklad och stärkt
samordning kan utformas. Områden som är
särskilt intressanta är stärkt samverkan
mellan de operativa myndigheterna, såväl
civila som militära, samt kopplingen mellan
arbetet nationellt och inom EU.
Regeringen anser att arbetet med att
förebygga och hantera både avsiktliga och
oavsiktliga händelser vid en kärnteknisk
anläggning eller med andra radiologiska källor
bör fortsätta enligt den inriktning som
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tillsammans med berörda myndigheter
tagit fram.
Som en del av det utökade nordiska samarbetet bör möjligheterna att gemensamt
stärka ländernas förmåga att förebygga,
detektera och hantera händelser med kemiska,
biologiska, radiologiska och nukleära ämnen
utvecklas. Detta kan göras genom att
inkludera CBRN-problematiken i övningsoch
utbildningsverksamhet,
forskningssamverkan, samverkan kring teknik- och
materielutveckling samt samverkan inom
ramen för det nordiska räddningstjänstsamarbetet.
Det terrorismförebyggande arbetet som
bedrivs inom EU inkluderar en handlingsplan
för förbättrad beredskap att förebygga,
upptäcka och hantera en attack med CBRNämnen. De åtgärdsförslag som kommer att
godkännas av rådet bör utgöra underlag för
fortsatt arbete.
4.4.3.4 Informationssäkerhet

Resultatanalys
Målet med arbetet är att öka informationssäkerheten i samhället. Det innebär att
arbeta med inriktning, författningsfrågor,
standardisering, informationssäkerhet i
verksamheter, kompetensförsörjning, sam77
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verkan och respons, avseende bl.a. kommunikationssäkerhet samt säkerhet i
produkter och system.
Krisberedskapsmyndigheten tog under 2008
fram en nationell handlingsplan för samhällets
informationssäkerhet. Handlingsplanen består
av 47 konkreta åtgärdsförslag. Myndigheten
påbörjade ett arbete med att kartlägga och se
över informationssäkerhetsrelaterad reglering.
Ett annat arbete som påbörjades under 2008
var att skapa en nationell operativ
samordningsfunktion med inriktning på
informationssäkerhet i samhället i syfte att
berörda parter ska kunna ha en operativ
förmåga att kommunicera och agera i samband
med incidenter och kriser.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är sammankallande för samverkansgruppen för informationssäkerhet, SAMFI. I
gruppen ingår representanter från de informationssäkerhetsansvariga myndigheterna, Postoch telestyrelsen, Försvarets radioanstalt,
Försvarsmakten, Försvarets materielverk,
polisen/Säkerhetspolisen. Gruppen träffas
regelbundet men kan också vid en kris
sammankallas för att diskutera strategisk
inriktning inom området. Gruppen övades
under samverkansövningen SAMÖ08.
Krisberedskapsmyndigheten
(KBM)
arbetade också för att integrera informationssäkerhetsfrågorna i det övriga krishanteringsarbetet. KBM har också utvecklat det privatoffentliga samarbetet bland annat inom
processindustrin och inom den finansiella
sektorn.
Regeringen ser positivt på det arbete som
bedrivits inom området inklusive arbetet med
den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet.
Inriktning
Med tanke på hur allvarliga konsekvenserna
kan bli av t.ex. angrepp eller dåliga
säkerhetsrutiner är frågan om informationssäkerhet ständigt aktuell. Samhället har blivit
mer och mer beroende av fungerande
informationsteknik och -hantering vilket gör
att en tillräcklig nivå av informationssäkerhet är en nödvändighet.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) har uppdraget att förvalta
den nationella handlingsplanen för informationssäkerhet. Vissa av åtgärderna i hand78

lingsplanen genomförs helt eller delvis av MSB
medan andra åtgärder genomförs av andra
aktörer med mer eller mindre stöd av MSB.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap leder och finansierar ett samordnat
statligt initiativ kring säkerhet i digitala
kontrollsystem. Arbetet syftar till att skapa en
ökad nationell förmåga att förebygga och
hantera störningar i de informations- och
kommunikationssystem som används för
styrning, övervakning och kontroll i
samhällsviktiga verksamheter.
Regeringen anser att ett ändamålsenligt
arbete med informationssäkerhet på nationell
och internationell nivå är av central betydelse
för samhällsutvecklingen. Det är också viktigt
att arbeta förebyggande, ha en operativ
förmåga samt att ha förmågan att snabbt
kunna återgå till normalläget. Det är också
viktigt att detta arbete bedrivs på EU-nivå och
internationellt.
Regeringen anser att det är väsentligt att
integrera informationssäkerhetsfrågorna och
se dem som en naturlig del i bedömningen av
samhällets förmåga, i arbetet med risk- och
sårbarhetsanalyser och i beroendeanalyser.
Med utgångspunkt från befintliga rekommendationer och gällande föreskrifter är det
viktigt att se till att det finns stöd, vägledning
och information för införande av godtagbar
informationssäkerhet för såväl myndigheter
som andra aktörer. Det är också viktigt att på
nationell nivå verka för utbildning och
medvetandehöjande åtgärder för att öka
kompetensen inom området på alla nivåer i
samhället, t.ex. genom att utbildning i
informationssäkerhet ingår som en naturlig del
i skolväsendet.
Inom ramen för regeringens översyn för en
effektiv myndighetsförvaltning finns anledning att även se över informationssäkerhetsfrågorna.
Det finns ett behov av att samla resurserna
för att skapa goda förutsättningar för att
förebygga IT-incidenter liksom för att hantera
dem när de inträffar. Rapporteringen av ITincidenter som utgör hot mot eller medför
allvarliga konsekvenser för samhällsviktig
verksamhet och kritisk infrastruktur i
samhället behöver förbättras.
Varje myndighet har enligt ansvarsprincipen
att i första hand tillförsäkra den egna
verksamheten en tillräcklig informations-
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säkerhet. Det överordnade ansvaret för
informationssäkerhet på nationell nivå är idag
uppdelat på ett flertal myndigheter vilket
innebär att ansvaret är splittrat. Detta betyder
att styrningen och samordningen av arbetet
försvåras och att resurser riskerar att inte
nyttjas på ett optimalt sätt.
Ansvaret för informationssäkerhet på
nationell nivå är idag uppdelat på ett flertal
myndigheter,
bl.a.
Myndigheten
för
samhällsskydd och beredskap (MSB), Post och
telestyrelsen (PTS) inkl. Sveriges ITincidentcentrum (Sitic), och Försvarets
radioanstalt (FRA). Regeringen anser att
ansvaret för informationssäkerhet bör samlas.
Regeringen avser att närmare utreda formerna
och konsekvenserna av en överföring av Sitic
och återkomma till riksdagen i denna fråga.
4.4.3.5 Samhällsviktig verksamhet

Resultatanalys
Målet med verksamheten är att säkerställa en
robusthet i samhällsviktig verksamhet för att
kunna motstå och hantera såväl olyckor som
allvarliga händelser och störningar i
samhället.
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) presenterade i januari 2009
rapporten ”Faller en – faller då alla?”. Denna
rapport är ett resultat av det arbete som Krisberedskapsmyndigheten genomförde avseende
samhällskritiska
beroenden.
Rapporten
innehåller förslag till övergripande åtgärder för
att öka samhällets förmåga att motstå
störningar och att öka den operativa och
krisledande förmågan samt en handlingsplan
för MSB:s arbete med beroenderelaterade
frågor.
Under 2008 har ett EU-direktiv (KOM
9403/08) om kartläggning och klassificering av
europeisk kritisk infrastruktur och bedömning
av behovet att stärka skyddet av denna
förhandlats fram. Direktivet implementeras nu
inom energi- och transportsektorn. Direktivet
kommer att ses över efter en treårsperiod för
att eventuellt inkludera ytterligare sektorer.
Krisberedskapsmyndigheten initierade och
drev ett pilotprojekt för att ta fram grundläggande säkerhetsnivåer inom livsmedelsförsörjning, elförsörjning och den finansiella
sektorn. Fastställda grundläggande säkerhets-

nivåer är en förutsättning för att kunna göra
mer korrekta bedömningar av samhällets
förmåga.
Regeringen ser positivt på detta arbete och
anser att arbetet bör fortsätta.
Inriktning
I dagens samhälle är många verksamheter
ömsesidigt beroende av varandra för sin
funktionalitet och det finns fler och starkare
beroenden idag än tidigare. Det beror till
stor del på ett antal samhällsförändringar där
teknikutvecklingen skapat beroenden mellan
olika verksamheter. De aktörer som äger
eller förvaltar samhällsviktig verksamhet har
enligt ansvarsprincipen ett ansvar för att i
grundstrukturen bygga in en robusthet.
Regeringen anser att det är viktigt att privata
aktörer i större utsträckning involveras i
arbetet med att t.ex. minska samhällets
sårbarhet genom att delta i myndigheternas
planeringsprocesser.
Arbetet med att ta fram ett nationellt
program för skydd av samhällsviktig
verksamhet bör fortsätta liksom arbetet med
att identifiera grundläggande säkerhetsnivåer
och rimliga förmågekrav för samhällsviktig
verksamhet.
4.4.3.6 Utbildning och övning

Resultatanalys
Målet med utbildning och övning är att
myndigheter och andra aktörer, såsom
näringslivet frivilliga, trossamfund och
enskilda individer, ska stärka samhällets
krisberedskapsförmåga.
Krisberedskapsmyndigheten
(KBM)
genomförde utbildningar som främst syftade
till att öka krisledningsförmågan. Särskilda
satsningar gjordes för att öka andelen deltagare
från näringslivet.
Den 1 januari 2008 startade en magisterutbildning som på KBM:s uppdrag genomförs
av Försvarshögskolan. Magisterutbildningen är
ett led i att öka professionaliseringen inom
området.
Ett digitalt utbildningspaket, Krishantering i
kommuner och landsting, togs fram under
2008. Utbildningspaketet riktades mot
beredskapssamordnare och säkerhetssamordnare för utbildning inom den egna
79
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organisationen. Utbildningarna finansierades
från anslaget 7:5 Krisberedskap.
Inom ramen för Statens räddningsverks
(SRV) utbildningsverksamhet genomfördes
olycksförebyggande utbildningar. Genom
dessa utbildningar har bl.a. räddningstjänstpersonal på alla nivåer utbildats och
vidareutbildats. En satsning på distansutbildning för den 2-åriga grundutbildningen i
skydd mot olyckor (SMO) påbörjades. En
första utvärdering visade att denna utbildningsform i stort innebär likvärdig kvalitet
som för den ”skolbundna” utbildningen.
Utbildningarna finansierades från anslaget 7:4
Samhällets skydd mot olyckor.
Bidrag lämnades under året från SRV till
ideella föreningar, för att genomföra kursverksamhet riktad till allmänheten för att öka den
enskildes kunskap om att förebygga och
hantera olyckor och egna förhållanden vid
kriser och extraordinära händelser. Inom
ramen för detta genomfördes under året
utbildningar inom samhällets olycks- och
skadebild,
förhållningssätt
till
risker,
hemsäkerhet, första hjälpen, hjärt- och
lungräddning, brandkunskap, hemberedskap,
simundervisning/vattensäkerhet för vuxna och
säkerhet för äldre. Verksamheten bidrog till att
öka den enskilda människans kunskap om hur
olyckor kan förebyggas och den enskilda
människans förmåga att hantera olyckor och
egna förhållanden som uppstår vid kriser och
extraordinära
händelser.
Bidragen
finansierades från anslaget 7:4 Samhällets skydd
mot olyckor.
Under 2008 genomfördes ett antal övningar
och utbildningar av centrala myndigheter,
länsstyrelser och kommuner. Regeringen gör
bedömningen att övningsverksamheten haft
betydelse för att förbättra krishanteringsförmågan.
Under 2008 genomfördes under KBM:s
ledning en samverkansövning, SAMÖ2008.
Övningen var fokuserad på krishantering i
samband med en organiserad IT-attack mot
det svenska finansiella systemet. KBM:s
utvärdering visade att en majoritet av de övade
ansåg att de under övningen, i mycket eller
ganska stor utsträckning, hade utvecklat sin
förmåga att i samverkan upprätthålla
förtroendet för samhällets institutioner vid en
samhällskris.
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Vid de allra flesta räddningsinsatser är
förmågan att samverka och samordna resurser
avgörande för insatsens resultat. Under året
har berörda aktörer informerats om olika
aktörers ansvar, arbetssätt, resurser och förmågor. Konceptet centrala samverkanskurser
har genomförts under 2008. Utbildningsinsatserna och kursverksamheten har bidragit
till att öka samverkan inom ramen för
räddningsinsatser. Insatser att främja jämställdhet och mångfald inom den kommunala
räddningstjänsten har genomförts. Detta har
bl.a. inneburit s.k. prova-på-aktiviteter för
kvinnor.
Vidare bedrev SRV övnings- och
utbildningsverksamhet med fokus på internationella insatser. Denna verksamhet var
central för att utveckla SRV:s förmåga att
samarbeta med relevanta internationella
aktörer på ett effektivt sätt vid en internationell katastrof, samt för att utveckla andra
aktörers förmåga på området.
Regeringens bedömning är att genomförda
övningar och utbildningar har bidragit till
samhällets krishanteringsförmåga samt att
förmågan att förebygga olyckor har stärkts.
Inriktning
För att skapa och upprätthålla förmågan att
kunna hantera olyckor, allvarliga händelser
och kriser behövs såväl utbildningar som
övningar. Utbildnings- och övningsverksamheten bör planeras och genomföras
genom att knyta området samhällsskydd och
beredskap och den internationella dimensionen närmare varandra i syfte att vidareutveckla den samordning och samverkan
som krisberedskapen kräver. För att kunna
förbättra samordningen av det svenska
deltagandet i internationella övningar har
regeringen uppdragit åt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) att
2009 redovisa en nationell plan över tvärsektoriella
övningar
inom
området
samhällets krisberedskap för perioden 20102012. Planen ska kopplas till EU:s övningsverksamhet och internationell övningsverksamhet. Vidare bör näringslivet, frivilliga och
andra organisationer ges möjlighet att delta i
större omfattning både i övningar och
utbildningar. Av vikt är också att privata
aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet ges möjlighet att delta i utbildningar
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och övningar för att öka deras kunskap om
samhällets krisberedskap och förbättra deras
förmåga att verka i en krissituation. Nära
samverkan ska ske med andra myndigheter
med liknande utbildnings- och övningsverksamhet.
Utbildningarna inom området skydd mot
olyckor bör göras mer tillgängliga t.ex. genom
att hela eller delar av utbildningarna kan
erbjudas på distans. Denna typ av utbildning
bör också kunna utföras av andra aktörer än
MSB genom upphandling.
Övningar med europeiska och internationella inslag bör öka. Gemensamma övningar
inom ramen för EU, Nato/EAPR eller FN är
viktiga instrument för att öka förmågan att
hantera allvarliga kriser. Sverige bör aktivt
delta i arbetet med att utveckla det europeiska
och internationella utbildnings- och övningssamarbetet. I enlighet med den deklaration
som de nordiska ministrarna med ansvar för
krisberedskapsfrågor beslutat om våren 2009
bör en översyn av pågående utbildningsverksamhet vid olika utbildningsorgan i de
nordiska länderna genomföras. Vidare bör
övervägas om en anpassning av utbildningsutbudet skulle gynna ett ökat nordiskt
deltagande vid utbildningar. En specialisering
av kompetensen i olika länder med syfte att
tillvarata specialkompetens och även på sikt
minska kostnader kan också övervägas.
4.4.4

Samordning och stöd inför och vid
olyckor och kriser

Vid en olycka eller i en kris måste berörda
myndigheter och andra aktörer agera snabbt,
effektivt och samordnat. De åtgärder som
vidtas bör baseras på en helhetssyn och en
delad lägesbild. Förmåga att lämna och ta
emot internationellt stöd samt att genomföra räddnings- och katastrofinsatser är
viktig och bör utvecklas i samverkan med
berörda nationella och internationella
myndigheter och organisationer.
Kommuner ska utifrån sina behov
dimensionera sina resurser och organisera sin
verksamhet för att kunna hantera olyckor och
kriser vilket framgår i lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor och lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och
vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap. Det kan dock uppstå situationer
där det inte är rimligt att varje enskild
kommun eller kommuner i samverkan har
erforderliga resurser, utan att staten måste
prioritera, samordna och förstärka insatserna
för att förebygga, begränsa och mildra
konsekvenserna. Regeringen har mot bakgrund av det givit Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap i uppdrag
(Fö2009/1451/SSK) att redovisa förslag till en
strategi för systemet med förstärkningsresurser vid större olyckor och extraordinära
händelser utifrån gällande regelverk. I samband
med detta ska en hotbildsanalys redovisas som
beskriver vilka olika slags händelser som kan
vara resurskrävande och vilka typer av resurser
som i sådana fall kan behövas.
4.4.4.1 Beredskap

Resultatanalys
För att förbättra samhällets krishanteringsförmåga har regeringen beslutat att ett antal
myndigheter ska ha en tjänsteman i beredskap. Regeringen beslutade under 2008 att
utöka kretsen av myndigheter som ska ha
tjänsteman i beredskap. Krisberedskapsmyndigheten (KBM) fortsatte att stödja
myndigheterna med utbildningar, metoder
och teknik samt nätverksträffar för
erfarenhetsutbyte och fortsatt utveckling av
funktionerna. KBM genomförde bl.a. ett
flertal utbildningar i syfte att ge tjänstemän i
beredskap teoretiska och praktiska förmågor
för att hantera sina uppgifter. Utbildningskostnaden finansierades över anslaget 7:5
Krisberedskap. Funktionen tjänsteman i
beredskap finansieras av respektive myndighet. Genom dessa beslut och åtgärder har
myndigheternas förmåga att initiera och
samordna det inledande arbetet för att
upptäcka, verifiera, larma och informera vid
allvarliga kriser, förbättrats.
Krisberedskapsmyndigheten
arrangerade
vid behov s.k. förvarningskonferenser för
berörda aktörer inför en befarad krissituation.
Under 2008 formaliserades rutinerna för
förvarningskonferenser.
Genom
konferenserna har myndigheternas krisledningsförmåga och förmågan att kommunicera
information till andra aktörer, allmänhet och
media förbättrats.
81
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Inriktning
Förmågan att i tidiga skeden reagera och
samverka vid kriser, bör fortsätta utvecklas
enligt de upparbetade arbetssätten.
4.4.4.2 Information mellan aktörer och till
allmänheten

Resultatanalys
Under det senaste året utvecklade Krisberedskapsmyndigheten (KBM), i samverkan med flera andra myndigheter, det
tekniska stöd som bedöms kunna underlätta
samordnandet av extern information. Det
tekniska stödet består bl.a. av en nationell
informationsportal för krisinformation på
Internet, (www.krisinformation.se). Samordningen av myndigheters åtgärder vid kris
stärktes genom att KBM arbetade med att
vidareutveckla system och aktiviteter för en
gemensam lägesbild/-uppfattning och ett
koordinerat beslutsfattande. Lägesbildsfunktionen som inrättats tillsammans med
Statens räddningsverk (SRV) är aktiv med en
nationell och internationell lägesbild via
olika tekniska hjälpmedel.
Vidare har utvecklingen av WIS fortsatt.
WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar informationsdelning
mellan aktörerna i det svenska krishanteringssystemet före, under och efter en kris. Med
WIS kan aktörerna dela ledningsinformation i
dagboksform med varandra och snabbt få en
samlad lägesuppfattning vid en kris. En hög
anslutning till systemet underlättar för flera
aktörer vid en kris eftersom det spar tid, ger
mer enhetliga rapporter och bidrar till en
effektivare rapportering. I dagsläget har 314
aktörer anslutit sig till WIS, en ökning med 12
under 2008. Av de samverkansansvariga
myndigheterna som är utpekade i förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd
beredskap är 19 stycken anslutna till WIS.
Bland kommunerna är det cirka 65 procent
som har valt att ansluta sig till systemet.
Regeringens bedömning är att ovanstående
exempel på åtgärder har stärkt samhällets
förmåga att motstå och hantera kriser.
Inriktning
Förmågan att varna, vägleda och informera
allmänheten vid allvarliga situationer som
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hotar människors liv, hälsa, egendom och
miljö bör stärkas. Detta bör ske genom en
fortsatt utveckling av systemen för varningsoch informationsmeddelanden i radio, TV
och webbportaler samt via mobiltelefon.
Kompletterande telefon- och informationstjänster för allmänheten bör inrättas.
Regeringen avser att låta Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) i samverkan med berörda organisationer utarbeta
förslag på hur kompletterande telefon- och
informationstjänster kan realiseras inom de
närmaste två åren.
Det är angeläget att MSB fortsätter arbetet
med
att
utveckla
en
gemensam
lägesbild/uppfattning för att förbättra
möjligheterna till samverkan. Det är vidare
viktigt att utvecklingen av WIS fortskrider. En
ökad anslutning till systemet stärker
aktörernas rapporteringsförmåga vid kriser.
4.4.4.3 Insatser

Resultatanalys
Nationellt
Den kommunala räddningstjänstens krishanteringsförmåga har förbättrats genom att
bl.a. nya räddningscentraler, besluts- och
ledningsstödssystem samt robust teknisk
infrastruktur skapats. Vidtagna åtgärder,
under 2008, vilka delvis finansierats över
anslaget 7:5 Krisberedskap, har medverkat till
att den kommunala räddningstjänstens
förmåga till uthålliga räddningsinsatser vid
en allvarlig/extraordinär händelse har
förbättrats. På basis av Statens räddningsverks (SRV) risk- och sårbarhetsanalyser
och enkätundersökningar hos bl.a. de
kommunala räddningstjänsterna utvecklades
de statliga förstärkningsresurserna vid
skogsbrand och översvämningar och
omdisponerades för att bättre svara mot
riskbilden i landet. Förstärkningsresurserna
har under året använts vid ett tiotal tillfällen.
Omstruktureringen och anpassningen av
den statliga räddningstjänstmaterielen för höjd
beredskap har också pågått under året. En
omfördelning av materielen i kommunerna
inom Västra Götalands län genomfördes i
oktober-november 2008. Omställning samt
avveckling av övertalig statlig räddnings-
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tjänstmateriel fullföljs enligt framtagna planer
för övriga Sverige under 2009.
Regeringens bedömning är att samhällets
förmåga att minimera konsekvenserna i
samband med en olycka, genom förmågan att
bedriva effektiva räddningsinsatser, har stärkts
bl.a. genom det stöd som SRV lämnade till
kommunal räddningstjänst. Nya räddningscentraler, besluts- och ledningsstödssystem
och robust teknisk infrastruktur har bidragit
till att stärka förmågan.
Regeringen beslutade 2007 att återinföra det
statliga stödet för skogsbrandbevakning med
flyg. Någon metod att utvärdera nyttan med
skogsbrandbevakning har tidigare dock inte
funnits. Statens räddningsverk tog under 2008
fram en utvärderingsmetod som, om några år,
kan visa om skogsbrandbevakning med flyg är
samhällsekonomisk lönsam.
EU- och internationella insatser
Inom Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap finns en stödstyrka som har till
uppgift att stödja utlandsmyndigheter och
nödställda i en situation då många svenska
medborgare eller personer med hemvist i
Sverige drabbas till följd av en allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet. Stödstyrkan
är utbildad och övad och har beredskap för
att på kort varsel ställas till förfogande för
insats. Uppbyggnad av den beslutade
organisationen kring stödstyrkan har
fortsatt med materielanskaffning, utbildningar och övningar under 2008. Sammantaget finns nu cirka 200 personer utbildade
och övade för att kunna ingå i stödstyrkan.
Utbildning och övning av åtta utlandsmyndigheter har genomförts där personal från
SRV, Socialstyrelsen, Rädda Barnen, Röda
korset, Svenska Kyrkan, Polisen och UD har
medverkat.
Uppbyggnaden av SNAM (Svenska
Nationella Ambulansflyget) innebär att det
finns en nationell katastrofmedicinsk förmåga
att genomföra ambulansflygtransporter med
intensivvårdskapacitet. SNAM användes för
första gången i november 2008 i samband med
terrorattackerna i Mumbai, Indien efter att
EU:s övervaknings- och informationscentrum
(EU-MIC) lämnade en begäran om medicinsk
evakuering av skadade EU-medborgare.
Regeringen fattade snabbt beslut och uppdrog
åt berörda myndigheter att förbereda och

genomföra en evakueringsinsats. Insatsen
gjorde att skadade medborgare inom EU
kunde evakueras.
Under 2008 deltog SRV i 133 internationella räddnings- och katastrofinsatser samt
andra biståndsfinansierade insatser såsom stöd
till civil konflikthantering, kapacitetsuppbyggnad, tidig återuppbyggnad samt minhanteringsinsatser. Efterfrågan på sådana insatser är
fortsatt stor. Insatserna har medverkat till ett
minskat lidande för människor i de konfliktoch katastrofdrabbade länderna. SRV har
framför allt svarat upp mot förfrågningar om
expertstöd till FN:s, och i ökande grad även
EU:s humanitära verksamhet inom bl.a.
logistik, IT/samband, transport samt vatten
och sanitet.
Minhanteringsinsatserna har bl.a. lett till att
kunskapen om minor och oexploderad
ammunition spridits i de länder där Sverige
varit verksamt och på så sätt har skador och
riskerna för utsatta befolkningsgrupper
minskat. De humanitära insatserna har
bidragit, oftast via samarbetet med FN:s
humanitära organisationer, till att människor
fått stöd med exempelvis förnödenheter och
nödlogi i katastrofdrabbade situationer. Under
2008 avslutade SRV exempelvis etableringen av
två fältkontor i Centralafrikanska republiken,
vilket medförde att FN kunde öka sin
fältnärvaro och på så sätt bidrog till en
förbättrad och stabilare situation för
befolkningen i regionen. Kapacitetsbyggande
insatser har genomförts för att stärka den
nationella och lokala förmågan att förebygga
katastrofer och att ta hand om skadeverkningarna av en katastrof och på så sätt minska
skadorna och lindra nöden hos utsatta
befolkningsgrupper. Insatser till stöd för tidig
återuppbyggnad har bidragit till att underlätta
övergången
mellan
katastrofoch
utvecklingsfasen i ett antal drabbade länder.
Statens räddningsverks stöd till civil
krishantering utgjorde ett viktigt svenskt
bidrag till EU-, FN- och OSSE-insatser.
Efterfrågan på denna typ av stöd har ökat de
senaste åren och bidraget till civila
krishanteringsinsatser utgjorde 2008 en allt
större del av SRV:s internationella insatsverksamhet.
Europeiska unionens råd beslutade den
15 september 2008 att inrätta en civil
observatörsinsats i Georgien (EU Monitoring
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Mission in Georgia) inom ramen för den
europeiska säkerhets- och försvarspolitiken
(ESFP). EUMM:s huvuduppgift är att
observera och rapportera om parternas
efterlevnad av eldupphörsavtalet efter den
väpnade konflikten mellan Georgien och
Ryssland i augusti 2008. SRV bidrog med
personal, fordon och IT-utrustning.
I genomförda insatser har stort fokus riktats
på kvinnors rättigheter och möjligheter i
katastrofsituationer i enlighet med FN:s
säkerhetsråd resolutioner 1325 och 1820.
SRV:s målsättning var att all insatspersonal
som skickades ut var utbildad i innehållet i
dessa resolutioner och följde den nationella
handlingsplanen på området. SRV arbetade
också aktivt med att öka andelen kvinnor i
personalpoolen i syfte att fler kvinnor kan
skickas ut i insatser och inom olika typer av
befattningar. Aktiviteterna har inneburit ett
stöd för kvinnors rättigheter samtidigt som
verksamheten genom ett tillvaratagande av
både kvinnors och mäns behov lett till ökad
effektivitet i fält. Under året utgav SRV en
handbok i jämställdhet som ger praktiska råd
för personalen som deltar i internationella
insatser. Regeringen ser positivt på myndighetens arbete med att bidra till implementeringen av FN:s säkerhetsråds resolutioner
1325 och 1820.
Det operativa krishanteringsorganet EuroAtlantic Disaster Response Coordination
Centre (EADRCC) inom ramen för
Nato/PFF agerar i händelse av naturkatastrofer, tekniska katastrofer och CBRNattacker. Sverige har under 2008 aktivt bidragit
till centrets verksamhet, t.ex. genom att ställa
personal till förfogande.
Regeringen bedömer att insatsverksamheten
svarat upp mot högt ställda förväntningar från
internationellt håll och från EU. Verksamheten har dessutom upprätthållits effektivt och
med god kvalitet. Det finns vissa synergier
mellan de nationella räddningsinsatserna och
de insatser som genomförs inom ramen för
EU och internationella insatser, vilket skapar
mervärde för Sveriges krisberedskap och
förmåga till krishantering.
Inriktning
Det inledda arbetet med att integrera
relevanta delar av nationella och internationella resurser och kompetenser bör fortsätta.
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Genom en sådan integration skapas
synergier och mervärden som stärker samhällets insatsförmåga. Kunskapsåterföring är
i detta sammanhang en viktig faktor. Verksamheten knuten till räddnings- och
katastrofinsatser, samt andra biståndsinsatser såsom stöd för civil konflikthantering, kapacitetsutveckling, tidig återuppbyggnad och minhantering är av fortsatt
stor vikt för att uppnå de uppsatta målen för
insatsverksamheten. Likaså bör MSB
fortsätta det arbete som SRV gjort vad gäller
genomförandet av den nationella handlingsplanen för 1325 och 1820 i insatser. Verksamheten ska fortsatt präglas av effektivitet
och hög kvalitet. Stödstyrkans beredskap
bör vidare vara fortsatt god. MSB:s
möjligheter att bidra vid utbildning och
övning av personal vid utlandsmyndigheterna är av stor vikt.
Insatserna bör genomföras i nära dialog
med regeringskansliet, andra myndigheter,
EU, FN och andra relevanta internationella
organisationer och organ, t.ex. internationella
Röda Korsrörelsen. De insatser som
finansieras av biståndsmedel ska vara i enlighet
med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan
klassificeras som bistånd. Dessa insatser ska
vidare fortsatt styras av relevanta biståndspolitiska styrinstrument och Sveriges politik
för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52).
Helikopterutredningen redovisar i sitt
betänkande Helikoptern i samhällets tjänst
(SOU 2008:129) ett antal förslag på åtgärder
för att utveckla beredskapen inom helikopterområdet. Regeringens bedömning är att
merparten av förslagen faller inom myndigheters befintliga ansvarsområden. Regeringen
anser att berörda myndigheter bör analysera
och arbeta vidare med utredningens förslag i
dessa delar.
Arbetet med att utvärdera nyttan med det
statliga stödet för skogsbrandflyg bör fortsätta.
4.4.4.4 Frivilliga

Resultatanalys
För att åstadkomma en effektiv krishantering har frivilligorganisationerna en viktig
uppgift att fylla genom att ta tillvara den
enskilda individens engagemang för att
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därigenom förbättra samhällets krishanteringsförmåga och att stimulera frivilligarbetet. Ideellt engagemang har vidare en
positivt effekt på människors tillit till
samhället och till varandra, vilket är av värde
för krisberedskapen.
Den frivilliga försvarsverksamheten inom
krisberedskapsområdet har bedrivits mot att
genomföra befattningsutbildningar inom
frivilliga försvarsorganisationer inom sådana
verksamhetsområden som bedöms ge största
möjliga mervärde för samhällets krishanteringsförmåga. Det avser främst kompetenser
som saknas helt eller som inte finns i tillräcklig
omfattning vid extraordinära händelser. De
frivilliga försvarsorganisationerna arrangerar
vidare instruktörsutbildningar för att kunna
genomföra befattningsutbildningar i egen regi.
Av de 35 350 000 kronor som regeringen
ställde till Krisberedskapsmyndighetens förfogande för ersättning till frivillig försvarsverksamhet har 29 501 000 kronor förbrukats
under 2008. Av anslaget 6:8 Stöd till frivilliga
försvarsorganisationer har förbrukningen inom
ramen för krisberedskapsområdet uppgått till
23 083 000 kronor (se även avsnitt 3.4.3.2, sid.
40).
Inriktning
försvarsorganisationernas
De
frivilliga
insatser är av stor betydelse för krisberedskapen. Regeringen avser se över de
författningar som reglerar den frivilliga
försvarsverksamheten. För att regeringen
ska kunna göra en bedömning av behovet av
frivilliga inom krisberedskapsområdet bör
Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) hålla samman arbetet med
att sammanställa, prioritera och beräkna
behov av ekonomiska resurser. Mot bakgrund av detta lämnar MSB sedan uppdrag
till frivilligorganisationerna med ett såväl
kort- som långsiktigt perspektiv.
Som framgår av avsnitt 3.4.3.2 (sid.40) anser
regeringen att anslaget 1:10 Stöd till frivilliga
försvarsorganisationer inom totalförsvaret inte
längre ska finnas uppfört på statsbudgeten.
Regeringen anser dock att de frivilliga
försvarsorganisationerna även fortsättningsvis
kommer att spela en viktig roll för
krisberedskapen.

4.4.4.5 Rakel

Resultatanalys
Det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel underlättar avsevärt den
kommunikation och samordning som krävs
inom och mellan organisationer, såväl i det
dagliga arbetet som vid större olyckor och
kriser och stärker samhällets krishanteringsförmåga. Den tekniska utbyggnaden av
Rakelsystemet har idag genomförts i tre av
sju etapper. De utbyggda etapperna omfattar
storstäderna och kärnkraftslänen och täcker
75 procent av befolkningen och cirka 30
procent av Sveriges yta. Av de återstående
fyra etapperna planeras två stycken att
driftsättas under 2009 och de två sista har en
beräknad leverans under senare delen av
2010. Den tekniska utbyggnaden av
Rakelsystemet håller sig inom angivna
budgetramar.
Intresset för Rakel har ökat under 2008 och
fortsätter att öka under början av 2009.
Framför allt kan en tydlig ökning märkas
bland kommuner och landsting. I december
2008 hade totalt 115 ansökningar om licens
beviljats och ett stort antal är under
handläggning. Även bland kommersiella
aktörer har intresset ökat. I nuläget finns totalt
cirka 20 000 abonnemang i Rakelsystemet. De
statliga användarna utgör en stor del av dessa
abonnemang. Polisen är Rakels största
användare med nästan 13 000 abonnemang. I
slutet av 2009 beräknas systemet ha cirka
25 000 abonnemang, med intäkter på
160 000 000 kronor. Anslutningsläget är
mycket svårbedömt bl.a. är beroendet till
rådande konjunktur stort. Utbyggnaden av
Rakel finansieras genom anslaget 7:6
Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet.
Inriktning
Anslutningen till det gemensamma radiokommunikationssystemet
Rakel
bör
stimuleras. För att öka anslutningsgraden till
Rakelsystemet bör marknadsföringen och
anslutningsarbetet förbättras. Uppdragen
kvarstår till Socialstyrelsen, Svenska kraftnät
och Strålsäkerhetsmyndigheten att främja
anslutningen hos kommuner, landsting,
elnätsföretag och elproducenter. SOS Alarm
Sverige AB bör kunna tillhandhålla lands85
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täckande radiokommunikation i Rakelsystemet i takt med att detta byggs ut. Enligt
avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige
AB finansierar staten det analoga systemet
som upprätthålls av SOS Alarm Sverige AB.
I takt med att Rakelsystemet byggs ut
minskar behovet av det analoga systemet.
Statens stöd till nuvarande analoga
radiosystem, bör således avvecklas i takt med
Rakelsystemets uppbyggnad. Statens bidrag
till det analoga nätet bör såvitt avser de
områden som täcks av etapp 1–3 därför
upphöra i och med utgången av 2011.
Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med uppgift om när stödet för
övriga områden bör upphöra.
En arbetsgrupp, Arbetsgruppen för översyn
av radiokommunikationssystemet Rakel (Fö
2009:C), har tillsatts inom Regeringskansliet
med uppgift att göra en uppföljning av Rakel. I
uppdraget ingick att fastställa kostnadsfördelningen mellan statliga myndigheter
under systemets uppbyggnadsperiod samt att
se över användaranslutning, verksamhetsformer
och
teknikutveckling
(Fö2009/922/SSK). Arbetsgruppen har i en
delrapport i juni 2009 föreslagit en förlängning
av nuvarande avgiftsmodell för berörda statliga
myndigheter för budgetåret 2010 för att inte
skapa osäkerhet i avgiftsmodellen, som kan
leda till negativa effekter för krishanteringsförmågan och för anslutningstakten till Rakel.
Regeringen ansluter sig till denna bedömning,
vilket innebär en förlängning av nuvarande
kostnadsfördelningsmodell för berörda statliga
myndigheter för budgetåret 2010. Arbetsgruppen slutredovisar sitt resultat under
hösten2009.
Regeringens bedömning är att Rakel är
angeläget och viktigt för att stärka medborgarnas säkerhet och trygghet. Rakelsystemet bör, inom givna budgetramar, kunna
vara fullt utbyggt tekniskt i slutet på 2010. Då
förfogar samhället över ett modernt system
för radiokommunikation som ger förutsättning för en effektiv kommunikation och
samordning mellan olika organisationer vid
större olyckor eller kriser.
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4.4.4.6 Alarmeringstjänsten – 112

Resultatanalys
Mot bakgrund av regeringens proposition
”Stärkt krisberedskap – för säkerhets skull
(prop. 2007/08:92)” har en översyn av
avtalet mellan staten och SOS Alarm Sverige
AB genomförts. Syftet var att anpassa avtalet
till utvecklingen av krisberedskapen för att
tydligare avspegla statens intresse av företags
tjänster som är kopplade till krisberedskap.
Ett nytt treårigt alarmeringsavtal har
tecknats mellan staten och SOS Alarm
Sverige AB för perioden 2009-2011. Utöver
tidigare års ersättningsnivå tillkommer 10
miljoner kronor som extra ersättning för att
SOS Alarm Sverige AB ska kunna ta emot
samtal i både det analoga systemet och i det
digitala Rakelsystemet under en övergångsperiod på tre år.
Syftet med avtalet är att säkerställa en
effektiv SOS-tjänst och skapa möjligheter att
tillkalla eller komma i förbindelse med polis,
statlig eller kommunal räddningstjänst samt
ambulans. Staten ställer i avtalet bl.a. krav på
att SOS Alarm Sverige AB ska driva centraler
som upprätthåller SOS-tjänsten för larmnumret 112 i hela landet avseende inkommande larm, dvs. svara på inkommande
nödsamtal. SOS Alarm Sverige AB ska erbjuda
kommuner och landsting möjligheten att
skriva egna avtal med SOS Alarm Sverige AB.
Dessa aktörers avtal reglerar villkoren för
utlarmning av den kommunala räddningstjänsten
och
landstingens
ambulansverksamhet. Utlarmningen av dessa resurser
regleras således i särskilda avtal mellan dessa
parter.
Under den senaste femtonårsperioden har
antalet riktiga nödsamtal legat varaktigt kring
cirka 1,5 miljoner per år. Enligt SOS Alarms
alarmeringsavtal med staten ska medelsvarstiden för 112 vara högst 8 sekunder. Den
ackumulerade svarstiden under de senaste tre
åren överstiger 8 sekunder. SOS Alarm Sverige
AB har gjort en satsning för att få ner
svarstiderna. Enligt SOS Alarm Sverige AB:s
mätningar var den ackumulerade svarstiden 7,1
sekunder sista kvartalet 2008.
Av MSB:s tillsynsrapport av statens
alarmeringsavtal med SOS Alarm Sverige AB
(Fö2009/972/SSK) framgår att SOS Alarm
Sverige AB i huvudsak har uppfyllt åtagandena
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enligt avtalet. MSB konstaterar däremot i
rapporten att SOS Alarm Sverige AB inte har
levt upp till avtalets angivna medelsvarstider.
MSB avser att följa utvecklingen av hur SOS
Alarm Sverige AB svarar upp mot kravet.
Regeringen bedömning är att genom det
nya avtal som tecknades 2008 mellan staten
och SOS Alarm Sverige AB har samhällets
krishanteringsförmåga stärkts. I avtalet anges
att SOS Alarm Sverige AB är en resurs för
samhällets krisberedskap. Krav ställs vidare att
SOS Alarm ska kunna tillhandahålla
landstäckande kommunikation i Rakel samt
kunna administrera, utveckla och erbjuda
samordningstjänster inom systemet. Utöver
dessa förändringar har en överenskommelse
om fortsatt finansiering av alarmeringstjänsten
uppnåtts. Detta bedöms sammantaget stärka
samhällets krishanteringsförmåga.
Inriktning
En begränsad översyn av avtalet som reglerar
vilka uppgifter SOS Alarm Sverige AB ska
tillhandahålla genomfördes under 2008.
Regeringen avser vidare att genomföra en
översyn av samhällets alarmeringstjänst för
att säkerställa att alarmeringstjänsten utförs
på ett effektivt, säkert och ändamålsenligt
sätt.
4.4.5

Uppföljning, utvärdering och
lärande

Förmågan i samhället att förebygga och
hantera olyckor och kriser bör kontinuerligt
förbättras genom lärande från inträffade
händelser samt genom att erfarenheter och
erhållna kunskaper från tillsyn, uppföljning
och utvärdering tillvaratas och förmedlas.
Arbete med att inhämta och förmedla
kunskaper bör ske på ett systematiskt och
strukturerat sätt och genomföras såväl
områdesvis som på en övergripande
samhällsnivå. Tvärsektoriella och samlade
bilder och bedömningar som tillgodoser
nationella, regionala och lokala behov bör
kunna förmedlas. Inriktning och finansiering
av forskning och annat utvecklingsarbete för
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt
försvar är väsentligt för att stärka skyddet
och beredskapen i samhället.

4.4.5.1 Förmåga att lära och återföra
kunskap från olyckor och kriser

Resultatanalys
Erfarenhetsåterföring har skett genom att
samla, sammanställa, analysera, förmedla och
återföra kunskap om kriser, olyckor, tillbud
och skador. Under året har arbetet med att
samla och sprida erfarenheter från brandutredningar, dödsbränder och incidenter
inom farliga verksamheter fortsatt. Vidare
har forskningsprojekt bedrivits i syfte att
studera erfarenhetsåterföring av kriser,
olyckor,
tillbud
och
skador
som
förebyggande strategi. Krisberedskapsmyndigheten arbetade under 2008 med
kunskapsbyggande och analyserande verksamhet i syfte att utveckla krisberedskapen.
KBM genomförde bl.a. en förstudie kring
länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. Förstudien ger ökad kunskap om länsstyrelsernas arbete på krisberedskapsområdet och gav
underlag för förbättringar. KBM tog i
samverkan med länsstyrelserna fram ett
förslag till metod för länsstyrelsernas
uppföljning av kommunerna. Genom
nationell samverkan med regionala och
centrala myndigheter utvecklade KBM
kunskapsöverföringen. Specifikt utvecklades
arbetet med naturolyckor genom en bred
och nära samverkan med 17 regionala och
centrala myndigheter. Arbetet gav kunskap
om vilka risker som finns att hantera samt en
vägledning om vilka reservsystem som kan
vara relevanta att bygga upp och vilken
personalstyrka som krävs för att under en
längre tid hantera en inträffad kris.
Statens haverikommission (SHK) verkar
inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap och inom utgiftsområde 22
Kommunikationer inom transportpolitiken. I
detta avsnitt redogörs endast för verksamhet
inom utgiftsområde 6 dvs. verksamhet inom
områdena annan verksamhet och militär
verksamhet. Inom området har SHK fastställt
olyckorsaken i samtliga fall. men inga
rekommendationer har lämnats till tillsynsmyndigheterna under 2008. Under året har
inga nya utredningar inletts inom nämnda
verksamhetsområden.
Under 2007 genomförde SHK en särskild
satsning på att korta ner utredningstiderna.
SHK har dock under 2008 inte lyckats hålla
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utredningstiderna kvar inom den gräns på 12
månader som anges i bl.a. myndighetens
regleringsbrev för 2008. Inom det militära
området anställde SHK under 2006 ytterligare
en militär utredare och tog också fram nya
utredningsrutiner. Detta har medverkat till att
de yngre pågående utredningarnas utredningstid kunnat kortas under 2008. SHK anger att
orsaken till långa utredningstider inom
området annan verksamhet främst är att
utredningarna regelmässigt är omfattande och
komplexa.
Det är regeringens bedömning att SHK i
huvudsak har uppfyllt de av regeringen ställda
målen. Se vidare inom utgiftsområde 22
Kommunikationer gällande SHK:s verksamhet
inom civil luftfart, spårväg, sjöfart och
vägtrafik.
Inriktning
Krisberedskapsarbetet
är
en
lärande
verksamhet som genererar kunskap och insikt
genom att erfarenheter av övade eller
inträffade händelser tillvaratas. Arbetet med
uppföljning, utvärdering och lärande behöver
bedrivas strukturerat och tvärsektoriellt. Sedan
1 januari 2009 har Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) enligt sin
instruktion till uppgift att följa upp och
utvärdera samhällets krisberedskapsarbete
såväl områdesvis som på en övergripande
samhällsnivå. Myndigheten ska också bedöma
om vidtagna åtgärder fått önskad effekt. MSB
ska vidare kunna göra en samlad bedömning av
olycksutvecklingen och det säkerhetsarbete
som är kopplat till denna och se till att
erfarenheter tas till vara från inträffade olyckor
och kriser. Till stöd för detta bör myndigheten
tillhandahålla tvärsektoriella och samlade
bilder och bedömningar samt utveckla
kompetens och metodik inom området som
tillgodoser nationella, regionala och lokala
behov. Metoderna för hur de underlag som tas
fram ska användas i den samlade bedömningen
av samhällets krisberedskapsförmåga behöver
därför utvecklas för såväl enskilda myndigheters som för MSB i dess roll att göra de
samlade bedömningarna.
Regeringen
gav
i
februari
2009
Statskontoret i uppdrag att analysera SHK:s
verksamhet och finansiering. Statskontoret ska
analysera verksamhetens inriktning, omfattning
och organisation.
Motivet
till
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utredningen är att finna en lämplig balans
mellan å ena sidan flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande till teknisk
utveckling och olika olyckors särart och å
andra sidan korta handläggningstider,
efterlevande av EG-rätt och internationella
åtaganden samt att ha en tillräcklig
kompetensbas inom den egna myndigheten.
Frågan
om
huruvida
myndighetens
verksamhetsfält bör breddas ska också
hanteras i översynen liksom frågan om hur
myndighetens verksamhet bör finansieras.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet)
senast
den
1 december 2009. Regeringen avser att därefter
återkomma om SHK:s verksamhet och
finansiering. Dessutom kan Statens haverikommissions
och
Transportstyrelsens
rollfördelning vad beträffar olycksfallsutredningar vid sjöolyckor komma att påverkas av
den utredning som regeringen tillsatte i april
2009 med uppdrag att föreslå hur det tredje
sjösäkerhetspaketet kan genomföras i svensk
rätt (N2009:05).
4.4.5.2 Forskning och utveckling

Resultatanalys
Målet med att initiera och sprida forskning
och utveckling inom området Samhällets
krisberedskap är bl.a. att stärka och öka den
gemensamma
kunskapsbilden
inom
området. Utvecklingen av samhällets krisberedskap behöver forskning och kunskapsuppbyggnad för att kunna möta morgondagens hot och risker.
Målet för den forskning som Statens
räddningsverk (SRV) initierade och bidrog till
under 2008 var att erhålla ny kunskap som
bidrar till att förebygga olyckor och höja
samhällets förmåga att hantera olyckor. Enligt
SRV:s forskningsstrategi borde forskningen
vara samverkansinriktad och bedrivas så att
god vetenskaplig kvalitet säkerställs. Den
forskning som genomförts under 2008
bedöms ha gett samhället ny och viktig
kunskap och därmed, på ett betydelsefullt sätt,
bidragit till att förebygga olyckor och öka
samhällets förmåga att hantera olyckor. Den
forskning som Krisberedskapsmyndigheten
(KBM) finansierade har bidragit till att höja
kompetensen hos aktörerna i krishanterings-
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systemet, dels genom rekommendationer och
rapporter, seminarier och kurser, dels
genererade forskningen praktiska verktyg och
analysmodeller som bidrog till att höja
samhällets krishanteringsförmåga. Exempelvis
har
forskningsresultat
inom
området
kriskommunikation efterfrågats flitigt av
informatörer på framför allt kommun- och
länsstyrelsenivå. Forskning om polisiära
insatser i samband med masshändelser har
genererat ett samarbete mellan den aktuella
forskargruppen och Rikspolisstyrelsen. Privata
aktörer visar intresse för forskningen om
privat-offentlig samverkan. En annan effekt av
forskningen är att ett eget forskningsfält
rörande samhällets krisberedskap har vuxit sig
allt starkare under 2000-talet. Under året har
detta bl.a. yttrat sig i fler kurser med inriktning
mot krisberedskap, från grund- till forskarnivå
och i att medel för projekt med inriktning mot
krisberedskap även beviljats från andra
forskningsfinansiärer. Flera nätverk där
forskare från skilda discipliner möts bildades
med stöd från KBM. Dessa nätverk genererar
nya forskningsidéer inom området.
Ett nationellt säkerhetsforskningsprogram
inleddes i januari 2007 och ska pågå under 4 år.
Programmet finansierades via anslaget
2:4Krisberedskap (tidigare anslaget 7:5
Krisberedskap). I genomförandet av programmet ingår bl.a. kartläggning av användarbehov
och pågående säkerhetsforskning, beställning
av
behovsmotiverad
forskning
samt
uppföljning och utvärdering av initierade och
pågående forskningssatsningar. För att främja
forskningssamarbetet inom EU har säkerhetsforskningsprogrammet bidragit till att ett
flertal aktiviteter har genomförts. Sverige
erhöll mer än sju procent av säkerhetstemats
forskningsbudget vilket är en större andel än
de cirka fyra och en halv procent som Sverige
bidrar med till EU. Bedömningen är att det
övergripande syftet med säkerhetsforskningsprogrammet är på väg att uppfyllas genom de
aktiviteter som genomförs och den forskning
som finansieras inom ramen för programmet.
Under 2008 har KBM finansierat forskning
genom anslaget 7:5 Krisberedskap.
Inom ramen för ett forsknings- och
utvecklingsavtal mellan Sverige och USA
undertecknat 2007, har ett antal konferenser
och workshops arrangerats och en internationell övning med tema säkerhets-

övervakning av sjötransporter och hamnar har
genomförts. KBM arbetade aktivt med att
främja varaktiga samarbetsprocesser mellan
KBM och Department of Homeland Security
(DHS), mellan svenska myndigheter och deras
motsvarigheter inom DHS-sfären samt mellan
svenska offentliga och privata forskningsutförare och amerikanska motparter.
Inom EU:s sjunde ramprogram för
forskning ingår ett särskilt delprogram för
säkerhetsforskning. Säkerhetsforskningen inbegriper bl.a. områden som medborgarens
säkerhet, stärkt säkerhet för infrastruktur och
anläggningar, övervakningssystem och starkare
gränssäkerhet, återställande av säkerhet efter
en kris, förbättring av säkerhetssystemens
integration och samverkan med andra system
samt säkerhet och samhälle. KBM beviljade
kompletteringsfinansiering till projekt för att
utforma ansökningar till EU:s sjunde
ramprogram.
Regeringens bedömning är att genomförd
forskning och utveckling har medverkat till att
ny kunskap inom området samhällets
krisberedskap och kompetensen hos aktörerna
inom krishanteringssystemet har ökat. Genom
detta har samhällets krisberedskapsförmåga
stärkts.
Inriktning
Forskningen inom området samhällets
krisberedskap bör bedrivas så att den på sikt
bör kunna generera praktiskt tillämpbara
forskningsresultat som ska kunna användas i
lösandet av uppgifter. Vidare krävs en
långsiktig och systematisk forskning för att
öka kunskapen om risker och säkerhetsarbete.
Fokus inom området bör läggas på en
sektorsövergripande forskning som belyser de
olika behov och villkor som finns inom
området samhällets beredskap. För att
säkerställa att resultatet från forskningen når
ut till berörda aktörer är kommunikation av
resultat en viktig del av forskningen. Kunskap
och kunskapsspridning bör ses som en
prioriterad del av forskningen inom samhällets
krisberedskap. Ett ökat genomförande av
studier inom aktuella områden bör ske som ett
komplement till utförd forskning.
Arbetet med att genomföra delprogrammet
för säkerhetsforskning i EU:s sjunde
ramforskningsprogram bör fortsätta. Vidare
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bör samarbetet med USA ges fortsatt prioritet
inom säkerhetsforskningsområdet. Möjligheterna till att samfinansiera forskning med
internationella aktörer bör tillvaratas. Vidare
bör forskning och utveckling belysas i
samband med övningar och utbildningar i
enlighet med den s.k. Haga-deklarationen som
beslutats våren 2009 av de nordiska
ministrarna med ansvar för krisberedskapsfrågor.
4.4.6

Kustbevakning

Resultatanalys
Kustbevakningen (KBV) har en central roll
avseende samhällets säkerhet och krisberedskap till sjöss. KBV har befogenheter
och kompetens att bedriva sjöövervakning
och miljöräddningstjänst till sjöss. KBV:s
befogenheter samt fartyg och flygplan m.m.
utgör en resurseffektiv plattform för dessa
uppgifter. KBV:s verksamhet bidrar till att
skydda människors liv, säkerhet och hälsa
samt förhindra eller begränsa skador på
egendom och miljö. Genom internationella
samarbeten medverkar myndigheten till att
stärka miljöräddningstjänsten till sjöss,
minska miljöpåverkande utsläpp, utveckla
fiskerikontrollen och förhindra att den
gränsöverskridande brottsligheten ökar.
Verksamheten har betydelse för samarbetet
inom EU och flera internationella organ
såsom HELCOM (Helsingforskommissionen).
Kustbevakningen har idag genom ledningsberedskap och planerad patrulleringsverksamhet
med
miljöskyddsoch
kombinationsfartyg i stora delar av landet en
tillfredsställande insatsförmåga för att bedriva
miljöräddningstjänst till sjöss. KBV har
dagligen hantera s.k. ”vardagsolyckor”,
bestående av några hundra liter upp till något
tusental ton olja. KBV har teknisk kapacitet att
bekämpa oljeutsläpp upp till 5 000 ton olja.
Vid ogynnsamma betingelser såsom hård vind,
vinterförhållanden med kort dagsljusperiod
och is minskar dock möjligheten att hantera
vissa typer av utsläpp. Internationella avtal
säkerställer emellertid möjligheten att hantera
större utsläpp. För att uppnå den mest
effektiva verksamheten samverkar KBV med
de myndigheter som har kompletterande
90

utrustning för KBV:s verksamhet. Under året
har myndigheten deltagit i övningar inom
ramen för ett antal internationella samverkansavtal för att säkerställa att rutiner och
kontaktvägar fungerar mellan länderna.
Vid
2008
års
sammanträde
för
samordningsorganet för civil sjöövervakning
och sjöinformation (Sjöövervakningsrådet)
inleddes ett viktigt arbete med att kartlägga
alla de aktiviteter som myndigheterna bedriver
inom rådets ansvarsområde.
Vad gäller uppdraget att samordna
myndigheternas civila behov av sjöövervakning
har aktiviteter pågått inom flera områden.
Avseende t.ex. fiskerikontroll har personal
från KBV och Fiskeriverket lagt grunden för
en gemensam tillsynsplan. Vidare har även
insatser genomförts för att möta sjöfartens
krav på service 24 timmar om dygnet. KBV,
Sjöfartsverket och Tullverket har arbetat
vidare med en gemensam teknisk lösning,
förhandsanmälan för sjöfarten (FRS).
Utvecklingen av FRS väntas pågå 2009 och
2010. Kustbevakningens myndighetsgemensamma system för att samordna och förmedla
sjöinformation
(SJÖBASIS)
förväntas
levereras och fullt ut (nivå 1) driftsättas under
2009.
Kustbevakningens samverkan med polisens
nationella insatsstyrka, för att bekämpa den
grova organiserade brottsligheten, fartygskapningar och terrorism, har utvecklats
positivt. Kustbevakningen har också deltagit i
övningar inom EU för att öka EU:s kapacitet
att skapa ledningsstrukturer för att hantera
stora krissituationer.
Regeringen bedömer att KBV i allt väsentligt uppfyllt uppsatta mål för verksamheten.
Inriktning
Varje dag transporteras olja på Östersjön
motsvarande nästan 20 000 lastbilar med
släp. Oljetransporterna förväntas dessutom
öka kommande år. Då Östersjön är ett
mycket känsligt hav är det betydelsefullt att
Sverige fortsätter att utveckla förmågan att
hantera olyckor till sjöss med allvarliga
utsläpp som följd. Oljeolyckan i Langesund i
Norge sommaren 2009 visar på vikten av
samarbeten mellan länder. KBV deltog i
saneringsarbetet med både fartyg och
flygplan. KBV bör även fortsättningsvis ha
en ständig beredskap för att både nationellt
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och internationellt kunna påbörja och leda
miljöräddningstjänst till sjöss. Regeringen
anser att de internationella samarbetsavtalen
är viktiga för att skapa beredskap att hantera
större olyckor till sjöss. Under 2010
driftsätts tre nya kombinationsfartyg, med
större läktrings-, och bogseringskapacitet,
vilket kommer att bidra till ökad kapacitet
att hantera större olyckor.
Regeringen betonar vikten av att utvecklingen av strategin med Kustbevakningen
(KBV) som plattform för sjöövervakning,
miljöräddningstjänst och brottsbekämpning
till sjöss fortsätter. Regeringen framhåller även
att KBV:s arbete med sjöövervakning är viktigt
för säkerhet och trygghet i Östersjöområdet
och angränsande områden.
Regeringen angav i propositionen Ett
användbart försvar (prop. 2008/09:140, bet.
2008/09:FöU10, rskr. 2008/09:292) vikten av
att sjöverkande myndigheter har en god bild av
vilka tillgängliga resurser som finns såväl i
Sverige som i övriga länder kring Östersjön.
Kunskap om vilka resurser som finns bör leda
till ökad koordinering och ett mer effektivt
stöd till samhället vid krishantering, inklusive
miljökatastrofer och olyckor.
Kommissionen har utlyst ett pilotprojekt
gällande integrering av sjöövervakningsresurser i Östersjön och angränsande
områden. Regeringen uppdrog den 30 juli 2009
åt KBV att utarbeta ansökan och ansöka om
kommissionens pilotprojekt samt, om ansökan
beviljas, vara projektledare för pilotprojektet
(Fö2009/1602/SSK).
Befogenhetsutredningen (SOU 2008:58)
lämnade sitt betänkande våren 2008. De
föreslagna ändringarna innebär en samlad och
enhetlig reglering av KBV:s rättsliga befogenheter. Regeringen anser att KBV är en viktig
resurs inom områdena brottsbekämpning,
ordningshållning samt kontroll och tillsyn.
Betänkandet bereds i Regeringskansliet och
regeringen avser återkomma i frågan.
Kustbevakningen bör vidare bidra till att
övervakning och kontroll av trafiken till och
från utlandet sker i enlighet med gällande
bestämmelser. Inom ramen för arbetet med att
underlätta för sjöfartsnäringen är det angeläget
att Kustbevakningen tillsammans med
Sjöfartsverket och Tullverket fortsätter arbetet
med att skapa ett gemensamt anmälningssystem (FRS) för fartyg på väg till eller från

svensk hamn. I arbetet bör myndigheterna
beakta det pågående arbetet inom EU med
olika e-lösningar. KBV:s verksamhet inom det
rättsvårdande området bör även fortsatt
inriktas mot att bidra till bekämpningen av
grov organiserad brottslighet. KBV bör
fortsatt delta i den nationella satsningen
avseende intensifierad myndighetssamverkan i
regionala underrättelsecenter (RUC).

4.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan
invändning
för
Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk, Kustbevakningen, Statens haverikommission och
Styrelsen för psykologiskt försvar med
bedömningen att myndigheternas årsredovisningar i allt väsentligt är rättvisande.
För de myndigheter som vidtagit åtgärder med
medel från anslaget 7:5 Krisberedskap utgör
denna verksamhet endast en del av
myndigheternas totala verksamhet. Riksrevisionens iakttagelser för dessa kommenteras
i respektive berört utgiftsområde.
4.5.1

Uppföljning av Riksrevisionens
iakttagelser

Riksrevisionen har under 2007 och 2008
genomfört ett antal granskningar rörande
regeringens krishantering och dess styrning av
samhällets krisberedskap. Granskningen har
redovisats i åtta rapporter. I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1)
redovisades ett kort referat av rapporterna
samt vilka åtgärder regeringen avsåg vidta.
I det följande kommenteras de vidtagna
åtgärderna.
Beredskapen för kärnkraftsolyckor (RiR
2007:4)
I Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps regleringsbrev för 2009 har
myndigheten ett uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som de tillsammans med berörda
aktörer har vidtagit för att höja förmågan att
hantera kärnkraftsolyckor.
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Säkerheten vid vattenkraftdammar (RiR
2007:9)
Regeringen har beslutat att ge Affärsverket
svenska kraftnät i uppdrag att utreda de
statliga insatserna för dammsäkerhet.

4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Kustbevakningen

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens styrning av informationssäkerheten i den statliga förvaltningen (RiR
2007:10)
I avsnitt 4.4.3.4 Informationssäkerhet redovisas ett antal vidtagna åtgärder och fortsatt
inriktning.

2008

Utfall

862 709

2009

Anslag

922 708

1

2010

Förslag

989 546

2011

Beräknat

995 980

2

2012

Beräknat

961 270

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

71 287
858 753

1

Statens insatser för att hantera omfattande
elavbrott (RiR 2007:17)
Regeringen har beslutat att ge Affärsverket
svenska kraftnät i uppdrag att utreda verkets
befogenheter relativt branschen vid särskilt
svåra påfrestningar i elsystemet samt att se till
att det tas fram ett underlag om stamnätets
dimensionering.
Krisberedskap i betalningssystemet (RiR
2007:28)
Finansinspektionen och Riksgäldskontoret har
fortsatt arbetet för att stärka motståndskraften
och krisberedskapen i betalningssystemet,
samt om hur de grundläggande kraven på
uthållighet och säkerhet i systemet ska regleras
bereds vidare i Regeringskansliet.
Dricksvattenförsörjning – beredskap för stora
kriser (RiR 2008:8)
I en analys inom Jordbruksdepartementet
rörande livsmedels- och dricksvattenförsörjningen betonas vikten av att kunna
säkerställa krisberedskapen. Det är nödvändigt
att förbättra förutsättningarna för att kunna
hantera olika former av störningar av mer eller
mindre allvarlig art. Det finns enligt rapporten
behov av att förstärka samordningen av
insatserna på området. Regeringen överväger
därför att genom bl.a. en ändring i
myndighetens instruktion ge Livsmedelsverket
en samordnande funktion.
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Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 989 546 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 949 546 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Kustbevakningens
verksamhet att utföra sjöövervakning och
annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt
räddningstjänst till sjöss. Anslaget används
även till Kustbevakningens kostnader för
samordning av de civila behoven av sjöövervakning och sjöinformation.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2008

Intäkter
som
får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

13 685

13 685

0

Prognos 2009

2 000

2 000

0

Budget 2010

2 000

2 000

0

Intäkterna avser oljeskadeersättning som
påförs fartygsägare för uppkomna oljeskador.
Intäkterna för denna inkomsttitel är svåra att
prognostisera. För att få ut avgiften krävs
ibland att den som vållat skada förs inför
domstol, vilket gör att det kan dröja flera år
innan statens fordran säkrats.
Mot inkomsttiteln redovisas även vattenföroreningsavgifter
som
redovisas
av
Tullverket för Kustbevakningens räkning (se
vidare utgiftsområde 3, anslaget 1:3
Tullverket).
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Tabell 4.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

3 539

3 539

0

4 500

4 500

0

10 000

10 000

0

Kustbevakningen utför uppdrags- och
serviceverksamhet åt samverkande myndigheter samt andra uppdragsgivare och
avnämare. Myndigheten får disponera
intäkterna.

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Investeringsplan
Regeringens förslag: Förslaget till investeringsplan för Kustbevakningen för 2010–2012 godkänns

(tabell 4.4).

Tabell 4.4 Investeringsplan
Miljoner kronor
Antal

Utfall t.o.m.
2008

Prognos
2009

Flygplan

3

628

18

Större kombinationsfartyg

3

740

265

Kombinationsfartyg

4

83

Övervakningsfartyg

5

Svävare

1

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

61

535

371

7

53

100

Investeringar

5

135

18

Övriga investeringar

70

60

50

50

Summa investeringar

1 451

358

281

638

521

Lån

1 451

358

281

638

521

Summa finansiering

1 451

358

281

638

521

Skälen för regeringens förslag: Kustbevakningen bör under 2010 fullfölja redan påbörjade
materielanskaffningar, dock bör inga ytterligare upphandlingar och beställningar av fartyg påbörjas
under 2010. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget och medföljande prisökningar ska fyra eller
fem kombinationsfartyg, beroende på prisläget anskaffas. Regeringen ser att de förändrade
ekonomiska förutsättningarna till viss del påverkar myndighetens möjlighet att uppnå fastställda mål
för den operativa förmågan.
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Regeringens överväganden

4.6.2

Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har engångsvis ökats med 40
miljoner kronor 2010 och 2011 för att
finansiera tillkommande kostnader för räntor
med koppling till investeringsplanen ovan.
Beloppen har tidigare beräknats i lika del under
anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och
anläggningar
respektive
anslaget
1:4
Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel
och anläggningar.
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Kustbevakningen
Tusental kronor
2010

2011

2012

922 708

922 708

922 708

Pris- och löneomräkning 2

26 838

33 012

38 562

Beslut

40 000

40 260

0

989 546

995 980

961 270

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag

2:2 Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor

Tabell 4.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

28 791

2009

Anslag

39 850

2010

Förslag

54 850

2011

Beräknat

59 850

2012

Beräknat

39 850

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 099
38 888

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att finansiera ersättning
till kommuner för åtgärder som vidtas för att
förebygga jordskred och andra naturolyckor.
Anslaget används fr.o.m. 2010 även för
finansiering av vissa åtgärder för att stärka
samhällets förmåga att bedöma och hantera
översvämningsrisker.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 2:2 Förebyggande åtgärder

mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kronor under perioden 2011-2013
(tabell 4.7).

Tabell 4.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden

11 695

24 330

39 330

Nya åtaganden

15 353

30 000

27 000

Infriade åtaganden

-2 708

-15 000

-27 000

Utestående åtaganden

24 330

39 330

39 330

Erhållet/föreslaget bemyndigande

25 000

40 000

40 000

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

-27 000

-12 330

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser bidrag till kommunernas verksamhet att
förebygga jordskred och andra naturolyckor för att stimulera sådana åtgärder.
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Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har i statsbudgeten för 2007
engångsvis ökats för åren 2007–2009 med
15 miljoner kronor årligen. År 2010 minskas
därför anslaget med motsvarande belopp som i
stället beräknas under anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap.
Anslaget ökas med 30 miljoner kronor 2010,
35 miljoner kronor 2011 och 15 miljoner kronor
2012 för åtgärder för att anpassa Sverige till de
effekter som följer av ett förändrat klimat.
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2
Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra
naturolyckor
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

39 850

39 850

39 850

15 000

20 000

54 850

59 850

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag

39 850

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

efter förfrågan genom den s.k. Gemenskapsmekanismen inom EU. Den aktör som begärt
hjälpen betalar motsvarande belopp till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Under 2008 har 15,4 miljoner kronor från
anslaget utbetalats till 17 kommuner som ersättning för räddningstjänstkostnader. Vidare
har 1,7 miljoner kronor utbetalts till tre kommuner som ersättning för sanering efter oljeutsläpp 2008. 0,7 miljoner kronor har utbetalats
till Kustbevakningen under 2008 för myndighetens kostnader i samband med miljöräddningstjänst till sjöss.
Regeringens överväganden
Utfallet på anslaget varierar kraftigt mellan åren.
Detta beror på att det är svårt att förutsäga
antalet olyckor som kräver räddningsinsatser
och konsekvenserna av dessa.
Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

4.6.3

2:3 Ersättning för räddningstjänst

1

Förslag/beräknat anslag

2010

2011

2012

21 080

21 080

21 080

21 080

21 080

21 080

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 4.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

19 829

2009

Anslag

27 080

2010

Förslag

21 080

2011

Beräknat

21 080

2012

Beräknat

21 080

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13 901
26 543

4.6.4

Tabell 4.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet med anslaget är att, i enlighet med
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,
finansiera vissa ersättningar till följd av uppkomna kostnader vid genomförda räddningsinsatser, finansiera insatser för att bekämpa olja
m.m. till sjöss samt för utredning av allvarliga
olyckor. Anslagets ändamål är även att finansiera
de räddningsinsatser som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan behöva genomföra
till lands i Estland, Lettland och Litauen.
Anslaget används även för kostnader i ett initialt
skede för räddningstjänstinsatser som lämnats

2:4 Krisberedskap

2008

Utfall

1 658 040

2009

Anslag

1 530 540

2010

Förslag

1 171 370

2011

Beräknat

1 292 898

2

2012

Beräknat

1 325 820

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

39 966
1 522 133

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 279 551 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 304 551 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera åtgärder som stärker samhällets samlade beredskap
och förmåga att hantera allvarliga kriser och
deras konsekvenser. Anslaget finansierar även i
viss utsträckning åtgärder som syftar till att
skapa eller vidmakthålla en grundläggande
försvarsförmåga och förmågan för att ta emot
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stöd från andra länder vid allvarliga kriser. Anslaget fördelas i enlighet med angivna principer
och villkor.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 2:4 Krisberedskap besluta

om avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder samt
åtgärder för att hantera allvarliga/extraordinära händelser som, inklusive tidigare gjorda beställningar
medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kronor under perioden 2011-2016 (tabell 4.12).

Tabell 4.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Utestående åtaganden vid årets början

251 054

236 966

345 158

Nya åtaganden

194 103

279 000

207 096

- 208 191

- 170 808

- 199 392

Utestående åtaganden vid årets slut

236 966

345 158

352 862

Erhållet/föreslaget bemyndigande

270 000

365 000

360 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2011

Beräknat
2012-2016

- 193 384

- 159 478

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet avser verksamhet som bedrivs inom samverkansområdena Teknisk infrastruktur, Transporter, Geografiskt områdesansvar, Skydd, Undsättning och
vård samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps forskningsbidrag.
Beredskapsinvesteringar
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att för 2010 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i
Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar
på högst 500 000 000 kronor.
Regeringen bemyndigas att för 2010 låta
Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på
högst 350 000 000 kronor.
Skälen för regeringens förslag: Låneramen
för beredskapsinvesteringar behövs bl.a. för att
stärka den nationella beredskapen mot en
influensapandemi.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
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För finansiering av driftstöd till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel
har anslaget minskats med 2,5 miljoner kronor
2010. Totalt har därmed 109,3 miljoner kronor
i stället beräknats under anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet. Från och med 2011 beräknas de 109,3
miljoner kronorna åter under anslaget 2:4
Krisberedskap.
Anslaget har minskats med 350 miljoner
kronor fr.o.m. 2010. I stället beräknas
250 miljoner kronor under utgiftsområde 21
Energi, anslaget 1:14 Elberedskap och
100 miljoner kronor under utgiftsområde 22
Kommunikationer, anslaget 2:5 Driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation.
Anslaget har minskats med 3 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 för finansiering av
administration av viss signalskyddsverksamhet. Beloppet beräknas i stället under anslaget
1:8 Försvarets radioanstalt.
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Anslaget har engångsvis minskats med
25 miljoner kronor 2010 och 2011. Beloppen
beräknas i stället under anslaget 2:8
Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och
SPF.

Anslagets ändamål är att finansiera utbyggnad,
uppbyggnad, drift och förvaltning av ett
gemensamt radiokommunikationssystem för
skydd och säkerhet.

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:4 Krisberedskap

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 4.15 Uppdragsverksamhet

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

1 530 540

1 530 540

1 530 540

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

109 019

207 532

-98 513

160 000

354 000

-194 000

242 000

499 000

-257 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Förslag/beräknat anslag

21 330

37 518

46 631

-30 500

78 491

104 355

-350 000

-353 651

-355 706

1 171 370

1 292 898

1 325 820

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

4.6.5

2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och
säkerhet

Tabell 4.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

207 532

2009

Anslag

195 000

2010

Förslag

211 000

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

356 742
390 342

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ta ut avgifter för finansiering av drift
och förvaltning av Rakelsystemet. Intäkterna
disponeras av myndigheten.
Intäkterna 2010 kan härledas till den
överenskomna fördelningen per departement
och myndighet samt beräknade intäkter från
övriga användare.
Driften och förvaltningen finansieras även
från anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 2:5 Gemensam

radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå avtal om ekonomiska åtaganden för att anskaffa
infrastrukturen för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel som, inklusive tidigare
gjorda beställningar medför behov av anslag på högst 85 000 000 kronor under perioden 2011-2013
(tabell 4.16).

Tabell 4.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Budget
2009

Beräknat
2010

112 415

110 415

98 000

74 000

-100 000

-100 415

Utestående åtaganden vid årets slut

110 415

84 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

200 000

85 000

Utestående åtaganden vid årets början
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet
avser utbyggnad och uppbyggnad av ett
gemensamt radiokommunikationssystem för
skydd och säkerhet.

4.6.6

Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och
beredskap
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

206 000

206 000

206 000

5 000

-206 000

-206 000

211 000

0

0

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Beräknat
2012-2013

-84 000

0

2:6 Ersättning till SOS Alarm AB
för alarmeringstjänst enligt avtal

Tabell 4.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande:
För finansiering av driften av systemet har
anslaget ökats med 5 miljoner kronor 2010.
Totalt har därmed 211 miljoner kronor
beräknats under anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet. Från
och med 2011 beräknas beloppet åter under
anslagen 2:4 Krisberedskap och 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap. Detta innebär att
inga medel beräknats under anslaget beräknats
fr.o.m. 2011. För den fortsatta finansieringen
av verksamheten, se avsnitt 4.4.4.5.

Beräknat
2011

2008

Utfall

183 400

2009

Anslag

178 000

2010

Förslag

178 000

2011

Beräknat

178 000

2012

Beräknat

178 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
178 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet med anslaget är att finansiera
ersättning från staten till SOS Alarm Sverige
AB enligt avtal.
Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande:
För finansiering i enlighet med det nya
avtalet med SOS Alarm Sverige AB har
anslaget ökats med 4 miljoner kronor fr.o.m.
2010.
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Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för
alarmeringstjänst enligt avtal
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

174 000

174 000

174 000

4 000

4 000

4 000

178 000

178 000

178 000

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.6.7

2:7 Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap

Tabell 4.20 Anslagsutveckling

med anledning av lagen (1999:381) om
åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Anslaget finansierar också den verksamhet
som myndigheten genomför inom områdena
massmediernas beredskap, kunskapsspridning
om säkerhetspolitik och totalförsvar samt
opinionsundersökningar, dvs. att följa svensk
opinionsutveckling av betydelse för totalförsvaret.
Vidare
finansierar
anslaget
vägledande och rådgivande verksamhet för
totalförsvarspliktiga. Anslaget finansierar även
drift och vidmakthållande av vissa reservfunktioner inom etermedia.
Anslaget används även för stöd till frivilliga
försvarsorganisationer.

Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

916 190

2010

Förslag

960 989

2011

Beräknat

969 616

2

974 842

3

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
805 081

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.21 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 960 989 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 960 989 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps förvaltningskostnader.
Ändamålet med anslaget är att finansiera
verksamhet inom räddningstjänstområdet
inklusive olycks- och skadeförebyggande
åtgärder samt beredskap och indirekta
kostnader för internationella räddnings- och
katastrofinsatser samt andra internationella
insatser inom ramen för EU-samarbetet och
Nato/PFF. Vidare finansierar anslaget
verksamhet för att upprätthålla beredskap
samt
indirekta
kostnader
beträffande
Myndigheten
för
samhällsskydd
och
beredskaps förmåga att stödja utlandsmyndigheter och nödställda i en situation då
många svenska medborgare eller personer med
hemvist i Sverige drabbas till följd av allvarlig
olycka eller katastrof i utlandet.
Anslaget används även för bidrag till
främjande av den enskilda människans
förmåga. Delar av utbildningsverksamheten
finansieras från anslaget. Ändamålet med
anslaget är även att finansiera ersättning till
länsstyrelserna för tillkommande uppgifter

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Utfall 2008

17 042

17 042

Prognos 2009

17 000

17 000

Budget 2010

17 000

17 000

Intäkter
som
får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt
kostnad)

-

Avgifter som tas ut med stöd av lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva
varor redovisas mot inkomsttitel 2552 Övriga
offentligrättsliga avgifter.
Inkomster från oljeskadeersättning enligt
sjölagen
(1994:1009)
redovisas
mot
inkomsttitel 2713 Vattenföroreningsavgifter
m.m.
Tabell 4.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

284 998

282 732

2 266

19 319

19 726

-407

274 085

266 655

7 430

25 200

24 596

604

274 970

267 220

7 750

25 000

24 406

594

Med uppdragsverksamhet avses i detta
sammanhang den avgiftsbelagda verksamhet
som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap ska bedriva. Myndigheten får åta sig
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att mot avgift utveckla och förvalta tekniskt
stöd åt andra myndigheter samt åt kommuner
och landsting.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ska vidare utföra uppdrags- och
serviceverksamhet åt samverkande myndigheter och andra uppdragsgivare. Med
uppdragsverksamhet avses i detta sammanhang
bl.a. tjänsteexport enligt tjänsteexportförordningen (1992:192). Myndigheten får
disponera intäkterna.
Myndigheten får delta i internationella
räddnings- och katastrofinsatser förutsatt att
det finns en extern finansiering. Vidare får
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om verksamheten har anknytning till
myndighetens uppgifter, mot avgift tillhandahålla fortbildning, uppdragsutbildning samt
konferens- och internattjänster.

4.6.8

2:8 Avvecklingsmyndigheten för
SRV, KBM och SPF

Tabell 4.24 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

203 900

2010

Förslag

95 000

2011

Beräknat

45 947

2

2012

Beräknat

0

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

0
195 171

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 45 000 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget ska finansiera avvecklingen av Statens
räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten
och Styrelsen för psykologiskt försvar.

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
Anslaget har ökats med 22,9 miljoner
kronor fr.o.m. 2010 för finansiering av stöd till
frivilliga försvarsorganisationer. Beloppet
beräknades t.o.m. 2009 på det tidigare anslaget
1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer (se
avsnitt 3.4.3.2. sid.40).
Anslaget har minskats med 2,3 miljoner
kronor fr.o.m. 2010. Beloppet beräknas i
stället under anslaget 1:8 Försvarets
radioanstalt för finansiering av viss signalskyddsverksamhet.
Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Regeringens överväganden
Regeringen har i förhållande till 2009 beräknat
anslaget enligt följande.
För 2010 och 2011 minskar behovet av
medel för avvecklingen. Anslaget har därför
minskats med 55 miljoner kronor 2010 och
107,2 miljoner kronor 2011. Från och med
2012 beräknas inga medel under anslaget och
25 miljoner kronor av minskningen beräknas
åter under anslaget 2:4 Krisberedskap.
Tabell 4.25 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF.
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009
2010

2011

2012

907 490

907 490

907 490

Pris- och löneomräkning 2

32 860

41 302

46 415

Beslut

-2 300

-2 321

-2 333

Överföring till/från andra
anslag

22 939

23 145

23 270

960 989

969 616

974 842

Anvisat 2009 1

Förslag/beräknat anslag

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
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2010

2011

2012

150 000

150 000

150 000

0

3 157

6 220

-55 000

-107 210

-156 220

95 000

45 947

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Förändring till följd av:

1

1

Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

5 Strålsäkerhet

5.1

Omfattning

Området omfattar frågor om strålskydd och kärnsäkerhet. Verksamheten vid Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i området. Strålsäkerhetsmyndigheten bildades den 1 juli 2008.

5.2

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom område Strålsäkerhet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

151

303

300

329

339

341

Summa Strålsäkerhet

151

303

300

329

339

341

3

10

10

0

0

0

2008 34:01 Statens strålskyddsinstitut

57

0

0

0

0

0

2008 34:02 Statens kärnkraftinspektion:
Förvaltningskostnader

49

0

0

0

0

0

2008 34:03 Statens kärnkraftinspektion:
Kärnsäkerhetsforskning

29

0

0

0

0

138

10

0

0

0

Strålsäkerhet

Äldreanslag

2009 3:2 Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI

Summa Äldreanslag

10

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

5.3

Resultatredovisning

Resultatredovisningen nedan omfattar resultat
samt analys och slutsatser för området
Strålsäkerhet. Resultatredovisning beträffande
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö finns
under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och
naturvård.

5.3.1

Resultat

Säkerheten vid de svenska reaktorerna upprätthålls på en godtagbar nivå. Strålsäkerhetsmyndigheten har genom tillsyn av de
kärntekniska anläggningarna säkerställt ett
brett underlag för denna samlade strålsäkerhetsutvärdering och det har inte uppdagats
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några brister i barriärerna som medför utsläpp
av radioaktiva ämnen som överstiger gällande
gränser. Inte heller har några andra
radiologiska händelser inträffat som innebär
risk för allmänhet eller yrkesverksamma.
Under hösten 2008 lämnade Sverige sin
tredje nationalrapport enligt konventionen om
säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle
och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, den s.k. avfallskonventionen. I
maj 2009 hölls granskningsmötet där Sveriges
rapport presenterades. Både rapporten och
presentationen mottogs väl av de övriga
konventionsparterna.
De internationella granskningar som den
tidigare myndigheten Statens kärnkraftinspektion fick regeringens uppdrag att begära
från
Internationella
atomenergiorganet
(IAEA) genomförs enligt plan. Under 2008
granskades Forsmarks kärnkraftverk. IAEA:s
slutrapport har publicerats på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Granskningsteamets
slutsatser sammanfaller i allt väsentligt med
myndighetens egna. Under 2009 genomfördes
en granskning av Oskarshamns kärnkraftverk
men resultatet har ännu inte offentliggjorts av
IAEA.
Till följd av resultatet från flera års samlade
inspektionsinsatser mot kärnkraftverket i
Ringhals beslutade Strålsäkerhetsmyndigheten
att sätta Ringhals AB under särskild tillsyn.
Den särskilda tillsynen innebär bl.a. ökad
närvaro av inspektörer, förhöjda rapporteringskrav samt ökad inspektionsverksamhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten har en stor
internationell verksamhet inom strålsäkerhetsområdet. Främst bedrivs arbetet inom EU där
ett direktiv på kärnsäkerhetsområdet slutförhandlats under 2009, inom Internationella
atomenergiorganet (IAEA) FN:s vetenskapliga
strålningskommitté
(UNSCEAR),
OECD:s kärnenergibyrå (NEA) samt
Internationella
strålskyddskommittén
(ICRP). Till IAEA rapporterar Strålsäkerhetsmyndigheten händelser av säkerhetsmässig
betydelse inom strålsäkerhetsområdet genom
den s.k. INES-skalan.
Den särskilda tillsynen av anläggningen i
Forsmark, som inleddes under 2006,
avslutades under 2009.
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5.3.2

Analys och slutsatser

Strålsäkerhetsmyndigheten bildades vid halvårsskiftet 2008 genom en sammanläggning av
Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion. Syftet är att på sikt uppnå en
starkare och effektivare tillsynsmyndighet.
Att bilda en ny myndighet är en resurs- och
tidskrävande process. Myndigheten inledde sin
verksamhet med ett stort antal vakanser,
eftersom de båda tidigare myndigheterna var
restriktiva med att rekrytera under den sista
tiden. Trots detta bedömer regeringen att
målen i allt väsentligt uppfylls.
Vid samtliga svenska kärnkraftverk finns
planer för moderniseringar eller effekthöjningar. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar
dessa projekt. Projektens storlek i kombination med att industrins tidplaner inte håller i
alla avseenden gör att komplexiteten i samt
omfattningen av granskningarna av dessa
projekt har varit större än förutsett.
Sedan några år har betydande resurser lagts
på att bygga upp kunskap och kompetens för
att kunna ta emot Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om att bygga
anläggningen för slutförvaret av det använda
kärnbränslet. Även rutiner och organisation
har successivt anpassats till att kunna hantera
granskningen av ansökan.

5.4

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i revisionsberättelserna för 2008 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten för den
andra halvan av 2008. Strålsäkerhetsmyndigheten bildades den 1 juli 2008. Riksrevisionen
har inte heller haft några invändningar i revisionsberättelserna för 2008 avseende Statens
kärnkraftinspektion för första halvåret 2008.
Riksrevisionen anser att Statens strålskyddsinstituts årsredovisning ger en något missvisande bild av myndighetens ställning på
balansdagen då bidrag för finansiering av anläggningstillgångar felaktigt ingår i detta
belopp med cirka 14 miljoner kronor. En
korrekt redovisning skulle inneburit ett
negativt belopp på cirka 3,7 miljoner kronor i
stället
för
10,3
miljoner
kronor.
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Kärnkraftinspektionen
och
Strålskyddsinstitutet avvecklades den 30 juni 2008.

5.5

Politikens inriktning

En viktig princip i miljöarbetet är att
förorenaren ska betala. Den som bedriver
kärnteknisk verksamhet eller verksamhet med
strålning har ansvar både för att verksamheten
bedrivs på ett strålsäkert sätt och att
uppkommet radioaktivt avfall omhändertas på
ett sätt som säkerställer ett gott skydd för
människans hälsa och för miljön.
En god strålsäkerhet och krisberedskap
garanteras genom en stark tillsyn av berörda
myndigheter.
Regeringen har stärkt förutsättningarna för
kärnkraftstillsynen genom resursförstärkning
och sammanläggning av myndigheter till
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Nu tas
ytterligare steg för att förtydliga ansvarsfrågan.
Regeringen har tillsatt en utredning för att se
över lagstiftningen på strålsäkerhetsområdet
och hur svensk lag ska anpassas till den
internationella ansvarsregleringen som innebär
att reaktorägarna i ökad omfattning får ta
ansvar för kärnkraftens risker (enligt den s.k.
Pariskonventionen).
Utredningen
har
därutöver fått i uppdrag att analysera om
reaktorinnehavarna bör åläggas ett obegränsat
ansvar för radiologisk skada, eller om det finns
samhälleligt intresse att i Sverige fortsatt
bibehålla begränsningarna av ansvaret.
För att inte äventyra kommande
generationers livsbetingelser är det den
nuvarande generationens ansvar att ta hand om
kärnavfallet på ett säkert sätt. Sverige har i flera
olika sammanhang tydligt markerat att svenskt
avfall och svenskt använt kärnbränsle ska
omhändertas i Sverige. Industrin har genom
Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
meddelat att de avser att lämna in en ansökan
om ett slutförvar för det använda kärnbränslet
i Forsmark, Östhammars kommun, nästa år.
Inför beskedet har ett viktigt, brett och
omfattande informationsarbete skett genom
SKB,
kommunerna
Östhammar
och
Oskarshamn, myndigheter samt ideella och
lokala
organisationer.
Satsningen
på
Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkrafts- och
avfallstillsyn säkerställer att myndigheten har

en god beredskap inför granskningen av
ansökan liksom god uppsikt över säkerheten i
kärnkraftverken. Ansökan kommer att prövas
både enligt kärntekniklagen och miljöbalken.
Villkor kommer att ställas enligt båda lagarna
samt strålskyddslagen. Regeringens prövning
förväntas tidigast 2013.
Regeringen satsar på att förstärka tillsynen
av radiologisk diagnostik inom hälso- och
sjukvården. En inspektionsstrategi tas fram av
Strålsäkerhetsmyndigheten. Satsningen ska
möta de ökade behov som uppstår av den
ökande användningen av strålning inom hälsooch sjukvård. De skadliga effekterna av
strålning på människors hälsa och miljön ska
hållas så små som möjligt.
Med utgångspunkt från 2007 års
utvärdering av miljökvalitetsmålet Säker
strålmiljö har Strålsäkerhetsmyndigheten på
regeringens uppdrag tagit fram en nationell
plan för omhändertagandet av allt radioaktivt
avfall. Planen fokuserar på radioaktivt avfall
från icke kärnteknisk verksamhet och ger en
god grund för fortsatt arbete på området.

5.6

Budgetförslag

5.6.1

3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

2008

Utfall

151 390
1

2009

Anslag

302 873

2010

Förslag

329 416

2011

Beräknat

339 208

2

2012

Beräknat

340 880

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 074
299 622

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 337 373 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 337 373 tkr i 2010 års prisnivå.

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är förvaltningsmyndighet med ansvar för tillsyn av
strålskydd och kärnsäkerhet, säkerheten för
kärnavfallet, fysiska skyddet vid kärntekniska
anläggningar, icke-spridningsfrågor samt
beredskap mot radiologiska olyckor. Myndigheten är också ansvarig myndighet för
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miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Anslaget
används för att finansiera SSM:s förvaltningskostnader samt för att finansiera kostnader för
forskning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 5.3 Offentligrättslig verksamhet

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas

att under 2010 för ramanslaget 3:1
Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
65 000 000 kronor under 2011–2013.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2008

195 583

4 867

188 342

12 108

Prognos 2009

279 200

9 625

271 825

17 000

Budget 2010

303 000

20 773

282 000

41 773

Resultat
(intäkt kostnad)

SSM verksamhet finansieras delvis via avgifter
enligt förordningen (2008:463) om vissa
avgifter
till
Strålsäkerhetsmyndigheten.
Ansökningsavgifter som berör kärnteknisk
verksamhet enligt 3 och 4 §§ nämnda förordning disponeras av myndigheten. Granskningarna av ansökningarna enligt denna
paragraf har blivit mer omfattande än vad som
tidigare antagits. Regeringen avser därför att,
genom förordningsändring besluta om att
avgifterna ska höjas. Genom denna höjning av
avgifterna beräknas avgiftsintäkterna öka med
3 miljoner kronor per år från och med 2010.
Avgifter som berör icke-kärnteknisk verksamhet enligt 3 och 4 §§ nämnda förordning förs
till inkomsttitel 2511 Ansökningsavgifter.
Övriga avgifter förs till inkomsttitel 2551
Avgifter från kärnkraftverken. Myndigheten
disponerar inte dessa avgifter.
Tabell 5.4 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

1 464

1 550

-86

9 000

8 750

250

9 000

8 700

300

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Strålsäkerhetsmyndighetens
uppdragsverksamhet berör östsamarbetet och utbildningsinsatser.
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Skälen för regeringens förslag: Behovet av
bemyndigande på anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten uppstår genom myndighetens
beställningar av forskning inom ansvarsområdet. För 2010 föreslås bemyndiganderamen öka med 6 miljoner kronor
jämfört med innevarande år.
Regeringens överväganden
I enlighet med beräkningar i tidigare
budgetpropositioner
• tillförs anslaget medel med anledning
av att tidigare beslut om finansiering
av
avvecklingsmyndigheten
för
Statens
strålskyddsinstitut
och
Statens
kärnkraftinspektion.
Anslaget ökas med 10 miljoner per år
fr.o.m. 2010.
• tillförs anslaget medel för förstärkt
tillsyn av de kärntekniska anläggningarna och förstärkt tillsyn av
användningen
av
radiologisk
diagnostik
inom
sjukvården.
Anslaget ökas med 8 miljoner
kronor 2010 och med 16 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2011.
Regeringen föreslår att 329 416 000 kronor
anvisas under anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten för 2010. För 2011 beräknas
anslaget uppgå till 339 208 000 kronor och för
2012 till 340 880 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
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Tabell 5.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

302 873

302 873

302 873

Förändring till följd av:
Pris- och
löneomräkning 2
Beslut

8 270

9 963

11 505

18 273

26 372

26 502

329 416

339 208

340 880

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års
statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och
inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av
myndigheternas förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 5.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012-2013

37 723

46 476

45 480

–

–

27 531

25 299

50 000

–

–

-18 778

-26 295

-32 029

-27 878

-35 573

Utestående åtaganden

46 476

45 480

63 451

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

57 000

59 000

65 000

–

–

Infriade åtaganden
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6 Elsäkerhet

6.1

Budgetförslag

Regeringens överväganden

6.1.1

4:1 Elsäkerhetsverket

Omlokaliseringen
från
Stockholm
till
Kristinehamn innebär omställningskostnader
för myndigheten. Mot bakgrund av myndighetens ökade kostnader med anledning av
flytten avser regeringen medge att myndigheten får disponera befintligt anslagssparande.
Vidare avser regeringen att noga följa
utvecklingen av myndighetens ekonomiska
situation så att verksamheten långsiktigt kan
fungera med bibehållen kvalitet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 45 332 000 kronor anvisas under
anslaget 4:1 Elsäkerhetsverket för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 45 590 000
kronor respektive 45 830 000 kronor.

Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

45 205
1

Anslag

44 147

2010

Förslag

45 332

2011

Beräknat

45 590

2

2012

Beräknat

45 830

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 663
46 292

1

Inklusive tilläggsbudget i samband med 2009 års ekonomiska vårproposition
(bet. 2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna
proposition.
2
Motsvarar 45 332 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 332 tkr i 2010 års prisnivå.

Under anslaget anvisas medel till förvaltningskostnader vid Elsäkerhetsverket. Inkomster hos
Elsäkerhetsverket som myndigheten inte får
disponera redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln 2552 Övriga
offentligrättsliga avgifter.

Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
4:1 Elsäkerhetsverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

44 147

44 147

44 147

1 185

1 443

1 683

45 332

45 590

45 830

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tabell 6.2 Avgiftsbelagd verksamhet

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Resultatområde
Publikationförsäljning
Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Utfall 2008

310 909

792

774

18

Prognos 2009

307 900

1 000

1 000

0

Budget 2010

310 000

500

500

0

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

3.

4.

5.

banken samt bemyndigar regeringen att
ikläda staten betalningsansvar i form av
statliga
garantier
som
följer
av
kapitalhöjningen (avsnitt 3.7.1),

fastställer biståndsramen för internationellt
utvecklingssamarbete till 1 procent av vid
budgeteringstillfället beräknad bruttonationalinkomst (BNI) för 2010 (avsnitt
2.1),

6.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 60 210 000 000 kronor under
2011–2028 (avsnitt 3.7.1),

bemyndigar regeringen att under 2010 till
annan part överlåta ett tidigare lämnat
villkorslån till Private Infrastructure
Development Group (PIDG) avseende
finansiering av riskkapital i Guarantco
(avsnitt 3.7.1),

7.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta
om kapitaltillskott om 100 000 000 kronor
till det statligt ägda bolaget Swedfund
International AB (avsnitt 3.7.1),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget
2:1
Reformsamarbete
i
Östeuropa besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 3 107 000 000
kronor under 2011–2017 (avsnitt 4.6.1),

9.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd,
såvitt avser anslag som står till regeringens
disposition, enligt följande uppställning:

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:1 Biståndsverksamhet ikläda
staten betalningsansvar i form av statliga
garantier som inklusive tidigare gjorda
åtaganden uppgår till ett belopp av högst
5 395 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1),
bemyndigar regeringen att under 2010
ikläda staten betalningsansvar i form av
statliga
garantier
för
Nordiska
investeringsbankens miljöinvesteringslån
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
uppgår till ett belopp av högst
1 112 000 000 kronor (avsnitt 3.7.1),
godkänner att Sverige medverkar i
kapitalhöjningen i Asiatiska utvecklings-
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Riksrevisionens styrelse föreslår att riksdagen
10. bemyndigar Riksrevisionen att under
2010 för ramanslaget 1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete ingå
avtal om samarbetsprojekt som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov
av framtida anslag på högst 26 000 000
kronor under 2011–2013 (avsnitt 3.7.5),

11. för budgetåret 2010 anvisar ett anslag
under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd, när det gäller anslaget som är
avsett för Riksrevisionen, enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:1

Anslagstyp

Biståndsverksamhet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Nordiska Afrikainstitutet
Folke Bernadotteakademin
Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Reformsamarbete i Östeuropa

Summa

8

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

24 684 836
932 824
15 200
47 467
40 000
21 008
1 278 110
27 019 445
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2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
underindelas i Internationellt utvecklingssamarbete och Reformsamarbete i Östeuropa.
Ramen för utgiftsområdet
Regeringen föreslår att biståndsramen för 2010
uppgår till 31,4 miljarder kronor, vilket motsvarar 1 procent av beräknad bruttonationalinkomst (BNI). Från biståndsramen
görs avräkningar i enlighet med Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) och dess biståndskommitté (DAC):s definition av bistånd för
biståndsklassificerade kostnader. De sammanlagda avräkningarna från biståndsramen
uppgår 2010 till 4,4 miljarder kronor. I
utgiftsområdet ingår 20,3 miljoner kronor som
avser förvaltningskostnader för samarbete
inom Östersjöregionen som inte klassificeras
som utvecklingsbistånd enligt OECD/DAC.
Det föreslagna beloppet för utgiftsområde 7
Internationellt bistånd uppgår därmed till 27,0
miljarder kronor.
Avräkningar från biståndsramen
avräkningarna
från
De
sammanlagda
biståndsramen uppgår 2010 till 4,4 miljarder
kronor. Det är en ökning med 309 miljoner
kronor jämfört med föregående år.
Avräkningarna som andel av biståndsramen

uppgår 2010 till 14 procent jämfört med 12
procent 2009.
Avräkningen för kostnader för asylsökande
från utvecklingsländer har minskat från
föregående år. För 2010 uppgår denna
avräkning till drygt 2 miljarder kronor.
Från biståndsramen avräknas vidare
kostnader för det svenska bidraget till den del
av Europeiska unionens (EU) gemensamma
bistånd som finansieras över EU:s reguljära
budget. För avräkningen 2010 har Sveriges
faktiska kostnad för biståndet på den totala
EU-budgeten 2008 använts. För 2010 uppgår
avräkningen till knappt 1,7 miljarder kronor.
Avräkningen för administrativa kostnader
m.m. består främst av utrikesförvaltningens
administration av utvecklingssamarbetet,
medel under UO 6 för Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps internationella
biståndsverksamhet, medel under UO 22 för
bidrag till Världssjöuniversitetet (WMU) samt
den del av bidraget till Förenta nationerna
(FN) som utbetalas från andra utgiftsområden
och som klassificeras som bistånd. De medel
som regeringen föreslår flyttas till UO 22
fr.o.m. 2010 har tidigare belastat anslaget 1:1
Biståndsverksamhet under UO 7. Avräkningen
från biståndsramen ökar med samma belopp
som överförs. Avräkningen för utrikesförvaltningen uppgår till 415 miljoner kronor.
Sammanlagt
uppgår
avräkningen
för
administrativa kostnader m.m. till 714
miljoner kronor i 2010 års prisläge.
Avräkningen är delvis beroende av
valutakurser och konsumentprisindex.
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Tabell 2.1 Biståndsram, avräkningar och biståndsanslag
miljoner kronor
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Biståndsram

BUDGETÅR

30 139

32 038

33 863

31 434

32 577

34 149

–Avräkningar

4 609

4 473

4 126

4 435

4 540

4 688

Skuldavskrivningar

1 500

500

-215

Flyktingkostnader

1 745

2 508

2 298

2 068

2 114

2 188

EU-bistånd

1 008

981

1 362

1 653

1 680

1 741

356

483

681

714

752

760

25 529

27 565

29 737

26 999

28 037

29 461

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

Varav:

Administration m.m.
Biståndsdelen av Internationellt
utvecklingssamarbete och Reformsamarbete i
Östeuropa1
Biståndsram i procent av beräknad BNI

-7

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. Internationellt utvecklingssamarbete består av anslagen 1:1
Biståndsverksamhet (exkl. samarbetet med Östeuropa), 1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (exkl. samarbetet med Östeuropa), 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet, 1:4 Folke Bernadotteakademin, 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete och 1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete. Reformsamarbete i Östeuropa består av anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.2 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 7
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

25 299

27 301

27 821

24 685

25 716

27 133

895

906

892

933

940

945

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

15

14

15

15

15

1:4 Folke Bernadotteakademin

41

42

41

47

48

48

1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

39

40

39

40

40

40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete

18

20

20

21

21

21

26 307

28 324

28 827

25 741

26 780

28 203

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

1 146

1 459

1 495

1 278

1 278

1 278

Summa Reformsamarbete i Östeuropa

1 146

1 459

1 495

1 278

1 278

1 278

27 453

29 783

30 322

27 019

28 058

29 481

Internationellt utvecklingssamarbete

1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

Summa Internationellt utvecklingssamarbete
Reformsamarbete i Östeuropa

Totalt för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.3 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

30 109

30 109

30 109

31

38

43

-273

-299

-316

-2 429

-1 286

285

-392

-478

-615

52

52

52

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

-80

-78

-78

27 019

28 058

29 481

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 2.4 Ramnivå 2009 realekonomiskt fördelad1,
utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

2

Verksamhetskostnader
Investeringar

4

Summa ramnivå
1

24 941
3

2 076
2
27 019

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
2
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten t.ex. hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller
någon direkt motprestation.
3
Med verksamhetskostnader avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
4
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar
såsom byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella
tillgångar.

Biståndsramens storlek bestäms utifrån den
procentsats (andel av BNI) som riksdagen
beslutat om för varje enskilt år. Vid
beräkningen av biståndsramen används den
senast tillgängliga BNI-prognosen. Varje år
rapporteras det totala svenska biståndet efter
avslutat budgetår till DAC som ansvarar för
att
sammanställa
medlemsländernas
biståndsstatistik. Vid rapporteringstillfället
används den senast tillgängliga BNIprognosen, vilket kan bidra till att skillnader
mellan prognos och officiell statistik uppstår.
Skillnader mellan budgeterat utvecklingssamarbete och utfall kan också bero på att
bidrag till de multilaterala finansieringsinstitutionerna rapporteras i sin helhet till
DAC det år skuldsedeln läggs. I statsbudgeten
fördelas bidraget i stället över flera år, i den
takt utbetalningar görs. För de bilaterala
skuldavskrivningarna kan avräkningen vara i
otakt mot de faktiskt genomförda bilaterala
skuldavskrivningarna som rapporteras till
DAC. Detta p.g.a. att avräkningen budgeteras
efter planerade ej genomförda skuldavskrivningar. Även i avräkningen för EUbiståndet kan beloppet i avräkningen, som
grundar sig på faktiskt utfall två år tidigare,
skilja sig mot faktiskt utfall för gällande år,
vilket är den summa som rapporteras till
DAC. I rapporteringen ingår även samtliga
utgifter, inklusive avräkningar (se tabell 2.1)
och skuldavskrivningar, som kan klassificeras
som bistånd enligt DAC:s definition. Se
årsredovisning för staten 2008 för rapporterat
utfall
för
biståndet
1999–2008.

11

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

3 Internationellt utvecklingssamarbete

3.1

Omfattning

Under Internationellt utvecklingssamarbete
finns
sex
anslag:
biståndsverksamhet,
förvaltningsanslagen för Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Nordiska Afrikainstitutet (NAI), Folke
Bernadotteakademin (FBA), Institutet för
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete (SADEV) samt Riksrevisionens
anslag för internationellt utvecklingssamarbete. Insatser inom området finansieras

3.2

framför allt från biståndsramen. Från den görs
avräkningar i enlighet med OECD/DAC:s
definition av bistånd för biståndsklassificerade
kostnader. Den del som inte finansieras från
biståndsramen är de medel under Sidas
förvaltningsanslag som avser förvaltningskostnader för samarbete inom Östersjöregionen, som inte klassificeras som bistånd.
Från
och
med
2008
finansieras
utvecklingssamarbetet med Östeuropa från ett
eget
anslag
(avsnitt
4.1).

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Internationellt utvecklingssamarbete
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

25 299

27 301

27 821

24 685

25 716

27 133

895

906

892

933

940

945

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

15

15

14

15

15

15

1:4 Folke Bernadotteakademin

41

42

41

47

48

48

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

39

40

39

40

40

40

1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete

18

20

20

21

21

21

26 307

28 324

28 827

25 741

26 780

28 203

Internationellt utvecklingssamarbete

1:1 Biståndsverksamhet
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida)

Summa Internationellt utvecklingssamarbete
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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3.3

Mål

Målet för Internationellt utvecklingssamarbete
är att bidra till att skapa förutsättningar för
fattiga
människor
att
förbättra
sina
levnadsvillkor.

3.4

Resultatredovisning

Regeringen lämnade den 7 maj i år en skrivelse
till riksdagen om biståndets resultat (skr.
2008/09:189). Regeringen lämnar därför ingen
särskild resultatredovisning i denna proposition.
I skrivelsen redogörs för resultat från Sveriges
internationella
utvecklingssamarbete
och
reformsamarbetet i Östeuropa. Redovisningen
görs både från ett regionalt och ett tematiskt
perspektiv. Både Sveriges bilaterala och
multilaterala bistånd redovisas. Syftet är att ge en
så heltäckande bild av verksamheten som
möjligt. För att sätta redovisningen i sitt
sammanhang redogörs för trender i det globala
respektive det svenska utvecklingssamarbetet
under perioden 2000–2008.
Redovisningen visar att resultaten varierar
inom och mellan olika regioner, landkategorier
och tematiska områden. Sammantaget är
regeringens bedömning att många av de
biståndsinsatser som genomförts har gjort stor
nytta i relation till uppställda mål. Samtidigt visar
skrivelsen på svårigheterna att redovisa
långsiktiga effekter av den verksamhet som får
stöd genom det svenska utvecklingssamarbetet.
Skrivelsen är en del i regeringens arbete för att
förbättra styrningen och resultatredovisningen
inom det svenska biståndet.

3.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen
har
för
Nordiska
Afrikainstitutet, Folke Bernadotteakademin och
SADEV avgivit revisionsberättelse utan
anmärkning. För Sida har Riksrevisionen avgivit
revisionsberättelse med invändning.
Riksrevisionen har följande invändning:
Riksrevisionens bedömning är att Sida inte på ett
tillfredsställande sätt har tillämpat sin valda metod
att använda revisioner och granskningar som
kontrollmetod avseende biståndsgivning. Sida
14

upplyser inte om denna brist i sitt uttalande om
den interna styrningen och kontrollen.
Riksrevisionen bedömer att årsredovisningen i
övrigt är i allt väsentligt rättvisande.
Granskningen har enligt Riksrevisionens
granskningsrapport (32-2008-0638) genomförts
på Sida samt vid utlandsmyndigheterna i
Moçambique,
Tanzania
och
Uganda.
Granskningen
har
även
omfattat
21
slumpmässigt utvalda biståndsinsatser.
Riksrevisionens
bedömning
är
att
myndigheten brister i valda metoder att använda
revisioner och granskningar som kontrollmetod
avseende biståndsgivning 2008. Bristerna i Sidas
interna styrning och kontroll har resulterat i att
myndigheten:
−

inte gör tillräckliga bedömningar av risker i
de enskilda insatserna,

−

inte i tillräcklig omfattning inhämtar
information från revisorer som har granskat
biståndsmottagarna,

−

inte i tillräcklig omfattning bedömer
inriktning, resultat eller kvalitet i utförda
revisioner och granskningar,

−

inte i tillräcklig omfattning vidtar åtgärder
när fel eller brister har identifierats hos
biståndsmottagarna.

Under 2008 har Sida genomfört åtgärder för att
stärka den interna styrningen och kontrollen.
Regelverk som antikorruptionsregeln har
förtydligats och en ny revisionsregel har tagits
fram. Sida har under 2008 även genomfört en
omorganisation. Enligt Riksrevisionen ger den
nya organisationen förutsättningar för en stärkt
intern styrning och kontroll.
Sida anger själva i årsredovisningen 2008 att
det föreligger brister i den interna styrningen
och kontrollen avseende att förordningen om
intern styrning och kontroll (FISK) inte fullt ut
har kunnat följas under 2008. Riksrevisionen
delar denna uppfattning. Enligt Riksrevisionens
bedömningar är de brister som beskrivs i
granskningsrapporten resultat av att Sida inte har
tillräckligt fungerande system för uppföljning av
den interna styrningen och kontrollen.
Riksrevisionen rekommenderar Sida att införa
system och rutiner för att uppfylla FISK:s krav
på intern styrning och kontroll. Sida skulle
därigenom få en utökad möjlighet att följa upp
verksamheten och vidta åtgärder så att denna
bedrivs effektivt och författningsenligt.
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Sida har svarat på Riksrevisionens iakttagelser
och instämmer till största del i kritiken.
Myndigheten har även upprättat en åtgärdsplan.
Regeringen ser allvarligt på den skarpa kritik
som Riksrevisionen framför mot Sida.
Regeringen har genom en ändring i Sidas
regleringsbrev för 2009 gett myndigheten i
uppdrag att vidta åtgärder för att komma tillrätta
med de brister Riksrevisionen uppmärksammar.
Sida ska snarast införa system för att leva upp till
gällande förordning (2007:603) om intern
styrning och kontroll. Sida ska återrapportera
vidtagna åtgärder samt hur myndigheten
säkerställer att vidtagna åtgärder ger resultat.
Sida
ska
rapportera
uppdraget
till
Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet)
senast den 31 december 2009, med en
delrapportering den 15 september 2009.
Regeringen (Utrikesdepartementet) kommer
noga att följa upp Sidas redovisning av
uppdraget.
Riksrevisionen gjorde 2007 en granskning av
Sidas interna kontroll för bidrag via enskilda
organisationer (Oegentligheter inom biståndet
RiR 2007:20). Sida tillsatte en egen utredning för
att undersöka om de framkomna slutsatserna i
Riksrevisionens
granskningsrapport
var
korrekta. Enligt Sidas utredning var problemen
mindre än vad rapporten angivit. Sida har
vidtagit åtgärder utifrån den gjorda utredningen,
och regeringen fortsätter att följa denna process.
Sida fick i regleringsbrevet för 2008 ett
uppdrag att återrapportera vidtagna åtgärder
med anledning av Riksrevisionens granskning.
Myndigheten redovisar i årsredovisningen
följande vidtagna åtgärder:
−

avtalsfäst utökade krav avseende intern
kontroll i relation till ramorganisationerna,

−

krävt och mottagit åtgärdsplaner från Sidas
ramorganisationer,

−

genomfört
och
planerat
för
utbildningsinsatser kring antikorruption
samt förbättrat handläggningskapacitet
inom Sida,

−

förbättrat bedömningen och uppföljningen
av
ramorganisationerna
och
deras
verksamhet,

−

genomfört en fördjupad granskning av
eventuella korruptionsfall, grundade på
RiR:s misstankar,

−

reviderat korruptionsregeln,

−

tagit fram ny revisionsregel och
handläggningsinstruktion samt begärt in
revisorsnämndens yttrande.

I Riksrevisionens revisionsrapport för 2008 (322008-0638) och den tillhörande revisionspromemorian Granskning av intern styrning och
kontroll vid utlandsmyndigheten i Uganda (322008-0638) framför Riksrevisionen åter kritik
mot Sidas hantering av bl.a. stöd till enskilda
organisationer, men även av andra stödformer.
Dessa iakttagelser och rekommendationer
visar att Sida behöver vidta ytterligare åtgärder
utöver de som redovisas ovan när det gäller
hanteringen av stöd till enskilda organisationer.
Dessutom behöver åtgärder vidtas avseende
hanteringen av de andra stöd som granskats och
där problem uppmärksammats. Regeringen
kommer noga att följa Sidas arbete med dessa
åtgärder.
I en utvärderingsrapport av UD:s och Sidas
arbete för att förebygga korruption inom
svenskt utvecklingssamarbete lämnar SADEV
vissa
rekommendationer.
Utvärderingen
resulterade i följande åtgärdsplan för Sida:
−

revidering av Sidas antikorruptionsregel,
översyn av strukturen i hela Sidas regelverk,

−

fastställande
av
obligatoriska
kompetenskrav inom antikorruptionsområdet för olika typer av tjänster,

−

översyn av checklista för korruptionsrisker,

−

införande av system för anmälan och
hantering av misstankar om oegentligheter,

−

framtagning av ny kommunikationsplan för
Sida som inkorporerar antikorruption.

De åtgärder som Sida enligt ovanstående
redovisning har vidtagit, bl.a. genom särskilda
åtgärdsplaner, välkomnas av regeringen.
Samtidigt är det avgörande att myndighetens
åtgärder ger resultat och får genomslag i
organisationen så att iakttagna brister inte
återupprepas i kommande granskningar.
Regeringen kommer noggrant att följa Sidas
arbete för förbättrad intern styrning och
kontroll.
I maj 2009 lämnade Riksrevisionen rapporten
Swedfund International AB och samhällsuppdraget (RiR 2009:4) som bl.a. granskar
huruvida Swedfunds verksamhet bedrivs i linje
med riksdagens beslut. I rapporten konstaterar
Riksrevisionen att regeringen styr Swedfund i
15
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linje med riksdagens beslut om politiken för
global utveckling, samt att Swedfund strävat
efter att leva upp till regeringens styrning och
krav. Samtidigt framförs kritik mot brister i
uppföljning och utvärdering av investeringarnas
utvecklingseffekter, men att förbättringar skett
under senare år. Investeringar i riskkapitalfonder
anses vidare innebära begränsade möjligheter att
påverka de företag som fonderna investerar i.
Riksrevisionens slutsats är bl.a. att det finns
behov av förtydliganden i bolagsordningen och
ägarriktlinjerna. Regeringen rekommenderas
bl.a. också att utarbeta riktlinjer för statliga
verksamheters engagemang i s.k. tax havens,
samt att utvärdera Swedfunds reella kapitalbehov
innan ytterligare kapital tilldelas bolaget.
Slutligen
rekommenderar
Riksrevisionen
Swedfund att bl.a. precisera investeringarnas
utvecklingseffekter och fortsätta arbetet med att
förbättra uppföljningen, samt överväga i vilken
utsträckning Swedfund ska verka genom
riskkapitalfonder.
Effektivitet, kvalitet och resultat ska stå i
fokus för allt utvecklingssamarbete, så även när
det gäller stöd till privatsektorutveckling.
Regeringen har därför de senaste åren bl.a.
utvecklat Swedfunds styrdokument i syfte att
förtydliga inriktningen på och uppföljningen av
investeringarnas utvecklingseffekter. Regeringen
avser med utgångspunkt i Riksrevisionens
rekommendationer att åter bl.a. se över
bolagsordningen och ägarriktlinjerna för att
säkerställa att styrningen är ändamålsenlig och så
tydlig som möjligt. Regeringen har mot
bakgrund av Riksrevisionens rekommendationer
inlett en prövning av Swedfunds långsiktiga
kapitalbehov. Inom Regeringskansliet genomförs för närvarande även en översyn av
Swedfunds verksamhet vad gäller fondinvesteringar i s.k. tax havens. Regeringen
kommer vidare att noggrant följa Swedfunds
arbete med att hantera Riksrevisionens
rekommendationer. I avsnitt 3.7.1 redovisar
regeringen sin syn på inriktningen av Swedfunds
verksamhet.
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3.6

Politikens inriktning

3.6.1

Utvecklingssamarbetets roll i en
samstämmig politik för global
utveckling

Att utrota fattigdom, förtryck och ofrihet
genom att ge människor tillgång till resurser,
personlig säkerhet, möjligheter och makt att
påverka beslut och förbättra sina liv, är en av
mänsklighetens största moraliska, politiska och
ekonomiska utmaningar. Det är också en
förutsättning för fred, stabilitet och hållbar
utveckling. Kampen mot fattigdom i dess olika
uttryck förblir inte bara det överordnade målet
för det svenska utvecklingssamarbetet utan
också en central utgångspunkt för den samlade
svenska utvecklingspolitiken, det vill säga
summan
av
utvecklingssamarbetet
och
samstämmighetspolitiken.
Regeringens
samlade
utvecklingspolitik
uttryckt i politiken för global utveckling, PGU,
(Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global
utveckling, prop. 2002/03:122, samt Globala
utmaningar – vårt ansvar, skr. 2007/08:89)
innefattar ett effektivt utvecklingssamarbete och
en samstämmighetspolitik som syftar till att
säkra utvecklingshänsyn i Sveriges samlade
agerande. Politiken för global utveckling ger alla
statliga aktörer i uppdrag att, inom ramen för
egna områdesspecifika målsättningar, söka vägar
för att stärka det svenska bidraget till en rättvis
och hållbar global utveckling. De globala kriser
som präglat de senaste åren kommer fortsatt att
vara dominerande i världspolitiken. Genom
samverkan mellan olika aktörer och mellan olika
politikområden och en samstämmig politik kan
Sverige bidra till en rättvis och hållbar global
utveckling, vilket i den globala ekonomiska
nedgången är viktigare än någonsin.
Ett effektivt utvecklingssamarbete av hög
kvalitet är en förutsättning för att Sverige ska
kunna bidra till att skapa förutsättningar för
fattiga människor att själva förbättra sina
levnadsvillkor.
Utvecklingssamarbetet har även en viktig
uppgift att bidra till ansträngningarna att
förstärka utvecklingseffekterna av den samlade
svenska utvecklingspolitiken. Det handlar om att
bistå i utformningen av politiken inom annan
statlig verksamhet med utvecklingssamarbetets
specifika kunskap om och erfarenheter av
fattigdomsbekämpning och främjande av
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utveckling. Under våren 2010 avser regeringen
t.ex. att anta en policy för migrationsfrågor inom
utvecklingssamarbetet. Utgångspunkten är att
migration är en av vår tids stora globala
utvecklingsfrågor och att utvecklingssamarbetet
kan bidra till att öka utvecklingseffekterna av
migration i utvecklingsländerna. Det handlar
också om att t.ex. bli bättre på att ta tillvara det
svenska
näringslivets
erfarenheter
och
kompetens i utvecklingssamarbetet med målet
att stärka genomförandet av Sveriges politik för
global utveckling.
Regeringen kommer under 2010 att lämna en
resultatskrivelse till riksdagen om genomförandet av politiken för global utveckling. Här
kommer resultaten av den ambitionshöjning
som aviserades i regeringens skrivelse till
riksdagen 2008 (skr. 2007/08:89) att redovisas.
Genomförandet av politiken för global
utveckling fokuseras till sex globala utmaningar:
förtryck, ekonomiskt utanförskap, migrationsströmmar, klimatförändringar och miljöpåverkan, konflikter och sviktande situationer samt
smittsamma sjukdomar och andra hälsohot.
Regeringen kommer i resultatskrivelsen att
fokusera på hur politiken hittills har genomförts
i enlighet med de samstämmighetsambitioner
som sattes upp i nystarten av PGU 2008.
Utvecklingssamarbetets bidrag till den samlade
politiken för global utveckling är en viktig del av
resultatredovisningen. Mot bakgrund av den
globala ekonomiska nedgången och andra
globala skeenden som drabbar utvecklingsländer
negativt är de sex globala utmaningarna i allra
högsta grad relevanta utgångspunkter vilket
belyses av omvärldsanalysen nedan.
EU:s ramverk för samstämmighet för
utveckling, Policy Coherence for Development
(PCD), granskas under 2009 då EU:s andra
rapport om PCD presenteras av Europeiska
kommissionen. Sverige verkar, som ordförande i
EU:s ministerråd, för att rådet beslutar om
tydlig vägledning om hur arbetet med PCD kan
stärkas för att bättre bidra till ökad
samstämmighet i EU:s samlade politik.
Sverige samarbetar inom OECD kring
samstämmighet för utveckling. Sverige bidrar
med svenska erfarenheter av PGU men har
också mycket att lära från vad andra aktörer gör.
Sverige stödjer OECD i ett arbete med att
utveckla metoder för att göra konsekvensbedömningar hur OECD-ländernas politik
påverkar utvecklingsländer.

3.6.2

Den globala ekonomiska nedgången
och dess effekter på ett bistånd
präglat av långsiktighet

För ett år sedan utgjorde livsmedelskrisen den
dominerande utmaningen för utvecklingsländerna. Sedan dess har en finanskris utvecklats
i den rika världen som snabbt övergick till en
global ekonomisk nedgång vars like vi inte sett
sedan den stora depressionen på 1930-talet.
Inget land i världen undkommer denna
nedgång, men den påverkar länder på olika sätt
och i olika omfattning. Den ändrar också
förutsättningarna för det svenska biståndet på
två sätt.
För det första drabbas Sverige som en liten
exportberoende ekonomi relativt hårt av den
fallande världshandeln och den svaga
internationella investeringskonjunkturen, vilket
innebär en prognostiserad negativ BNI-tillväxt
på 3,8 procent för 2009 och svag positiv tillväxt
på 1,2 procent 2010.
Eftersom biståndsramen är knuten till BNIutvecklingen kommer biståndsramen för 2010
att minska med drygt 2,4 miljarder kronor i
jämförelse med innevarande år. Anledningen till
att minskningen av biståndsramen är så stor är
att biståndsramen för 2009 fastställdes i augusti
2008. BNI-prognosen för 2009 var då 7 procent
högre än nuvarande prognos för 2010.
För det andra drabbas utvecklingsländerna
och våra samarbetsländer hårt av den globala
ekonomiska tillbakagången. Många av de
framsteg som gjorts i kampen mot fattigdomen
hotas.
Omvärldsförändringarna nödvändiggör vissa
justeringar inom ramen för existerande bistånd
samtidigt som det är viktigt att långsiktighet och
förutsägbarhet kvarstår.
Omvärldsanalys
För utvecklingsländerna innebär den globala
ekonomiska nedgången ytterligare en kris
ovanpå en rad andra kriser. Den följer på kriser
orsakade av kraftigt stigande priser på livsmedel
och olja. Världsbanken beräknar att som en följd
av högre livsmedelspriser mellan 2005–2008
ökade antalet fattiga i världen med närmare 200
miljoner människor.
I slutet av 2008 hade världsekonomin i praktiken
stagnerat. Den globala tillväxten sjönk till 3,1
17
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procent 2008 från 5,1 procent 2007.
Internationell handel avtog drastiskt och för
första gången sedan 1982 förväntas minskade
globala exportvolymer 2009.
Internationella valutafonden (IMF) förutspår
nu en negativ tillväxt under 2009 för de rika
länderna på 3,8 procent och en viss återhämtning
under 2010 med tillväxt på 0,6 procent.
Förhoppningar
om
att
tillväxtoch
utvecklingsländerna skulle kunna frikoppla sig
från nedgången genom hög inhemsk efterfrågan
och ökad integration sinsemellan har inte
infriats. Med krympande världshandel, minskad
inhemsk efterfrågan och kraftigt minskad
tillgång till extern finansiering förväntas
utvecklingsländernas tillväxt sjunka kraftigt från
6 procent 2008 till 1,5 procent 2009.
Regionala variationer
Den globala ekonomiska nedgången slår olika
hårt på olika regioner och med stora variationer
länderna emellan. Den kraftigaste ekonomiska
tillbakagången har skett i Central- och
Östeuropa, vilket beskrivs mer utförligt i avsnitt
4. Trots att Afrika söder om Sahara är den minst
integrerade regionen i den globala ekonomin är
det ur ett utvecklingsperspektiv den region som
väntas drabbas hårdast av den globala
ekonomiska nedgången, huvudsakligen genom
lägre exportintäkter. Fallande tillväxt i
kombination med omfattande fattigdom gör de
afrikanska länderna extra sårbara för externa
chocker, samtidigt som ländernas finansiella
manöverutrymme för att möta nedgången är
starkt begränsat. Regionens tillväxt förutspås nu
att sjunka från 5,5 procent under 2008 till endast
1,5 procent 2009 vilket innebär en sjunkande per
capita inkomst för första gången på ett
decennium. Ett sådant brant fall förutses få
omfattande och långvariga effekter på regionen
som redan innan krisen var den fattigaste, mest
sårbara och sämst utrustade för hantering av
kriser.
I Asien har den globala ekonomiska
nedgången slagit mycket hårt. Krisen spred sig
snabbt i regionen och på grund av
världshandelns kollaps tillhör de exportberoende
tillväxtländerna några av de hårdast drabbade. I
dessa länder riskerar stora grupper av
befolkningen att åter hamna i fattigdom. Än idag
lever två tredjedelar av jordens fattigaste invånare
18

i Asien. Tillväxten för utvecklingsländerna i
Asien väntas sjunka från 7,6 procent 2008 till 5,5
procent 2009, den lägsta sedan den asiatiska
krisen 1997–1998.
Latinamerika har påverkats allvarligt av den
globala ekonomiska nedgången och förutspås få
en negativ tillväxt på 2,6 procent för 2009, men i
jämförelse med tidigare kriser i regionen bedöms
Latinamerika denna gång stå sig relativt väl rustat
för en snar återhämtning. En överlag sund
makroekonomisk grund med visst utrymme för
kontracykliska åtgärder och erfarenhet av
tidigare krishantering tillsammans med stigande
exportpriser gör att Latinamerika väntas åter
positiv tillväxt om 2,3 procent 2010.
Mellanöstern och Nordafrika påverkades inte
så hårt av den finansiella krisen men den
efterföljande globala ekonomiska nedgången har
fått betydande genomslag i regionen. Minskande
remitteringar
slår
hårt
mot
fattiga
befolkningsgrupper. Tillväxten förväntas sjunka
från 6 procent 2008 till 3 procent under 2009,
men med stora variationer länderna emellan.
Bäst rustade är de oljeexporterande länderna
även om oljepriset sjunkit markant.
Så påverkas utvecklingsländerna
Utvecklingsländerna har under det senaste
decenniet kunnat dra nytta av globaliseringen för
att nå hög tillväxt. Nu slår den ekonomiska
nedgången tillbaka genom samma kanaler som
tidigare möjliggjorde framstegen. Finanskrisen
har sitt ursprung i den rikare delen av världen
men effekterna av den globala ekonomiska
nedgången kommer indirekt att slå hårdast på
utvecklingsländerna. Det är framför allt via
sjunkande handel, utländska direktinvesteringar,
remitteringar, tillgång till den internationella
finansiella
marknaden
och
minskade
biståndsflöden som utvecklingsländer och fattiga
invånare i dessa länder drabbas.
Lägre tillväxt i rikare länder, men även i
tillväxtekonomier som Kina, leder till lägre
global efterfrågan och dramatiskt minskad
handel. Världshandeln, som har en viktig roll för
tillväxten i utvecklingsländer, förväntas minska
med drygt 12 procent under 2009, vilket utgör
den kraftigaste nedgången sedan andra
världskriget. Lägre råvarupriser – i sig en
konsekvens av fallande efterfrågan – och lägre
volymer
sänker
exportinkomsterna
och

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

inkomsterna till statskassan för många
utvecklingsländer. För flertalet utvecklingsländer
kommer valutareserverna att minska kraftigt och
ländernas sårbarhet för ytterligare försämringar
ökar.
Kambodja har t.ex. en förhållandevis öppen
och internationellt integrerad ekonomi och har
under det senaste decenniet haft god och stabil
tillväxt. Den globala ekonomiska nedgången får
allvarliga konsekvenser då ett flertal nyckelsektorer, främst klädexport och turism, påverkas
negativt. Kläder svarar för 60 procent av den
totala exportintäkten. Av Kambodjas totala
klädexport går 70 procent till USA. I takt med
att den amerikanska efterfrågan sjunker får
kambodjanska klädproducenter svårigheter. Bara
de senaste månaderna har 60 000 arbetstillfällen,
merparten för kvinnor, gått förlorade inom
textilindustrin. Det uppskattas att 200 000
kambodjaner som tidigare tagit sig över
fattigdomsnivån nu faller tillbaka i absolut
fattigdom.
Det privata nettokapitalflödet till utvecklingsländerna uppskattas av Världsbanken att falla
med drygt 70 procent jämfört med 2007 och
därmed i det närmaste att upphöra 2009.
Utländska direktinvesteringar har minskat med
20 procent. I flera utvecklingsländer skrinläggs
planerade investeringar eller skjuts på framtiden,
inte minst inom infrastruktur.
Remitteringar till utvecklingsländer har det
senaste decenniet vuxit stadigt i såväl volym som
betydelse, och är idag långt större än det samlade
internationella biståndet. I takt med den
ekonomiska nedgången i rikare länder och
tillväxtekonomier
blir
alltfler
migranter
arbetslösa. Detta faktum, sammantaget med
ökade levnadsomkostnader för migranter som
fortfarande arbetar, innebär enligt Världsbanken
att remitteringar nu förväntas sjunka med 7–10
procent under 2009 jämfört med tidigare
prognoser. Normalt anses remitteringar vara
kontracykliska – gästarbetare remitterar större
summor när hemlandet och anhöriga befinner
sig i kris – men den simultana globala nedgången
innebär denna gång ett procykliskt samband. För
många utsatta människor har dessa remitteringar
utgjort skillnaden mellan att befinna sig ovanför
eller under fattigdomsnivån.
Drygt 6 miljoner bangladeshier arbetade t.ex.
fram till nyligen i andra länder och remitterade
årligen ungefär 9 miljarder US-dollar, ett belopp
som är sex gånger högre än det årliga biståndet

till Bangladesh. Idag har remitteringar sjunkit
märkbart då cirka 25 procent färre bangladeshier
arbetar utomlands.
I likhet med många tillväxtländer hade ett
antal utvecklingsländer börjat få tillgång till den
internationella finansiella marknaden, men den
dörren har nu i det närmaste stängts.
Kostnaderna för dessa länder att ge ut
statsobligationer har ökat och flera utvecklingsländer – inklusive Sveriges bilaterala samarbetsländer som Kenya, Tanzania, Uganda och
Zambia – har tvingats senarelägga sådana planer.
Den allmänna kreditåtstramningen innebär
också att handelsfinansiering blivit dyrare och
mer svåråtkomlig vilket framför allt påverkar
småskalig produktion.
Bistånd utgör en icke oväsentlig del av många
fattiga länders BNP, i genomsnitt 8,5 procent.
Dessa länder har inte i någon större utsträckning
lyckats attrahera andra finansiella flöden vilket
innebär att bistånd blir den absolut största källan
av extern finansiering. I snitt utgör bistånd 65
procent av det externa kapitalflödet till de
fattigaste länderna.
Vid tidigare ekonomiska kriser i enskilda
OECD-länder har biståndet, som så många
andra utgiftsposter, minskats i den allmänna
budgetära åtstramningen. Det förefaller nu råda
insikt om att ekonomiskt stöd till än mer utsatta
länder också är en del av den gemensamma
lösningen på den ekonomiska nedgången.
Indirekt påverkar den globala ekonomiska
nedgången emellertid biståndsflödet på ett
negativt sätt. Den amerikanska dollarn har
apprecierat i relation till de flesta andra givares
valutor och dessa valutakursförändringar
beräknas minska det samlade värdet av totalt
bistånd under 2009 med 3 till 5 miljarder USdollar.
Effekter på millenniemålen och den fattige
individen
Den globala ekonomiska nedgången försenar
framsteg eller orsakar tillbakagång i uppfyllandet
av de av FN antagna millenniemålen för att
bekämpa fattigdomen och öka levnadsstandarden i världen fram till 2015. Krisens
effekter påverkar alla åtta millenniemålen. FN:s
och Världsbankens prognoser tyder på 70 till 100
miljoner fler fattiga än vad som skulle varit fallet
utan kris 2009. FN:s livsmedels- och jordbruks19
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organisation FAO uppskattar att antalet
hungrande i världen nu uppgår till drygt 1
miljard människor. Det är framför allt
människor som de senaste åren lyckats ta sig
över fattigdomsnivån som nu riskerar att åter
falla under nivån. Målet om halverad andel fattiga
och hungriga anses emellertid fortfarande vara
möjligt att uppnå på global nivå, givet att den
ekonomiska nedgången inte förvärras och att en
återhämtning kan ske under 2010.
Millenniemålen rörande mänsklig utveckling,
speciellt barn- och mödradödlighet, ser dock inte
ut att kunna uppnås på global nivå. I flera
utvecklingsländer kommer den ekonomiska
nedgången samtidigt att medföra en krympande
hushållsbudget för den fattiga individen och
krympande statsbudget, vilket kommer att sätta
press på investeringar i förbättrad hälsa.
Erfarenheter av tidigare ekonomiska kriser visar
att situationen försämras långt snabbare vid en
lågkonjunktur än vad den förbättras vid en
högkonjunktur. Mellan 200 000 och 400 000 fler
spädbarn riskerar att dö varje år fram till 2015
om krisen består. Det skulle motsvara att
ytterligare 1,4–2,8 miljoner spädbarn dör på
grund av den ekonomiska nedgången.
I den ekonomiska krisens spår väntas fattiga
och utsatta människor bli än mer sårbara och
därmed antas också de globala behoven av
humanitärt inriktat stöd komma att öka. En rad
olika faktorer, såsom bl.a. klimatförändringar
och deras negativa inverkan på omfattningen och
frekvensen av naturkatastrofer, har redan bidragit till att de humanitära behoven i världen
ökat under senare år. Denna trend väntas
fortsätta, liksom ökningen av antalet internflyktingar som är i behov av humanitärt stöd.
Fortsatt höga livsmedelspriser kommer under
det närmaste året fortsätta påverka den
humanitära situationen för utsatta grupper.
Humanitära insatser i form av akut och
livsuppehållande livsmedelsbistånd kommer
därför fortsatt att efterfrågas.
3.6.3

Demokrati och mänskliga rättigheter

Det politiska system som bäst tillgodoser
människors lika värde och rätten att leva i frihet
är det demokratiska styrelseskicket. Därav följer
att främjandet av demokrati, respekten för de
mänskliga rättigheterna och av rättsstatens
principer är viktiga förutsättningar för att uppnå
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det svenska utvecklingssamarbetets övergripande
mål. Demokrati och respekt för mänskliga
rättigheter har ett egenvärde och är en del av
själva utvecklingsbegreppet. Att bidra till
fattigdomsminskning och utveckling innebär att
bidra till att skapa samhällssystem utan förtryck
och att främja fattiga människors förutsättningar
att med egna resurser förbättra sina livsvillkor.
På så sätt är demokrati och respekt för mänskliga
rättigheter även medel för andra utvecklingsmål.
De senaste 30 åren har en betydande
minskning av antalet auktoritära stater ägt rum,
samtidigt som nya demokratier vuxit fram. För
första gången i historien dominerar den
konstitutionella representativa demokratiska
styrelseformen i världen. Samtidigt är
utvecklingen inte lika positiv överallt och de
senaste åren har det kommit oroande signaler
som tyder på att demokrati och politisk frihet
snarast minskar i världen.
Stater som idag är formella demokratier kan
falla tillbaka i auktoritärt styre och militärkupper
har inte varit ovanliga i utvecklingsländer. Merparten av Sveriges bilaterala samarbetsländer
utgörs av stater med formellt folkvalda
regeringar. I många samarbetsländer finns det
dock fortfarande stora brister ifråga om respekt
för de mänskliga rättigheterna, politiskt deltagande och ansvarsutkrävande. Människor
diskrimineras och deras rättigheter kränks.
Folkgrupper utsätts för övergrepp. Själva
begreppet mänskliga rättigheter riskerar att
urholkas när stater försöker relativisera dess
innebörd och på olika grunder hävda undantag.
Flera av Sveriges samarbetsländer brister i
efterlevnaden av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Detta gäller
särskilt de länder som befinner sig i konflikteller konfliktliknande situationer, vilket framgår
av de demokratiindex som tas fram för
internationella jämförelser. Samtidigt har flera av
Sveriges samarbetsländer under de senaste åren
skrivit under eller ratificerat centrala mänskliga
rättighetskonventioner som konventionen om
de medborgerliga och politiska rättigheterna.
Sveriges samarbetsländers nationella strategier
för fattigdomsminskning innehåller åtgärder för
att stärka den demokratiska styrningen av
samhället. Strategierna varierar dock kraftigt
mellan länderna ifråga om demokratiskt
deltagande och viljan att inkludera åtgärder för
ökad respekt för de mänskliga rättigheterna.
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På liknade sätt som den globala ekonomiska
nedgången försenar framsteg eller orsakar tillbakagång i uppfyllandet av millenniemålen kan
den ekonomiska nedgången få negativa återverkningar på demokratiutveckling och respekt
för mänskliga rättigheter, speciellt i nya demokratier med svaga demokratiska traditioner.
I många länder har social oro och politiska
omvälvningar följt i den ekonomiska nedgångens
fotspår. Politiska spänningar, nationalism och
protektionism sätter regeringar under press.
Demokratin och rättstatens institutioner spelar
en avgörande roll i att öka legitimiteten och
ansvarutkrävande av regeringar för de åtgärder
de vidtagit för att hantera den ekonomiska
nedgången.
För att skärpa Sveriges politik för demokrati
och mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet överlämnade regeringen under 2009
en skrivelse om Sveriges demokratibistånd till
Riksdagen (Frihet från Förtryck, skr.
2008/09:11). Implementeringen av den politik
som skrivelsen lägger fast kommer prägla
regeringens arbete för demokrati och mänskliga
rättigheter framöver.
3.6.4

Vad Sverige kan göra

Tre tematiska prioriteringar
Regeringen har valt att särskilt prioritera tre
tematiska områden under mandatperioden:
demokrati och mänskliga rättigheter, miljö och
klimat samt jämställdhet och kvinnors roll i
utveckling. Prioriteringarna har valts för att
markera en tydlig ambitionshöjning där Sverige
har ett mervärde och bedöms kunna påverka
utvecklingen i rätt riktning. Till skillnad från
tidigare praxis att identifiera årliga prioriteringar
inom utvecklingssamarbetet spänner dessa över
flera år, och har medvetet identifierats i avsikt att
vara giltiga även i en föränderlig miljö.
De tematiska prioriteringarna är lika relevanta
idag som när de introducerades och det finns
ingen anledning att tona ner deras betydelse på
grund av den globala ekonomiska nedgången.
Sverige ska även fortsatt vara en förutsägbar och
pålitlig givare.
Prioriteringarna återspeglas i planering,
genomförande och uppföljning av det samlade
svenska utvecklingssamarbetet och är en
utgångspunkt för dialogen med Sveriges

samarbetsländer och multilaterala utvecklingsorganisationer. De ger också en viktig vägledning för Sveriges arbete med EU:s utvecklingspolitik. Vid förändringar i biståndets
inriktning ska de tematiska prioriteringarna
vägas in i de överväganden som görs. Som vid
många kriser erbjuder även denna omvälvning en
möjlighet till förändring.
Demokrati och mänskliga rättigheter förstärks
och fokuseras på flera sätt i enlighet med
skrivelsen
Frihet
från
Förtryck
(skr.
2008/09:11).
För att omsätta skrivelsens innehåll i
praktiken avser regeringen senare i år att besluta
om en policy som fokuserar den verksamhet
som bedrivs inom sektorn demokratisk
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter och
tydliggör hur ett förstärkt rättighetsperspektiv
ska vara en central utgångspunkt inom alla
sektorer. Regeringens nya policy för stödet till
det civila samhället ska genomföras. Initiativet
under det svenska ordförandeskapet om
demokratibyggande i EU:s yttre förbindelser ska
följas upp.
Utgångspunkten för arbetet med att försvara
och främja de mänskliga rättigheterna är att de är
universella, odelbara och ömsesidigt förstärkande. Ingen människa accepterar frivilligt
ett liv i ofrihet och förtryck. Regeringen konstaterar att respekten för de olika opinionsfriheterna (tanke-, samvets-, religions-, yttrande-,
åsikts-, förenings- och mötesfrihet) utgör en
stomme i det demokratifrämjande arbetet.
De medborgerliga och politiska rättigheterna
utgör det första fokusområdet under
prioriteringen. Yttrandefrihet och framväxten av
fria, oberoende medier är centralt både i sin egen
rätt och för att säkra andra rättigheter. Detta
fokusområde betonar även rösträtten, lokal
demokrati samt mötes- och föreningsfriheternas
betydelse för demokratisering.
Demokratins och rättsstatens institutioner
och procedurer utgör det andra fokusområdet –
parlament och valda församlingar på lokal nivå,
nationella institutioner för mänskliga rättigheter,
valprocesser, partisystem och väl fungerande
förvaltningar och rättsväsende samt säkerhetssektorn. Lösningar måste grundas på grundläggande mänskliga rättigheter samt baseras på
nationellt ägarskap och existerande lokala
förhållanden och system som har potential att
vinna trovärdighet och legitimitet hos människor
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som lever i fattigdom. Långsiktighet och kvalitet
är avgörande för framgång i det svenska stödet.
Inom det tredje området, demokratiseringens
aktörer, prioriterar Sverige förändringsaktörer på
global, nationell, regional och lokal nivå inom
offentlig sektor, civila samhället, universitet,
media, kulturliv och privatsektorn. Det civila
samhället har en central roll. Stödet till
försvarare av mänskliga rättigheter ska särskilt
prioriteras, liksom kvinnors, ungdomars och
barns rättigheter och deltagande. Regeringens
särskilda satsning om 100 miljoner kronor på
demokratisering och yttrandefrihet, som
initierades innevarande år, fortsätter under 2010
och ökar i volym till 120 miljoner kronor.
Sverige fortsätter att ge ett omfattande
basbudgetstöd till kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter. UNDP:s
arbete för bl.a. god samhällsstyrning, demokrati
och mänskliga rättigheter kommer också att
erhålla fortsatt svenskt stöd. UNICEF:s arbete
med att fullgöra åtagandena om barns rättigheter
och Barnkonventionens genomförande ges
prioritet. FN:s befolkningsfonds (UNFPA)
arbete med sexuella och reproduktiva rättigheter
är fortsatt en prioriterad fråga för Sverige.
Regeringens satsningar inom den tematiska
prioriteringen miljö och klimat fortsätter att
inriktas på fyra områden: anpassning till
klimatförändringarna, energi, miljö och säkerhet,
samt vatten. Under våren 2010 avser regeringen
anta en ny policy om miljö- och klimatfrågor i
utvecklingssamarbetet. Regeringen prioriterar
även klimat och utveckling under det svenska
ordförandeskapet i EU. Insatser inom miljö- och
klimatområdet kan även ha sysselsättningsskapande och kostnadsreducerande effekter
vilket är en anledning till att det är viktigt att
fortsätta dessa insatser även i tider av kris.
En viktig källa till inspiration i klimatarbetet
är slutrapporten från den internationella
Kommissionen om klimatförändring och
utveckling, initierad av regeringen 2007.
Kommissionen har fokuserat på anpassning till
klimatförändringarna, dess kopplingar till naturkatastrofriskreducering, och framhåller att
anpassning är kontextspecifik. Centralt för att
bemöta klimatförändringarna är att lyfta den
lokala nivåns betydelse och den mänskliga
dimensionen av anpassningsfrågan. Utvecklingssamarbetet bör användas katalytiskt för att
generera andra typer av finansiering för
anpassning, bistånd och icke-bistånd, offentliga
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och privata medel. Inga nya mekanismer och
institutioner behövs utan styrning och
samordning av existerande sådana måste stärkas
menar Klimatkommissionen.
Klimatsatsningen förlängs med ett år, från tre
till fyra år, och gäller under perioden 2009–2012
om sammanlagt 4 miljarder kronor. Målet för
klimatsatsningen och dess vägledande principer
kvarstår. Målet är att på effektivaste sätt bidra till
långsiktigt anpassningsarbete främst i de
fattigaste länderna, samt att bidra till utvecklingsländers åtgärder för att minska halten
av växthusgaser. I detta arbete ingår bl.a.
satsningar inom mark- och jordbruk. Inom
ramen för regeringens fyråriga klimatsatsning
kanaliseras 1,15 miljarder kronor genom Sida för
regionala och nationella insatser inom områden
som t.ex. miljö, vatten och energi. Länder som
berörs av satsningen är Bangladesh, Bolivia,
Burkina Faso, Kambodja och Mali.
Ett svenskt extrabidrag till den internationella
utvecklingsfonden i Världsbanken (IDA)
kommer att ge stöd för finansiering av
anpassningsåtgärder till klimatförändringarna
och underlätta för utvecklingsländernas klimatarbete under den ekonomiska nedgången. Som
en del av klimatsatsningen bidrar Sverige också
till Världsbankens fond för ren teknologi (CTF)
som fokuserar på utsläppsbegränsningar.
En strategi för miljölån antogs under våren
som ett komplement till den nya förordning
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån
och garantier som trädde i kraft 1 juni 2009.
Miljölånen ska bidra till en bättre miljö och
minskad sårbarhet till följd av klimatförändringar. Därigenom ska, i enlighet med
politiken för global utveckling, levnadsvillkoren
för fattiga människor förbättras. Strategin
möjliggör långivning för miljöinsatser, bl.a. vad
gäller energi och vatten. Regeringen förväntar sig
att denna nya satsning ska öka Sveriges
möjlighet att bidra till olika typer av
miljöinvesteringar i samarbetsländer, och därmed
främja en hållbar utveckling. Som ett led i
strävan att stärka näringslivets medverkan i
utvecklingssamarbetet ska samverkan genom
närmare
dialog,
erfarenhetsutbyte
samt
ömsesidigt tillvaratagande av kompetens
utvecklas.
Arbetet med prioriteringen jämställdhet och
kvinnors roll i utveckling blir allt viktigare i flera
avseenden till följd av de globala kriserna. Studier
visar att kriserna får andra konsekvenser för
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fattiga kvinnor och flickor än för fattiga män och
pojkar, då kvinnor och flickor generellt sett har
mindre makt och sämre villkor, tillgång till
resurser och valmöjligheter än män och pojkar
som tillhör samma samhällsklass och lever under
samma socioekonomiska förhållanden
Regeringen stödjer kvinnors kapacitet för
ökat politiskt deltagande och inflytande i
beslutsfattande processer, på såväl lokal som
nationell nivå. Förutom att kriserna urholkar
sysselsättningsmöjligheter för kvinnor undermineras deras familjeroller när dessa bygger på
ansvar för produktion av livsmedel och förnödenheter.
Kvinnors ekonomiska deltagande står i
centrum för det stöd som går till bl.a.
Världsbankens handlingsplan för jämställdhet,
Internationella finansieringsbolaget (IFC),
regionala utvecklingsbanker, Internationella
jordbruksutvecklingsfonden
(IFAD)
samt
FAO. Världsbankens rådgivningsgrupp för
kvinnors ekonomiska ställning, där Sverige ingår,
har bidragit till att banken ser över sina
allokeringar och omfördelar resurser i syfte att
kanalisera mer stöd till kvinnor inklusive genom
mikrofinansiering och lokala arbetstillfällen.
Regeringens särskilda satsning för att främja
förbättrad mödrahälsa (MDG5) och sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), som
initierades tidigare i år, ska genomföras.
Detsamma gäller den policy för Sveriges
internationella hiv och aidsarbete som antogs av
regeringen i november 2008. I policyn – Rätten
till en framtid – fastläggs att arbetet ska
genomsyras av kravet på respekt för mänskliga
rättigheter och ökad jämställdhet. Förebyggande
insatser liksom lindrandet av de långsiktiga
effekterna av hiv och aids prioriteras särskilt.
Unga människors och sårbara gruppers behov av
ökad synbarhet och möjlighet att på verka sina
levnadsvillkor ges ökad uppmärksamhet.
Fokus på kvinnors och flickors säkerhet och
tillgång till rättvisa, frihet från våld och
exploatering genom människohandel förstärks.
Regeringen följer aktivt upp FN:s råd för
mänskliga rättigheter och arbetet med EU:s
gemensamma MR-riktlinjer om våld mot
kvinnor. Handlingsplanen som antogs i februari
2009 för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner 1325 (om kvinnor, fred och
säkerhet) och 1820 (om sexuellt våld) för
perioden
2009–2012
genomförs.
Dessa
resolutioner är centrala utgångspunkter för

samarbetet
med
konfliktoch
postkonfliktländer.
Regeringen tar även fram en policy om
främjandet av jämställdhet och kvinnors roll i
utveckling. Arbetet med policyn ska slutföras
våren 2010.
Biståndets roll för att möta den globala
ekonomiska nedgången
Den globala ekonomiska nedgången ställer än
större krav på biståndet. Långsiktigt hög
ekonomisk tillväxt är en grundläggande
förutsättning för varaktig fattigdomsminskning.
Förbättrade möjligheter för utvecklingsländerna
att dra nytta av den internationella handeln och
utveckling av den privata sektorn är viktiga
faktorer för att uppnå varaktig tillväxt. Biståndet
kan inte ensamt förhindra att dessa länder
drabbas av den globala ekonomiska nedgången.
Däremot kan det svenska biståndet lindra
effekter av den ekonomiska situationen i världen
och bidra till förutsättningar för återhämtning
och långsiktig utveckling.
Redan under innevarande år har regeringen
vidtagit ett antal åtgärder i denna riktning, som
exempelvis besluten om extra bidrag till IFC
(stöd för mikrofinansiering i de allra fattigaste
utvecklingsländerna) och UNICEF (stöd för
mödra- och barnhälsa, nutrition, vatten och
sanitet och grundskoleutbildning) samt en
särskild satsning på att mildra effekterna av höga
livsmedelpriser (stöd till ökad produktion och
minskad risk för undernäring och svält genom
fokus på småskalig jordbruksutveckling) och ett
kapitaltillskott till Swedfund International AB
(för att bidra till att dämpa den finansiella
krisens effekter på utvecklingsländerna).
Sveriges svar på den globala ekonomiska
nedgången och de förändrade utmaningar som
världen nu står inför sker inom ramen för
existerande bistånd. Det handlar inte om ett
förändrat bistånd, utan om vissa skiften i
allokering av biståndsmedel.
Huvudinriktningen i biståndet kvarstår
samtidigt som regeringen avser vidta ytterligare
åtgärder och göra anpassningar inom utvecklingssamarbetet för att i möjligaste mån
både bidra till att lindra effekterna av den globala
ekonomiska nedgången och stärka förutsättningarna för en återhämning. Det humanitära
engagemanget och fokus på Afrika fortsätter
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samtidigt att vara starkt. Vissa omprioriteringar
måste därutöver också göras på grund av den
kraftiga försvagningen av den svenska ekonomin
som medför att biståndsramen minskar. En
utgångspunkt i detta arbete är behovet av att
minska fattiga individers och gruppers sårbarhet
och att främja fattiga kvinnors och mäns
medverkan i att skapa ekonomisk tillväxt och
förbättra sina levnadsvillkor. Sammantaget
innebär omprioriteringarna att:
−

de sociala sektorerna (hälsa och utbildning)
värnas, som skyddar de människor som
mest riskerar att direkt drabbas av krisen,

−

ett gynnsamt klimat för handel och
produktiva
investeringar,
inklusive
livsmedelstrygghet, stimuleras,

−

användandet av programansatser ökar,

−

arbetet med att stärka politiska och
juridiska ramverk för t.ex. ägande- och
brukningsrättigheter, finansiella marknader
och korruptionsbekämpning intensifieras.

Åtgärder på nationell och internationell nivå
Regeringen agerar för att upprätthålla den
finansiella stabiliteten och därigenom minska
återverkningarna på den svenska ekonomin. Som
ordförande i EU:s ministerråd under hösten
2009 har Sverige en särskild roll i att föra vidare
EU:s arbete med ett samlat svar på krisen.
Sverige har också en given plats att vid möten
som exempelvis G8 och G20 verka för breda
överenskommelser för att hantera och komma
till rätta med krisen. Det är en moralisk – och
praktisk – skyldighet att rikare länder hanterar
finanskrisen kraftfullt med siktet inställt på såväl
kort som lång sikt. Detta har betydelse inte
minst för förtroendet för ekonomisk öppenhet
och integration som medel för utveckling och
fattigdomsbekämpning.
Regeringen kommer också att arbeta för att
motverka åtgärder som förvärrar situationen för
utvecklingsländer. Oroande tecken finns på mer
protektionistiska strömningar och regeringen
kommer att agera för att motverka dessa
tendenser så att krisen inte ska fördjupas
ytterligare. Ett snabbt och ambitiöst avslut av de
pågående förhandlingarna i WTO, den s.k.
Doharundan, skulle vara det bästa sättet att
nyttja handel som ett instrument för global
tillväxt och försäkra världsekonomin mot
protektionistiska tendenser. Studier visar att ju
ambitiösare utfall som uppnås i Doharundan
24

desto större andel av vinsterna tillfaller
utvecklingsländerna. Regeringen arbetar aktivt
för att EU ska vara en konstruktiv part i
Doharundan och på så sätt skapa bättre regler
för den internationella handeln. Utvecklingsperspektivet utgör en central del av svenska
förhandlingspositioner. De s.k. ekonomiska
partnerskapsavtalen (EPA) som EU förhandlar
med länderna i Afrika, Västindien och
Stillahavsområdet är också väsentliga för
utvecklingsländernas möjligheter till långsiktig
ekonomisk tillväxt och effektiv fattigdomsbekämpning. Avtalen syftar till att främja
regional integration och därmed bidra till
effektivare marknader, främja utländska investeringar i respektive region, och bidra till ett
successivt utökat handelsutbyte mellan parterna i
regionen och med EU. Sverige planerar att bl.a.
genom sitt regionala utvecklingssamarbete med
Afrika stärka ländernas förmåga att dra nytta av
EPA-avtalen.
Med ett bistånd på 1 procent av BNI lever
Sverige med god marginal upp till det
internationella målet om 0,7 procent av BNI
som bistånd. Lika viktigt är att andra
biståndsgivare lever upp till sina åtaganden. Det
samlade internationella biståndet har aldrig varit
så högt som 2008. Även om Sverige är den
störste givaren mätt som andel av BNI utgör
svenskt bistånd knappt 4 procent av det samlade
internationella biståndet. Det är därför extra
viktigt att de volymmässigt största givarna (de
fem största bilaterala givarna står idag för 60
procent av det samlade internationella biståndet)
lever upp till sina åtaganden. Så är inte fallet idag.
I dagsläget råder ett underskott på 29 miljarder
US-dollar i jämförelse med gjorda utfästelser. I
det sammanhanget utgör ett än mer pro-aktivt
internationellt påverkansarbete ett viktigt
verktyg, och Sverige verkar bl.a. inom ramen för
EU-samarbetet för att påverka andra viktiga
aktörer.
Multilateralt utvecklingssamarbete och samarbete
inom EU
Den globala ekonomiska nedgången påverkar
inte bara Sveriges bilaterala samarbetsländer utan
så gott som alla utvecklingsländer och kräver ett
samordnat svar. De multilaterala organisationerna, FN och de multilaterala utvecklingsbankerna, kan i vissa fall agera med större
flexibilitet och snabbhet än vad som många
gånger är fallet i det bilaterala utvecklings-
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samarbetet. Flera av de multilaterala utvecklingsbankerna har redan i sin reguljära verksamhet
faciliteter och instrument som dels syftar till att
mildra krisens mer omedelbara effekter men
också möjligheter att direkt stimulera en tidig
återhämtning, inte minst inom den privata
sektorn.
Utöver
finansiering
erbjuder
organisationerna erfarenhet, kunskap och
analyskapacitet som ger dem en särskild roll i
bemötandet av den ekonomiska nedgången.
IMF, Världsbanken och de regionala
utvecklingsbankerna spelar en viktig roll i att
kunna utforma det globala bemötandet av den
globala krissituationen. Så gott som universell
täckning och hög finansiell kapacitet har
möjliggjort kontracyklisk finansiering. Den
ekonomiska nedgångens breda träffyta hanteras
bäst via drabbade länders statsbudget. Budgetoch betalningsbalansstöd kommer att bli centralt
för att kunna upprätthålla nödvändig offentlig
finansiering i de drabbade länderna, inte minst
nödvändiga allokeringar till hälsa och utbildning.
De internationella finansiella institutionerna har
kunskap om och lång erfarenhet av dessa
stödformer.
I den internationella diskussionen om åtgärder
mot krisen ska Sverige särskilt betona de
fattigaste ländernas situation. Inom de multilaterala utvecklingsbankerna ska Sverige slå vakt
om deras långsiktiga utvecklingsmandat. Sverige
har verkat för att multilaterala organisationer ska
vidta snabba åtgärder mot krisen genom
tidigareläggning av planerade projekt och
program för att understödja den reala ekonomin.
Exempel på insatser som genomförts på kort sikt
är budgetstöd, garantiarrangemang och handelsfinansiering. På längre sikt är sysselsättningsskapande och tillväxtfrämjande insatser inom
infrastruktur och jordbrukssektorn av särskild
vikt. Organisationer med särskild kompetens
inom något av dessa områden, såsom FN:s
Livsmedels- och Jordbruksorganisation (FAO),
kommer här spela viktiga roller. Det ökade
utbetalningstrycket på kort sikt samt det ökade
långsiktiga behovet till följd av den djupa
ekonomiska
nedgången
har
påskyndat
diskussioner om utvecklingsbankernas kapitalbas och kapacitet för subventionerad finansiering
genom s.k. mjuka fönster. Sverige planerar att
medverka i den Asiatiska utvecklingsbankens
kapitalhöjning och har i förhandlingarna verkat
för en betoning av de fattigaste ländernas behov.
Under 2009–2010 inleds sannolikt även för-

handlingar om kapitalhöjningar i såväl
Afrikanska utvecklingsbanken som Interamerikanska
utvecklingsbanken.
Parallellt
kommer Sverige att medverka i förhandlingar
om påfyllnader av de mjuka fönstren i dessa
banker samt i Världsbanken. Som stor givare
kommer Sverige bl.a. att verka för en ökad
effektivitet i institutionernas arbete för
fattigdomsbekämpning och klimatarbete.
FN-systemet har genom sin breda verksamhet
en viktig roll i att mildra krisens konsekvenser
för arbetet med att nå millenniemålen. Denna
verksamhet är central när krisen riskerar att leda
till ett sämre utgångsläge än när arbetet med
målen inleddes. Flertalet FN-organisationer har
verksamhet som tydligt kopplar till millenniemålen, med fokus på framför allt de sociala
sektorerna. Några av dessa, FN:s världslivsmedelsprogram (WFP) och FN:s barnfond
(UNICEF), är särskilt relevanta när det gäller att
operativt hantera finanskrisens mest akuta
konsekvenser. För WFP, som bidrar till att rädda
liv och lindra nöd i de mest utsatta av humanitära
situationer, finns tydliga kopplingar mellan
finanskris och förvärrad livsmedelstrygghet.
UNICEF når de grupper som ofta drabbas
hårdast av såväl kriser som konflikter och katastrofer: barn och kvinnor. Dessa organisationer
får därför en relativt större vikt i fördelningen av
det svenska basbudgetstödet till FN:s fonder
och program under 2010.
FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har en
nyckelroll i att samordna genomförandet av
effektiva åtgärdsprogram inom FN för att möta
den globala ekonomiska nedgången. Generellt
gäller dock att organisationen tydligare bör
fokusera sin verksamhet inom områden där man
har uppenbara komparativa fördelar gentemot
andra aktörer.
Regeringen inser också behovet av att stödja
utvecklingen av sociala trygghetssystem. Dessa
skyddar människor som befinner sig i fattigdom,
förhindrar att fler människor hamnar i fattigdom
och gynnar långsiktig ekonomisk utveckling.
FN:s befolkningsfond, UNFPA, har en
central roll att främja allmän tillgång till sexuell
och reproduktiv hälsa och rättigheter. UNFPA:s
arbete har direkt relevans för flera av FN:s
millenniemål men framförallt för målet om
minskad mödradödlighet och jämställdhet.
Regeringen kommer att fortsatt stödja den
förstärkning av UNFPA:s kapacitet i
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samarbetsländerna som håller på att genomföras
och som är av stor vikt för resultat på landnivå.
UNAIDS har en viktig uppgift att samordna
FN-systemets insatser för att bekämpa hiv/aids
och upprätta samlade nationella program för att
bekämpa sjukdomen i samarbetsländerna.
Organisationen genomför för närvarande en
omfattande utvärdering av sin verksamhet som
kommer att bli ett viktigt underlag för
utformningen av programmets framtida inriktning och roll i förhållande till andra viktiga
organisationer på hälso- och utvecklingsområdet.
Den globala fonden mot aids, tuberkulos och
malaria (GFATM) är en viktig kanal för medel
till kampen mot de tre stora fattigdomssjukdomarna vilket också skapar utrymme för
hela hälsosektorn på landnivå där nationella
budgetar minskar. Under 2010 kommer påfyllnadsförhandlingar ske för fondens verksamhet 2011–2013. I förhandlingarna kommer
regeringen ha stort fokus på fondens fortsatta
anpassning till fastlagda principer om biståndseffektivitet, särskilt hur fonden på ett effektivt
sätt ytterligare anpassar sig till nationella
strategier, program, budgetar och genomförandesystem.
EU är fortsatt världens största biståndsgivare.
Medlemsländerna och Europeiska kommissionen står tillsammans för nära 60 procent av
världens bistånd. Av detta hanterar kommissionen cirka en femtedel, det så kallade EGbiståndet. Sverige bidrar till EG-biståndet med
ungefär 2 miljarder kronor årligen genom EUbudgeten och genom den Europeiska utvecklingsfonden (EUF). EU har en mycket
viktig roll i att bidra till utvecklingsländernas
hantering av den globala ekonomiska nedgången.
I de rådsslutsatser som antogs vid EU:s
biståndsministermöte i maj 2009 stod den
globala ekonomiska nedgången och EU:s
samlade relationer till utvecklingsländerna i
fokus. Regeringen kommer under 2010 att verka
för att dessa frågor har fortsatt prioritet inom
EU-samarbetet. Regeringen kommer även att
fortsätta att arbeta för ett ökat inflytande i EU:s
utvecklingspolitik och kommer att än tydligare
prioritera EU-plattformen i syfte att få ökat
genomslag för svensk utvecklingspolitik. Detta
motiveras inte minst av storleken på EU:s
samlade bistånd och EU-ländernas dominerande
ställning som den största givargruppen.
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Humanitärt engagemang
Regeringens starka humanitära engagemang
fortsätter under 2010. Den ekonomiska krisen
och tilltagande humanitära behov ställer extra
stora krav på ett starkt och effektivt
internationellt humanitärt system. Sverige
kommer fortsätta att agera aktivt för att stärka
internationell humanitär insatsförmåga samt den
humanitära samordningen, inklusive FN:s
centrala roll i detta arbete, både globalt och i fält.
Vad gäller fördelningen av det svenska
basbudgetstödet till FN:s fonder och program
kommer FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)
och FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktningar (UNRWA) att få en relativt större
vikt. Sverige kommer särskilt att prioritera
utvecklandet av förbättrade och gemensamma
metoder för behovsbedömning, vikten av
katastrofförebyggande, samt stärkandet av de
landbaserade
humanitära
samordnarna.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
(MSB) internationella biståndsfinansierade insatser, vilka främst utgör stöd till FN:s
humanitära insatser ska fortsatt vägledas av
biståndspolitiska styrinstrument och Sveriges
politik för humanitärt bistånd (skr. 2004/05:52).
Sverige ser det också som en prioriterad
uppgift att fortsätta värna de humanitära
principerna och den internationella humanitära
rätten, inte minst vikten av fritt och säkert
humanitärt tillträde till nödlidande människor.
Sverige kommer att lägga särskild vikt vid att
förbereda det svenska och internationella
humanitära biståndet på att kunna möta de
tilltagande, och på senare år mer diversifierade
och komplexa humanitära behoven på ett
flexibelt och behovsanpassat sätt.
I takt med att extrem sårbarhet hos utsatta
befolkningar väntas öka, utan att den direkt
orsakas av någon enskild humanitär katastrof,
kommer detta också att kräva ställningstaganden
kring samspelet mellan utvecklingsbistånd och
humanitärt bistånd.
Bilateralt utvecklingssamarbete
Fokuseringen av det bilaterala utvecklingssamarbetet fortsätter. I de prioriterade
samarbetsländerna ska Sverige arbeta i maximalt
tre sektorer, där ett svenskt bidrag förväntas ha
störst effekt. Genom att bli en större aktör kan
Sverige få tydligare genomslag för prioriterade
frågor
inom
de
sektorer
där
utvecklingssamarbetet fortgår.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Landfokuseringen fortsätter, i enlighet med den
inriktning som presenterades i budgetpropositionen för 2008, och det svenska
utvecklingssamarbetet riktas allt mer mot de
allra fattigaste länderna, mot länder i Afrika
söder om Sahara och mot länder i konflikt- eller
postkonfliktsituation. Satsningen på reformsamarbete i Östeuropa fortsätter. Samtidigt
sjunker den totala andelen bistånd till
medelinkomstländer. Antalet samarbetsländer
minskar successivt. Utvecklingssamarbetet med
sju länder har nu avslutats helt och i ytterligare
fyra länder kommer de finansiella åtagandena att
ha avslutats under 2009. Utvecklingssamarbetet
med åtta länder fortsätter även under 2010 för
att sedan vara helt avslutat. Under 2011 avslutas
samarbetet med två resterande utfasningsländer.
På så sätt säkerställs en ansvarsfull och stegvis
utfasning, där pågående insatser kan tas över av
samarbetslandet eller andra givare. Med sju
samarbetsländer övergår det traditionella
utvecklingssamarbetet alltmer till aktörssamverkan, med siktet inställt på självbärande
relationer mellan aktörer i samarbetslandet och
Sverige.
För det bilaterala utvecklingssamarbetet har
regeringen
gett
Sida
i
uppdrag
(UF2009/38074/USTYR) att se över biståndets
inriktning och föreslå eventuella revideringar av
aktuella samarbetsstrategier med anledning av
den globala ekonomiska nedgången. Vad gäller
neddragningar och omallokeringar har Sida
utgått från principen att förutsägbarhet och
långsiktiga mål bevaras. En preliminär bedömning av enskilda landprogram visar att de
flesta av dessa svarar väl mot behov som
uppkommit på grund av den globala ekonomiska
nedgången.
Andelen programstöd ska öka, bl.a. för att öka
biståndseffektiviteten och stärka förutsättningarna för att lindra effekterna av den ekonomiska
nedgången. Sociala sektorer som skyddar de som
mest riskerar att direkt drabbas av krisen ska i
möjligaste mån värnas. Biståndsinsatser som
bidrar till ett gynnsamt klimat för produktiva
investeringar och tillväxt ska också ges prioritet.
Biståndsformer som möjliggör snabba insatser
ska särskilt användas. Detta gäller inte minst i de
samarbetsländer som befinner sig i konflikt- eller
postkonfliktsituation där det också är viktigt att
fredsvinster kan uppnås. Då den globala
ekonomiska nedgången kan förväntas medföra
att konfliktsituationer snabbt förändras blir det

än mer viktigt att inte bara ha beredskap för
snabba insatser utan att Sverige, liksom övriga
givare, kan agera flexibelt och att vi hanterar
risker på ett bra sätt. Vikten av samstämmighet
mellan biståndet och övriga politikområden blir
också desto viktigare.
Regeringen stärker sitt arbete med det
handelsrelaterade utvecklingssamarbetet, för att
stimulera handel och produktiva investeringar.
Detta är också i linje med den strategi som EU
har antagit (Aid for Trade). Den svenska policy
som tas fram skapar en välunderbyggd grund för
denna del av utvecklingssamarbetet. Sveriges
handelsrelaterade utvecklingssamarbete ska särskilt riktas till insatser som ökar samarbetsländernas kapacitet att delta i och dra nytta av
internationell handel, såsom effektiv tullhantering och att leva upp till de krav som ställs
vid export till andra länder.
En ny förordning (SFS 2009:320) om
finansiering av utvecklingslån och garantier
trädde i kraft 1 juni 2009. Denna förordning
förväntas bidra till att mobilisera större resurser
för offentliga investeringar som inte kan eller
bör finansieras på marknadsvillkor. Det nya
systemet är helt obundet, och innehåller därmed
inga krav om svenska leveranser. Utvecklingslån
innefattar en biståndsgåva förmedlad av Sida,
som villkoras av att motparten lånefinansierar en
del av investeringen. Det nya systemet möjliggör
också en ökad användning av garantier i det
bilaterala biståndet. Garantier kommer främst att
riktas till de produktiva sektorerna och kommer
därmed att bidra till långsiktig ekonomisk
tillväxt samt till att mildra effekterna av den
globala ekonomiska nedgången.
3.6.5

Fortsatt arbete för ökad effektivitet,
kvalitet och resultat

Regeringen fortsätter sitt pågående arbete med
att skapa ett bistånd som kännetecknas av
kvalitet, effektivitet och resultat. Detta är en
utgångspunkt för att Sverige ska kunna bidra till
att skapa förutsättningar för fattiga människor
att förbättra sina levnadsvillkor. Regeringen ser
tydlig resultatstyrning, god rapportering och
redovisning som förutsättningar för att detta ska
kunna ske.
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Granskning av det svenska biståndet
OECD:s biståndskommitté DAC genomförde
under våren 2009 en granskning av det svenska
biståndet. De områden som uppmärksammades i
granskningen ligger väl i linje med regeringens
politik, och fortsatta åtgärder för att göra
biståndet mer effektivt planeras.
DAC välkomnar att Sverige har genomfört
flertalet av de rekommendationer som
presenterades i den senaste DAC-granskningen
från 2005. Då konstaterades bl.a. att Sverige
behövde minska antalet bilaterala samarbetsländer, öka sektorkoncentrationen, skärpa
styrningen av det multilaterala utvecklingssamarbetet samt stärka resultatstyrningen av
biståndet. I 2009 års granskning uppmärksammas att ett stort antal reformer nu är
genomförda. DAC pekar dock bl.a. på att även
om stora insatser har gjorts för att förtydliga
policystrukturen, så kvarstår visst arbete för att
ytterligare klargöra hur olika policydokument
förhåller sig till varandra. Regeringen avser att
följa upp DAC:s rekommendationer.
Effektivitet och kvalitet
Genom Parisdeklarationen om biståndseffektivitet 2005 och Handlingsplanen från
uppföljningsmötet i Accra 2008 har det
internationella samfundet en stark gemensam
agenda för att effektivisera biståndet. Sverige är
ett av de länder som har varit särskilt pådrivande
i utvecklingen av den internationella agendan för
biståndseffektivitet.
Regeringen har redan vidtagit ett antal
åtgärder inom det svenska biståndet för att lägga
grunden för ökad biståndseffektivitet. Den ovan
nämnda land- och sektorfokuseringen gör det
möjligt för Sverige att koncentrera sina resurser
till färre länder och sektorer och därigenom nå
tydligare resultat. Landkategorier har skapats
vilket underlättar metodarbete och anpassning
till den specifika situationen i respektive land.
Även inom det multilaterala samarbetet har
åtgärder vidtagits. Systematiska bedömningar
görs av multilaterala organisationer utifrån deras
effektivitet och relevans. En ny modell för
strategier för samarbete med multilaterala
organisationer har tagits fram i syfte att göra det
svenska
agerandet
mer
effektivt
och
samstämmigt. Av samma skäl har regeringen
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också förtydligat ansvarsfördelningen för det
svenska multilaterala utvecklingssamarbetet.
Fortsatt arbete för ett effektivt bistånd
En plan för genomförandet av åtgärder för ökad
biståndseffektivitet
har,
på
basis
av
Parisdeklarationen och Handlingsplanen från
Accra,
utarbetats
av
Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet) och Sida. Handlingsplanen lägger grunden för ett intensifierat arbete
med att skapa förutsättningar för att mer
effektivt bidra till utvecklingsresultat för
människor som lever i fattigdom. Planen handlar
till stor del om att förändra metoder, normer
och attityder inom biståndsförvaltningen och i
multilaterala utvecklingsorganisationer för att
bl.a. möjliggöra ett ökat lokalt ägarskap, ökat
användande av samarbetsländernas system,
ökade ansträngningar för givarharmonisering
och ökad strävan efter resultatorientering.
Planen förväntas bidra till ökad samstämmighet
mellan svenska biståndsaktörer samt till en
genomtänkt och fokuserad dialog mellan Sverige
och samarbetsländerna och mellan Sverige och
de multilaterala organisationerna. Planen
innehåller kvantifierbara mål som följs upp på
olika nivåer, inklusive per samarbetsland.
Ett effektivt multilateralt bistånd
Reformeringen av hur Sverige arbetar med
multilaterala humanitära och utvecklingsorganisationer är en integrerad del av
handlingsplanen för ett effektivt bistånd.
Arbetet följer strategin för multilateralt
utvecklingssamarbete.
Genomförandet av strategin går vidare 2010
och kommer då också att utvärderas. Arbetet
med att bedöma de multilaterala organisationerna fortsätter. Det kommer att samordnas med
det bedömningsarbete som Sverige tillsammans
med 14 andra länder genomför inom ramen för
Multilateral
Organisation
Performance
Assessment Network (MOPAN). Dessutom
kommer regeringen att ta fram ytterligare
strategier för de viktigaste organisationerna för
Sverige. Strategiarbetet kommer att utgå från de
organisationsbedömningar som gjorts. Strategierna är fleråriga och följs på uppdrag av
regeringen årligen upp av Regeringskansliet och
berörda myndigheter, främst Sida. Bedömningsarbetet har synliggjort såväl goda exempel som
brister vad gäller intern och extern effektivitet
inom vissa multilaterala organisationer. Detta är
en av flera faktorer som spelar in för storleken på
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det svenska basbudgetstödet tillsammans med
exempelvis organisationens tematiska relevans,
behov, Sveriges storlek som givare och
organisationens finansieringsstruktur.
Att stödja de multilaterala organisationernas
arbete med att uppfylla sina åtaganden för ett
mer effektivt bistånd är en angelägen uppgift,
både vad gäller FN-systemet och utvecklingsbankerna. Regeringen ser det som avgörande att
reformer som har inletts i flertalet multilaterala
organisationer fortsätter att genomföras.
Arbetet med reformeringen av FN:s
ekonomiska och sociala verksamhet går vidare,
trots ett allt svårare klimat för dessa diskussioner
mellan FN:s medlemsstater. Sverige och de
övriga nordiska ländernas aktiva samarbete kring
en ny organisatorisk struktur för FN:s
jämställdhetsarbete
fortsätter.
Regeringen
kommer att verka för att detta arbete ska
resultera i en överenskommelse som kan börja
genomföras under året.
Likaså fortsätter arbetet med reformeringen
av FN:s arbete på landnivå där syftet är att få FN
att agera mer samfällt och svara bättre mot mottagarländernas behov. Den försöksverksamhet
som hittills bedrivs i åtta länder visar
uppmuntrande resultat och arbetsformen sprider
sig spontant till allt fler samarbetsländer.
Samtidigt är detta också en utmaning för hela
systemet där centrala frågor om finansiering och
beslutsfattande måste lösas ut, liksom en lång
rad administrativa hinder.
Sverige stödjer även aktivt det reformarbete
som pågår inom FN:s olika humanitära organ
och som syftar till ökad effektivitet och kvalitet
på verksamheten. Sverige verkar aktivt för att
stödja de reformer som pågår inom de
multilaterala utvecklingsbankerna för att öka
deras interna och externa effektivitet. En viktig
insats under året kommer att vara uppföljning av
de halvtidsöversyner som kommer att göras
2009–2010 av påfyllnaderna av de mjuka
lånefönstren i Världsbanken, Afrikanska
utvecklingsbanken respektive Asiatiska utvecklingsbanken. Inom ramen för den femte
påfyllnaden av den globala miljöfonden GEF,
som avslutas 2010, driver Sverige på för att det
omfattande reformarbete som nu inletts gör att
GEF kan spela en effektiv roll i den finansiella
arkitekturen för miljö- och klimatförändringar.

Samverkan inom EU för biståndseffektivitet
Regeringen ser EU som en central aktör för ett
mer effektivt bistånd – både vad gäller arbetsfördelning mellan biståndsgivare, men också för
att driva den internationella dagordningen
framåt på viktiga områden.
I samband med EU:s biståndsministermöte i
maj 2009 konstaterades att ett mer effektivt
bistånd utgör en viktig delkomponent i unionens
arbete för att stödja utvecklingsländerna i
hanteringen av den globala ekonomiska
nedgången. Rådet utlovade att arbeta för att
accelerera genomförandet av åtagandena i
Parisdeklarationen och Handlingsplanen från
Accra, bl.a. genom att redan under 2009 anta ett
operationellt ramverk. Detta ramverk kommer
att ge redskap och vägledning i det praktiska
arbetet med att genomföra biståndet, och ska
kunna fungera som ett hjälpmedel för de som
arbetar med Europeiska kommissionens och
medlemsländernas bistånd i fält.
Under det svenska EU-ordförandeskapet
utgör hela detta arbete en prioriterad uppgift, där
tonvikten ligger på att föra dialog om och sätta
press
på
såväl
kommissionen
som
medlemsstaterna vad gäller genomförandet av
både Parisdeklarationen och Handlingsplanen
från Accra. Uppföljning och genomförande
inom EU blir också ett viktigt bidrag till fjärde
internationella högnivåmötet om biståndseffektivitet som hålls i Seoul 2011, och fortsätter
således vara en prioritering för regeringen under
2010.
Europeiska kommissionen hanterar 10
procent av världens samlade utvecklingssamarbete. Regeringen kommer att förstärka det
svenska påverkansarbetet vad gäller utformningen av detta samarbete genom (1) ett
ökat engagemang från utlandsmyndigheterna
gentemot de lokala kommissionskontoren, (2)
ett
ökat
svenskt
engagemang
i
de
förvaltningskommittéer som fattar beslut om det
gemensamma utvecklingssamarbetet samt (3) att
verka för att den översyn som påbörjats under
2009 av de gemensamma biståndsinstrumenten
leder till att kommissionen åtgärdar de brister
som identifierats sedan instrumenten lanserades
2007.
Strategiskt användande av biståndsformer – ökad
andel programansatser
I handlingsplanen för biståndseffektivitet från
Accra åtar sig det internationella samfundet att
29
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alltid i första hand pröva möjligheten att använda
programansatser och samarbetslandets system i
utformningen av utvecklingssamarbetet. I de fall
givaren väljer en annan biståndsform ska givaren
tydligt redogöra för sina motiv för denna
avvikelse. Programansatser innebär att biståndsgivaren ger stöd till ett samarbetslands eller en
organisations ordinarie verksamhet inom ramen
för landets eller organisationens reguljära
planering och uppföljning.
Programansatser ska utgöra förstahandsalternativ i det svenska utvecklingssamarbetet.
Det är regeringens avsikt att andelen
programansatser ska öka från dagens cirka 47
procent. Säkerställande av adekvat insyn och
finansiell kontroll kommer att vara viktigt i detta
arbete. Regeringen verkar också för att
multilaterala organisationer i ökad utsträckning
ska använda sig av sådana biståndsformer. Detta
innebär
en
omställning
för
biståndsförvaltningen, och regeringen bedömer att det på
sikt innebär stora vinster för samarbetsländerna
liksom en effektivisering för Sverige som givare.
Denna biståndsform förväntas bidra till ökat
ägarskap, lägre transaktionskostnader och
tydligare resultat.
I dagsläget är projektstöd, d.v.s. stöd till en
enskild verksamhet eller avgränsad insats, den
dominerande biståndsformen i det svenska
biståndet. Även projektstöd ska mer
systematiskt
använda
samarbetsländernas
system, och svenska rutiner och administrativa
hjälpmedel ska anpassas därvidlag. Stödet till det
civila samhällets organisationer i samarbetsländerna ska också effektiviseras med särskild
tonvikt på ökad användning av programansatser
och ökad användning av organisationernas
system.
När andelen programansatser ökar blir arbetet
med kapacitetsutveckling, framför allt inom
offentlig finansiell styrning, än mer angeläget.
Av regeringens skrivelse om biståndets resultat
(skr. 2008/09:189) framgår att det svenska
utvecklingssamarbetets fokus på kapacitetsutveckling behöver stärkas. Programansatser blir
ofta mer effektiva om åtgärder för
kapacitetsutveckling
genomförs
samtidigt.
Regeringen avser särskilt verka för att det
svenska kapacitetsstödet är efterfrågestyrt och
anpassat till samarbetslandets system.
Då biståndet ska vägledas av samarbetsländernas utvecklingsplaner är det viktigt att
parallellt stödja oberoende nationella aktörer i
30

samarbetsländerna
som
kan
granska
användningen av biståndsmedel och utkräva
ansvar. Regeringen avser att fortsatt verka för att
stärka
exempelvis
nationella
parlament,
oberoende media och civila samhällets
organisationer.
Bilaterala samarbetsstrategier som styrinstrument
Det bilaterala utvecklingssamarbetet ska främst
genomföras i tolv länder med vilka Sverige
bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete, tolv
länder i konflikt- och postkonfliktsituationer
och nio länder med vilka Sverige bedriver
reformsamarbete i Östeuropa. I dessa 33
samarbetsländer ska Sverige vara en aktiv och
pålitlig
givare,
som
deltar
i
den
givargemensamma dialogen och som bidrar
effektivt inom några utvalda sektorer där Sverige
kan göra skillnad och skapa mervärde. Därtill
förstärks Sveriges arbete för demokrati och
mänskliga rättigheter i ett mindre antal länder
där biståndet bedrivs under andra former än
regelrätt stat-till-stat-samarbete.
Regeringen har under 2009 hittills fattat
beslut om 19 samarbetsstrategier (av sammanlagt
planerade 25) som styr hur biståndet ska
genomföras i dessa länder och vilka resultat som
förväntas.
Regeringen eftersträvar en god balans mellan
olika biståndsformer, biståndskanaler och
samarbetspartners i respektive samarbetsland.
För att bl.a. kunna säkerställa detta behöver de
bilaterala samarbetsstrategierna bli ännu
tydligare som styrinstrument. En översyn av
riktlinjerna
för
samarbetsstrategier
ska
genomföras under 2010, och nya riktlinjer antas.
Regeringens skrivelse om biståndets resultat
(skr. 2008/09:189) lyfter också fram dialog som
ett arbetssätt som får en allt större roll i
utvecklingssamarbetet och i genomförandet av
de bilaterala samarbetsstrategierna. De integrerade utlandsmyndigheternas roll i biståndets
genomförande bör utvecklas. Synergier mellan
den politiska dialogen som ambassaden för med
samarbetslandet och biståndets genomförande
ska aktivt sökas.
Resultat i fokus
Genomförandet av den styrmodell som
regeringen fattade beslut om 2007 fortsätter. I
våras lämnade regeringen för första gången en
samlad resultatskrivelse till riksdagen (skr.
2008/09:189).
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Skrivelsen visar att mycket kvarstår när det gäller
arbetet med att förbättra styrningen och
resultatredovisningen inom det svenska
biståndet. Den politik och de strategier som
regeringen beslutar om och som styr det svenska
samarbetet med länder och multilaterala
organisationer samt arbetet med olika tematiska
frågor måste bli ännu tydligare. Fokus på
förväntade och faktiska resultat i beredning,
genomförande och uppföljning av enskilda
program och projekt måste också öka. Mål för
den verksamhet som Sverige ger stöd till genom
varje enskild insats måste tydliggöras så att det
finns förutsättningar att i efterhand utvärdera i
vilken utsträckning de förväntade resultaten
uppnåtts.
I syfte att följa upp bl.a. genomförandet av
policys och samarbetsstrategier har SADEV fått
i uppdrag att ta fram förslag till fleråriga
utvärderingsplaner på området. Uppdragen
redovisades
under
våren
2009
(UF2009/54391/USTYR samt UF2009/54393/
USTYR). Regeringen avser att återkomma till
SADEV i ärendet.
I regleringsbrevet för 2009 fick Sida i uppdrag
att
snarast
införa
ett
enhetligt
resultatstyrningssystem, inklusive system för
bedömning av biståndsinsatser och systematiska
riskanalyser. Sida ska senast den 30 september
2009 redovisa hur genomförandet fortskrider.
Regeringen kommer att fortsätta betona vikten
av att Sida fokuserar på resultat i sin verksamhet.
Regeringen kommer också att öka styrningen
av stödet till multilaterala organisationer.
Kvaliteten i resultatrapporteringen skiljer sig
mycket åt mellan olika organisationer, beroende
på hur väl fungerande system respektive
organisation har för resultatstyrning. Detta är en
av de faktorer som analyseras i de bedömningar
som regeringen gör av organisationernas relevans
och effektivitet. Där det finns brister arbetar
Sverige med att förbättra kvaliteten och tillförlitligheten i rapporteringen inom respektive
organisations styrelse eller genom andra former
av dialog med organisationen.
Arbetet med utvärderingar måste också
systematiseras och kvaliteten i enskilda utvärderingar höjas. System för att ta omhand
resultat, lärdomar och erfarenheter från utvärderingar behöver också vidareutvecklas.
Att utvärdera de långsiktiga effekterna av en
viss verksamhet är svårt och ofta kostsamt.
Ökade ansträngningar ska därför göras för att

genomföra utvärderingar tillsammans med andra
givare. Regeringen noterar bl.a. att några av
SADEV:s pågående och planerade utvärderingar
kommer att genomföras tillsammans med andra
aktörer. Även Sida deltar i utvärderingar
tillsammans med andra givare.
Arbetet med att skapa ökat fokus på resultat i
biståndet måste ske med stor kraft och
uthållighet. Resultatorienteringen innebär i
praktiken en kulturförändring och kräver att
såväl chefer som medarbetare i biståndsförvaltningen ägnar resultatfrågorna stor uppmärksamhet. Detta är nödvändigt för att vi ska
kunna veta vad vi ska satsa på och hur vi ska göra
det.
Korruption – ett utvecklingshinder
Korruption är ett allvarligt hinder för utveckling.
När resurser som avsatts för att bekämpa
fattigdom används för fel ändamål eller
förskingras drabbas människor som lever i
fattigdom hårdast. Vi kan därför aldrig acceptera
att
korruption
förekommer
i
vårt
utvecklingssamarbete eller i svenska myndigheter. Myndigheterna måste alltid vidta åtgärder
vid misstankar om eller konstaterade fall av
korruption.
Detta
gäller
oavsett
om
korruptionen inträffar i samarbetsländernas
förvaltningar, i svenska och internationella
organisationer som mottar biståndsmedel eller
inom de svenska biståndsmyndigheterna.
Arbetet för att bekämpa och minimera
riskerna för korruption bedrivs på flera plan.
Exempelvis har inom Utrikesdepartementet en
projektgrupp tillsatts med uppdrag att förbättra
internkontrollen. Som tidigare redovisats har
Sida som svar på SADEV:s rapport Att
förebygga och hantera korruption i det svenska
utvecklingssamarbetet
presenterat
en
åtgärdsplan. Denna innefattar bl.a. revidering av
Sidas regler och införande av ett nytt system för
hantering av misstankar om korruption.
Strategier för stöd genom svenska
organisationer i det civila samhället samt för
informations- och
kommunikationsverksamhet
Det civila samhällets aktörer är centrala för att
människor som lever i fattigdom ska kunna
förändra sina livsvillkor. Svenska CSO har
genom sina erfarenheter, värdegrund och lång31
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siktiga samarbetsrelationer komparativa fördelar
gentemot andra stödformer vad gäller samarbete
med det civila samhällets aktörer i
utvecklingsländer och är ett värdefullt
komplement till det statliga biståndet.
Regeringen har nyligen fattat beslut om två
nya strategier som avses träda i kraft den 1
januari 2010. Den första strategin styr Sidas stöd
till aktörer i det civila samhället i
utvecklingsländer genom svenska civilsamhällesorganisationer. Det övergripande målet för
verksamheten är ett livskraftigt och pluralistiskt
civilt samhälle i utvecklingsländer som bidrar
effektivt, med ett rättighetsbaserat arbete, till att
minska fattigdom i alla dess dimensioner.
Egeninsatsen under strategiperioden ska vara
minst 10 procent och bestå av kontant insamlade
medel i Sverige. Detta är ett uttryck för svenska
civilsamhällesorganisationer engagemang och
allmänhetens förtroende för verksamheten.
Den andra strategin styr det informationsoch kommunikationsarbete som finansieras genom Sida och som genomförs av såväl Sida som
aktörer i det civila samhället. Målet med
verksamheten är att den svenska allmänheten har
god kunskap om situationen i utvecklingsländer,
svenskt bistånd och dess resultat samt frågor
som
rör
utvecklingens
drivkrafter
i
utvecklingsländer. För ökad transparens och
effektivare styrning av informations- och
kommunikationsverksamheten samlas finansieringen av verksamheten till en och samma
anslagspost. Verksamheten ska omfatta såväl det
bilaterala som det multilaterala utvecklingssamarbetet. Den del av den tidigare anslagsposten Stöd till enskilda organisationer som
avsåg informationsinsatser förs i och med denna
förändring till den nya anslagsposten
Informations- och kommunikationsverksamhet
för fortsatt utnyttjande av civilsamhällets
organisationer. Det totala stödet till svenska
civilsamhällets organisationers bistånds- och
informationsverksamhet återfinns således fr.o.m.
2010 på två anslagsposter. Därutöver är svenska
civilsamhällets organisationer även genomförare
av svenskt utvecklingssamarbete under andra
anslagsposter.
Samverkan med det svenska näringslivet
Regeringen fortsätter arbetet med att ta tillvara
det svenska näringslivets erfarenhet och
32

kompetens i genomförandet av politiken för
global utveckling, i utvecklingssamarbetet och i
reformsamarbetet med Östeuropa.
Som ett led i detta arbete har regeringen fattat
beslut om inrättande av ett råd för
erfarenhetsutbyte och övergripande dialog
mellan representanter på hög nivå från det
svenska näringslivet och offentliga aktörer,
huvudsakligen inom utvecklingssamarbetet,
utrikeshandeln och handels- och investeringsfrämjandet.
Rådet utgör en del av ett nätverk för
näringsliv och utveckling som också kommer att
omfatta fora för dialog och erfarenhetsutbyte
mellan svenska utlandsmyndigheter och
svenskrelaterade aktörer på land eller regionnivå
i utvecklingsländer. Rådets arbete ska bl.a. bidra
till att förbättra förutsättningar för ett gynnsamt
klimat för näringsliv, handel och investeringar
och fungerande finansiella marknader i berörda
utvecklingsländer.
Genom regelbunden ömsesidig dialog och
erfarenhetsutbyte med det svenska näringslivet i
olika fora kan konkreta erfarenheter diskuteras,
samt viktiga lärdomar dras och födas in i
genomförandet av politiken för global utveckling
och det svenska bilaterala och multilaterala
utvecklingssamarbetet. Med iakttagande av
principen för obundet bistånd, kan detta, när
tillämpligt, komma att utgöra del av underlag för
regeringen, såväl i dess arbete med att ta fram
olika styrinstrument, som i dess ansträngningar
att
verka
för
t.ex.
teknikoch
kunskapsutveckling i utvecklingsländer samt
bättre tillvaratagande av svenska företags
kompetens och erfarenhet från ansvarsfullt
företagande (CSR).
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Tabell 3.2 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom Sida
Tusental kronor
Budget 2009

Förslag 2010

2 552 132

Utfall 2008

2 410 000

2 273 000

29 220

35 000

87 550

Globala utvecklingsinsatser

2 002 404

2 243 000

1 740 000

Stöd genom svenska organisationer i det civila samhället 2

1 229 619

1 295 000

1 158 700

Asien

1 700 095

1 735 000

1 437 000

Mellanöstern och Nordafrika

431 006

495 000

410 000

Latinamerika

864 420

867 000

575 000

4 404 639

5 158 000

4 928 000

188 979

122 000

60 000

Humanitära insatser och konflikthantering
Informations- och kommunikationsverksamhet

1

Afrika
Östeuropa och Centralasien
- ODA-länder

3

129 569

112 000

60 000

- icke ODA-länder

59 410

10 000

0

Forskningssamarbete

917 959

1 000 000

800 000

U-krediter

225 257

0

0

Särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet

100 000

120 000

Miljölån

300 000

200 000

15 760 000

13 789 250

SUMMA

14 545 730

1

Tidigare Informationsinsatser. Del av den nya anslagsposten öronmärks för insatser via civilsamhällesaktörer.
2
Tidigare Stöd till enskilda organisationer. Den del av denna anslagspost som varit avsedd för enskilda organisationers informationsinsatser förs till den nya
anslagsposten Informations- och kommunikationsverksamhet.
3
Från och med 2008 finansieras utvecklingssamarbetet med Östeuropa från anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.

Tabell 3.3 Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet 2007–2010
Tusental kronor
Årsbidrag 2007

FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
FN:s kapitalutvecklingsfond (UNCDF)
FN:s barnfond (UNICEF)
FN:s kvinnofond (UNIFEM)

Budget 2009

Förslag 2010

800 000

720 000

720 000

630 000

45 000

40 000

40 000

35 000

445 000

460 000

485 000

471 000

26 000

22 000

26 000

26 000

FN:s befolkningsfond (UNFPA)

405 000

400 000

450 000

423 500

FN:s världslivsmedelsprogram (WFP)

390 000

450 000

485 000

480 000

FN:s flyktingkommissarie (UNHCR)

534 000

584 000

620 000

599 000

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNRWA)

242 000

272 000

285 000

276 000

FN:s organ mot brott och narkotika (UNODC)

85 000

90 000

90 000

45 000

FN:s program för boende och bebyggelse (UN-HABITAT)

21 000

21 000

22 000

11 000

FN:s samlade program mot hiv/aids (UNAIDS)

222 000

242 000

290 000

266 000

FN:s industriutvecklingsorganisation (UNIDO) 1

10 000

9 765

11 000

11 000

3 225 000

3 310 765

3 524 000

3 273 500

SUMMA
1

Årsbidrag 2008

Obligatorisk medlemsavgift baserad på fastställd bidragsskala i euro.
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Tabell 3.4 Anslaget 1:1 Biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete genom UD, MSB, RPS och SI
Tusental kronor
Utfall 2008

Internationella finansieringsinstitutioner

2 730 904

Europeiska utvecklingsfonden (EUF)

Budget 2009

Förslag 2010

3 150 183

2 840 780

828 332

970 055

1 150 800

FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

3 334 398

3 560 000

3 314 500

- Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

3 310 765

3 524 000

3 273 500

23 633

36 000

41 000

- Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet
Konflikthantering

511 424

509 000

459 000

Globala utvecklingssamarbete

2 549 834

2 870 358

2 654 528

- Organisations- och temastöd

2 476 250

2 786 009

2 611 388

- Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

61 103

71 609

30 400

- Svenska institutet i Alexandria

12 034

12 740

12 740

- Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid GK i Istanbul

1

447

Ekonomiska program

420 394

169 775

188 978

Östeuropa och Centralasien

45 951

16 300

0

11 892

1 000

0

- ODA-länder

1

- icke ODA-länder
SUMMA UD

34 059

15 300

0

10 421 237

11 245 671

10 608 586

Rikspolisstyrelsen (RPS)

145 801

205 000

200 000

1

21 626

33 000

30 000

Verksamhetsbidrag NAI

13 489

13 000

13 000

34 000

34 000

10 000

10 000

Svenska institutet (SI)

Kammarkollegiet
Kriminalvården
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

2

149 234

0

0

1 353

0

0

111

0

0

10 752 851

11 540 671

10 895 586

Statens kärnkraftsinspektion1
Statens strålskyddsinspektion1
SUMMA
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition. Från och med 2008 finansieras utvecklingssamarbetet med
Östeuropa från anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa.
2
Från och med 2009 finansieras MSB:s internationella biståndsverksamhet under UO 6

3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Biståndsverksamhet

Tabell 3.5 Anslagsutveckling för 1:1 Biståndsverksamhet
Tusental kronor

2008

Utfall

25 298 581

2009

Anslag

27 300 671

2010

Förslag

24 684 836

2011

Beräknat

25 715 625

2012

Beräknat

27 133 013

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

933 319
27 820 937

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Anslaget
används
för
Internationellt
utvecklingssamarbete. Medlen från anslaget får
användas för att subventionera premier för
garantier i enlighet med förordningen
(2009:320) om finansiering av utvecklingslån
och garantier för utvecklingssamarbete. Inom
ramen för den del av anslaget som
Regeringskansliet disponerar finns möjlighet att
använda medel för temporär verksamhet inom
avgränsade projekt. För den del som Svenska
institutet disponerar beräknas 6 500 000 kronor
användas för förvaltningskostnader. För den del
av anslaget som avser Startprogrammen beräknas
4 000 000 kronor användas för förvaltningskostnader.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Den sammanlagda föreslagna bemyndiganderamen
för
2010
för
anslaget
1:1
Biståndsverksamhet uppgår till 60 210 000 000
kronor, vilket är en ökning med nästan 10
miljarder kronor i jämförelse med 2009. Nya
åtaganden beräknas öka med knappt 7 miljarder
kronor.
Myndigheter
som
disponerar
bemyndigande under anslaget är Regeringskansliet, Sida och Svenska institutet.
För den del som Regeringskansliet disponerar
beräknas nya förpliktelser ingås 2010 till ett
belopp om knappt 16 miljarder kronor.
Framförallt rör det sig om påfyllnad av Globala
fonden mot aids, tuberkulos och malaria
(GFATM), femte påfyllnaden av Globala
miljöfaciliteten (GEF), 16:e påfyllnaden av den
Internationella utvecklingsfonden i Världsbanken (IDA), tolfte påfyllnaden av Afrikanska
utvecklingsfonden (AfDF), påfyllnaden av
Interamerikanska utvecklingsbankens mjuka
utlåningsfönster (Fund for Special Operations
FSO) och den femte kapitalhöjningen i Asiatiska
utvecklingsbanken (AsDB). Mellan 2011 och
2019 beräknas infriade åtaganden uppgå till
mellan 5 miljarder kronor och 2 miljarder kronor
per år för att därefter successivt minska till cirka
3 miljoner kronor 2028.

För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
som Sida disponerar beräknas nya förpliktelser
ingås 2010 till ett belopp om cirka 11 miljarder
kronor. Åtagandena består av insatser som löper
under flera år och som berör alla Sidas
verksamheter. Långsiktighet i åtaganden främjar
en
högre
grad
av
förutsägbarhet
i
biståndsgivningen. Nya verksamhetsmässiga förpliktelser och tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag t.o.m. 2017. År 2011
beräknas infriade åtaganden att uppgå till cirka 9
miljarder kronor, 2012 till cirka 6 miljarder
kronor, 2013 till cirka 4 miljarder kronor, 2014
till cirka 1 miljard kronor för att 2017 minska till
cirka 330 miljoner kronor. De angivna beloppen
är osäkra. Bland annat kan utfallet komma att
påverkas av att avtal sluts senare än beräknat
samt att det i mottagarländerna inträffar
oförutsedda händelser som inverkar på planerade
beslut om projekt och program. Förändringar
kan även inträffa p.g.a. utbetalningar av redan
beslutade insatser förskjuts över tiden.
För den del av anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
som Svenska institutet disponerar beräknas nya
förpliktelser ingås 2010 till ett belopp om cirka 7
miljoner kronor. Åtagandena består framför allt
av fleråriga stipendier.

Tabell 3.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Miljoner kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2011–2028

34 640

38 250

46 460

–

–

20 567

20 026

26 558

–

–

- 16 957

- 11 816

- 12 903

- 14 429

- 45 686

Utestående åtaganden

38 250

46 460

60 115

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

49 502

50 749

60 210

–

–

Infriade åtaganden

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan

35

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Garantigivning
Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1
Biståndsverksamhet ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier som inklusive
tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett belopp
av högst 5 395 000 000 kronor.
Regeringens

förslag:

Skälen för regeringens förslag: 5 000 000 000
kronor rör Sidas garantigivning, vilket innefattar
utställda biståndsgarantier för u-krediter och
fristående garantier samt garantier inom det nya
systemet för finansiering av utvecklingslån och
garantier. 395 000 000 kronor avser garantier för
de lån som Europeiska Investeringsbanken
lämnar inom ramen för Lomé IV Bis och
Cotonou-avtalet.
Regeringens förslag: Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 ikläda staten
betalningsansvar i form av statliga garantier för
Nordiska investeringsbankens miljöinvesteringslån som inklusive tidigare gjorda åtaganden
uppgår till ett belopp av högst 1 112 000 000
kronor.

Skälen för regeringens förslag: De nordiska
regeringarna beslutade 2002 att höja ramen för
Nordiska investeringsbankens (NIB) miljöinvesteringslån, som är en viktig del av det
förstärkta miljösamarbetet inom Nordliga
dimensionen, från 100 miljoner euro till 300
miljoner euro. Med anledning av denna höjning
har riksdagen bemyndigat regeringen att under
åren 2002–2009 ställa ut garantier för dessa lån.
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner ett
statligt garantiåtagande om högst 1 112 000 000
kronor år 2010 för NIB:s miljöinvesteringslån.
Eventuella infrianden av garantier finansieras
av Riksgäldskontorets garantireserv. Regeringen
bedömer att inga inbetalningar av garantiavgifter
kommer att behöva göras till garantireserven de
närmaste åren, varför något anslag för att
finansiera sådana avgifter inte heller behöver
föras upp på statsbudgeten.
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att
Sverige medverkar i kapitalhöjningen i Asiatiska
utvecklingsbanken (AsDB) samt bemyndigar
regeringen att ikläda staten betalningsansvar i
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form av statliga garantier till AsDB som
inklusive tidigare gjorda åtaganden uppgår till ett
belopp av högst 343 140 000 särskilda
dragningsrätter
(SDR).
Kapitalhöjningen
innebär också att Sverige under åren 2011 till
2015 till AsDB inbetalar 11 617 151 US-dollar.
Skälen för regeringens förslag: Finanskrisens
effekter har bidragit till att skapa ett ökat behov
av
låneinstitutioner
som
Asiatiska
utvecklingsbanken (AsDB). Bristen på krediter
på marknaden har gjort att efterfrågan på lån
från AsDB, liksom från andra internationella
finansiella institutioner, har ökat. Den
ekonomiska utvecklingen i Asien spelar en
avgörande roll för möjligheterna att uppnå
Millenniemålen, för miljömässigt hållbar
utveckling och för en global ekonomisk
återhämtning. Den djupa globala ekonomiska
nedgången påskyndade den diskussionen som
redan pågick om AsDB:s kapitalbas. För att
finansiera AsDB:s strategi fram till 2020 och
effektivt motverka den ekonomiska krisens
effekter beslöt medlemsländerna i maj 2009 att
öka kapitalbasen från cirka 55 miljarder USdollar till cirka 165 miljarder US-dollar. Sveriges
ägarandel i AsDB uppgår till 0,34 procent och
består i nuläget till 93 procent av garantier.
Sveriges kapitalandel förblir oförändrad efter
höjningen.
Regeringen anser att det är mycket angeläget
att den aktuella kapitalhöjningen kan
genomföras för att AsDB ska dels kunna svara
på de ökade krav som ställs på banken till följd
av finanskrisen, dels bidra till långsiktig
utveckling i regionen.
Kapitalhöjningen innebär att Sveriges
grundkapital i AsDB ökar från 120 400 000
särskilda dragningsrätter till 361 200 000
särskilda
dragningsrätter
och
ökningen
finansieras med garantier till 96 procent och
inbetalningar av kapital till 4 procent. Sverige ska
därmed öka garantiåtagandet gentemot banken
från 111 970 000 särskilda dragningsrätter till
343 140 000 särskilda dragningsrätter samt under
åren 2011–2015 till AsDB inbetala 11 617 151
US-dollar. I svenska kronor innebär detta att
Sveriges garantiåtagande gentemot banken
beräknas öka från cirka 1 310 000 000 kronor till
4 010 000 000 kronor samt att Sverige under åren
2011–2015 till AsDB beräknas inbetala
92 800 000 kronor. Den del av kapitalet som ska
inbetalas belastar anslag 1:1 Biståndsverksamhet.
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I de fall låntagare inte kan betala tillbaka lån
täcks förluster av bankens reserver. Det är först
om banken drabbas av mycket stora förluster
som
medlemsländernas
garantiåtaganden
behöver infrias. AsDB:s status som prioriterad
fordringsägare med god kapacitet att hantera
kreditförluster och dess mycket försiktiga
risktagande vid kreditgivning utgör goda
förutsättningar för att garantiåtagandet inte ska
behöva tas i anspråk. Det har inte förekommit
något infriande av garantikapital i AsDB sedan
Sverige blev delägare i banken.
Garantikapitalet är det belopp som Sverige
och andra medlemsländer förbinder sig att
tillhandahålla vid behov och som inte faktiskt
betalas ut till banken.
Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 till annan part överlåta
ett tidigare lämnat villkorslån till Private
Infrastructure Development Group (PIDG)
avseende finansiering av riskkapital i Guarantco.
Regeringens förslag:

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
begärde i budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1 UO 7 s. 61) riksdagens bemyndigande
att få lämna ett villkorslån om 15 miljoner USdollar (motsvarande cirka 120 000 000 kronor)
till Private Infrastructure Development Group
(PIDG) avseende finansiering av riskkapital i
Guarantco. Riksdagen godkände förslaget med
tillägget av att bemyndigandet avsåg budgetåren
2007 och 2008. Regeringen bemyndigade den 18
januari 2007 Sida att ingå avtal om lånet.
Sida har i en skrivelse i maj 2009 hemställt att
regeringen beslutar att till annan part överföra
samtliga de s.k. villkorslån som Sida för
närvarande har utestående. Ett av dessa är
Guarantco-lånet. Enligt regeringen finns det skäl
att renodla Sidas verksamhet till stöd för
näringslivets utveckling till att i första hand
omfatta garantigivning. Det bör i första hand
vara Swedfund International AB:s uppgift att
inom ramen för utvecklingssamarbetet svara för
långivning och annan finansiering riktad till
privata företag.
Regeringen föreslår därför att riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2010 till annan
part överlåta det tidigare lämnade villkorslånet
till Private Infrastructure Development Group
(PIDG) avseende finansiering av riskkapital i

Guarantco. Den intäkt överlåtelsen generar ska
levereras till inkomsttitel.
Kapitaltillskott till Swedfund
Riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 1:1
Biståndsverksamhet besluta om kapitaltillskott
om 100 000 000 kronor till det statligt ägda
bolaget Swedfund International AB.
Regeringens

förslag:

Skälen för regeringens förslag: För att bidra till
att mildra den finansiella krisens effekter och att
stimulera långsiktig ekonomisk tillväxt och
fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna
krävs många olika former av insatser. Genom
utvecklingssamarbetet kan stöd bl.a. ges till
utvecklingen av en livskraftig privat sektor, ökad
handel och ökade utländska investeringar. Inom
dessa områden är det statligt ägda bolaget
Swedfund International AB (Swedfund) en
viktig aktör genom sin tillgång till riskkapital för
investeringar i utvecklingsländer och länder i
Östeuropa som inte är EU-medlemmar.
Regeringens förslag i budgetpropositionen för
2007 och i 2009 års proposition om
vårtilläggsbudget och riksdagens beslut med
anledning av dessa (bet. 2006/07:UU2, rskr.
2006/07:56 resp. bet. 2008/09:FiU21, rskr.
2008/09:311) innebär att Swedfund för perioden
2007–2009 beviljats ett sammanlagt kapitaltillskott om 1,3 miljarder kronor. Sedan
verksamheten inleddes 1979 uppgår därmed det
sammanlagda kapitaltillskottet till cirka 2,3
miljarder kronor.
Regeringen anser att Swedfunds verksamhet
är prioriterad. I synnerhet gäller detta
direktinvesteringar och insatser med särskild
inriktning på företag i Afrika och i de fattigaste
länderna. I förening med ett ökat antal
investeringar i postkonfliktländer innebär detta
att Swedfunds verksamhet ligger väl i
överensstämmelse med den allmänna inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete.
Bolagets möjligheter att bedriva en effektiv
verksamhet och svara på en ökad efterfrågan på
medverkan i investeringar är beroende av en viss
förutsägbarhet vad gäller de resurser bolaget
långsiktigt kan disponera. Den försämrade
konjunkturen har bl.a. fått till följd att
Swedfunds möjligheter att avyttra tidigare gjorda
37
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investeringar minskat, vilket i sin tur begränsar
den del av Swedfunds kapitalbas som är
tillgänglig för nyinvesteringar.
Regeringen föreslår därför att riksdagen
bemyndigar regeringen att under 2010 för
anslaget 1:1 Biståndsverksamhet besluta om
kapitaltillskott till Swedfund om 100 000 000
kronor.
Regeringens överväganden
För 2010 föreslår regeringen att anslaget 1:1
Biståndsverksamhet
anvisas
24 684 836 000
kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
25 715 625 000 kronor respektive 27 133 013 000
kronor.
I
enlighet
med
det
förslag
om
avgiftsbeläggning av högre utbildning för
medborgare i länder utanför EES-området samt
Schweiz som regeringen avser presentera,
kommer ett stipendieprogram riktat till
studenter från svenska samarbetsländer att
finansieras inom biståndsramen (se UO 16,
avsnitt 4.11.2 om studieavgifter). I beräkningen
av anslaget för 2011 och 2012 ingår kostnader
för stipendieprogrammet.
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen
för 2010 för anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
uppgår till 60 210 000 000 kronor.
I samband med att biståndet till Ryssland
avslutas föreslår regeringen att anslaget minskas
med 25 300 000 kronor. Minskningen avser
medel som ej klassificeras som bistånd enligt
OECD/DAC.
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Biståndsverksamhet

3.7.2

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:2 Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2008

2010

Anvisat 2009

2011

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

-96 298

-122 298

-139 298

-2 429 160

-1 286 260

285 440

-391 877

-477 988

-615 300

52 047

52 047

52 047

-77 047

-77 047

-77 047

24 684 836

25 715 625

27 133 013

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1

906 475

2010

Förslag

932 824

2011

Beräknat

939 685

2

2012

Beräknat

945 007

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 932
892 329

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 933 923 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 934 425 tkr i 2010 års prisnivå.

Sida är enligt förordningen (2007:1371) med
instruktion för Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete
(Sida)
förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete. Anslaget används till Sidas förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
2008 genomförde Sida en genomgripande
omorganisation. Den nya organisationen är nu
etablerad. Myndigheten har bl.a. fått en tydligare
ledningsstruktur och ökad fältorientering. Sida
står dock inför ett antal viktiga organisatoriska
och verksamhetsmässiga utmaningar under 2010
som regeringen vill att myndigheten ska
prioritera. Sida ska bl.a.
−

prioritera att snarast införa ett enhetligt
mål- och resultatstyrningssystem samt
arbeta vidare med att främja en
resultatorienterad kultur vid myndigheten,

−

snabbt vidta nödvändiga åtgärder för att de
brister som uppmärksammas i Riksrevisionens
årliga
granskningsrapport
avseende 2008 inte ska återupprepas i
kommande granskningar,

−

öka andelen utlandsstationerad personal i
förhållande till totalt anställda.

Förändring till följd av:
Beslut

894 634

Anslag

2012

27 627 171 27 627 171 27 627 171

Utfall

2009

Tusental kronor

1

1:2 Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete

För 2010 föreslår regeringen att anslaget 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
anvisas 932 824 000 kronor, varav 20 300 000
kronor ej är klassificerat som utvecklingsbistånd
enligt OECD/DAC:s definition. För 2011 och
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2012 beräknas anslaget till 939 685 000 kronor
respektive 945 007 000 kronor.
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

906 475

906 475

906 475

28 851

34 621

39 443

-2 502

-1 411

-912

932 824

939 685

945 007

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.7.3

1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Nordiska Afrikainstitutet

Tabell 3.10 Anslagsutveckling för 1:3 Nordiska
Afrikainstitutet

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

14 834

2009

Anslag

14 682

2010

Förslag

15 200

2011
2012

Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

policyrelaterade verksamhet ska utgöra ett mer
relevant
underlag
i
utformandet
och
genomförandet av nordisk Afrikapolitik.
Regeringen
har
uppmärksammat
det
påbörjade reformarbetet på institutet och anser
att NAI fortsatt bör prioritera ökad kvalitet och
bredd vad gäller forskningen om Afrika och
samarbetet mellan nordiska och afrikanska
forskare. Verksamheten ska också inkludera
informationsarbete om Afrikaforskning och
aktuella afrikanska förhållanden. Utbyte och
partnerskap med afrikanska forskare bör fortsatt
prioriteras. Biblioteksverksamheten är en viktig
del av institutets verksamhet.
Regeringen föreslår för 2010 att anslaget 1:3
Nordiska Afrikainstitutet anvisas 15 200 000
kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
15 327 000 respektive 15 407 000 kronor. Utöver
anslaget 1:3 Nordiska Afrikainstitutet erhåller
NAI ett verksamhetsbidrag från Sveriges
biståndsbudget på 13 miljoner kronor för 2010.
Från övriga nordiska länder erhålls cirka 10
miljoner kronor.

-386

Anvisat 2009

1

Pris- och löneomräkning 2

15 327

2

Beslut

15 407

3

Överföring till/från andra
anslag

1

Nordiska Afrikainstitutet (NAI) är enligt
förordningen (2007:1222) med instruktion för
Nordiska Afrikainstitutet ett nordiskt centrum
för forskning och policyrelaterade aktiviteter,
biblioteksverksamhet samt publikations- och
informationsverksamhet om Afrika. Anslaget
används till NAI:s förvaltningskostnader.

2011

2012

14 682

14 682

14 682

518

645

725

15 200

15 327

15 407

Förändring till följd av:

13 951

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 15 200 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 15 200 tkr i 2010 års prisnivå.

2010

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringens överväganden
Regeringen har efter genomförd översyn av
Nordiska Afrikainstitutet identifierat förslag på
hur NAI:s verksamhet och profil kan stärkas.
Målet är bl.a. att institutets forsknings- och
39
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3.7.4

1:4 Folke Bernadotteakademin

Tabell 3.12 Anslagsutveckling för 1:4 Folke
Bernadotteakademin
Tusental kronor

2008

Utfall

41 060

Anslag

41 896

2010

Förslag

47 467

2011

Beräknat

47 768

2

2012

Beräknat

47 989

3

2009

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

797
41 179

personalförsörjningsfunktionen. Vidare föreslås
anslaget öka med 2,5 miljoner kronor för att
finansiera personal i fält.
För 2010 föreslår regeringen att anslaget 1:4
Folke Bernadotteakademin anvisas 47 467 000
kronor. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
47 768 000 kronor respektive 47 989 000 kronor.
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Folke Bernadotteakademin
Tusental kronor

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 47 617 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 47 617 tkr i 2010 års prisnivå.

Folke Bernadotteakademin (FBA) är enligt
förordningen (2007:1218) med instruktion för
Folke Bernadotteakademin central myndighet
för att stärka den svenska och internationella
förmågan inom området konflikt- och
krishantering med särskild inriktning på
fredsinsatser. Anslaget används till FBA:s
förvaltningskostnader.

2010

2011

2012

41 896

41 896

41 896

Pris- och löneomräkning 2

1 221

1 358

1 558

Beslut

4 500

4 514

4 535

-150

0

0

47 467

47 768

47 989

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt

Regeringens överväganden
FBA:s verksamhet har fortsatt utvecklats under
2009, främst på grund av det nya uppdraget,
personalförsörjningsfunktionen, som under
2008 delvis överfördes från Sida. Det sker även
en breddning inom utbildning, civil-militära
övningar, Challenges-samarbetet, forskning,
konfliktförebyggande och SSR.
De utmaningar FBA ställs inför härrör i flera
fall från den mycket påtagliga expansionen av
arbetet relaterat till personalförsörjningen.
Behovet av en fullgod administration för detta
anses därför fortsatt vara prioriterad. Fortsatt
effektivisering i rådande struktur planeras för att,
på bästa möjliga sätt, kunna möta efterfrågan
och hantera uppdrag. Regeringen bedömer att
FBA:s uppbyggnad och inriktning är väl
anpassad till den aktuella internationella
utvecklingen på området, och att FBA utgör en
viktig resurs.
För att FBA ska kunna hantera den utökade
verksamheten såväl kvalitativt som kvantitativt,
samt ha en administration som är anpassad till de
uppdrag myndigheten åläggs, föreslår regeringen
att anslaget 1:4 Folke Bernadotteakademin ökas
med 2 miljoner kronor för att förstärka
40

3.7.5

1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete

Tabell 3.14 Anslagsutveckling för1:5 Riksrevisionen:
Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2008

Utfall

39 332

2009

Anslag

40 000

2010

Förslag

40 000

2011

Beräknat

40 000

2012

Beräknat

40 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 868
39 034

Enligt lagen (2002:1023) med instruktion för
Riksrevisionen ska Riksrevisionen bedriva
internationellt utvecklingssamarbete i enlighet
med vad riksdagen beslutat. Under anslaget
anvisas medel för Riksrevisionens internationella
utvecklingssamarbete. Medlen används i
överensstämmelse med OECD/DAC:s definition av bistånd och inom ramen för målen för
svensk biståndspolitik.
Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete utgör sedan 2009 en egen
verksamhetsgren. Verksamheten redovisas under
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avsnittet Riksrevisionen under utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och finansförvaltning.
Riksrevisionen har beslutat att föra bort det
anslagssparande som vid årets slut 2008 översteg
3 procent av anslaget som en indragning av
anslagsbelopp.
Riksrevisionens styrelses överväganden
Styrelsen
anser
att
Riksrevisionens
internationella utvecklingssamarbete utgör en
viktig
del
av
Sveriges
internationella
utvecklingssamarbete. Målet är att inom ramen
för svensk biståndspolitik stärka de nationella
revisionsorganens kapacitet och förmåga att
bedriva offentlig revision, stärka parlamentens
kontrollmakt och bidra till uppbyggnaden av
god förvaltning och korruptionsbekämpning i
utvecklingsländer.
Huvudinriktningen bör vara långsiktigt
institutionellt samarbete. Utvecklingssamarbetet
initieras, planeras och genomförs i direkt
samverkan med samarbetslandets nationella
revisionsmyndighet. Under 2008 har Riksrevisionen bedrivit sju samarbetsprojekt. Bland
samarbetsländerna kan nämnas Bosnien och

Hercegovina, Moldavien och Tanzania. Genom
samverkan med den regionala organisationen
AFROSAI-E ges stöd åt 23 nationella
revisionsorgan bland annat i södra Afrika.
År 2008 motsvarade verksamhetsvolymen
98,3 procent av anvisat anslag. Styrelsen
bedömer att verksamheten fortsatt bör bedrivas
på en nominellt oförändrad nivå. Styrelsen
bedömer således att en anslagstilldelning om
40 000 000 kronor för 2010 och de kommande
åren är en lämplig nivå för anslaget 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete.
De samarbetsavtal om internationellt
utvecklingssamarbete som Riksrevisionen ingår
förutsätter fleråriga åtaganden. Riksrevisionens
styrelse bedömer således att Riksrevisionen
behöver göra åtaganden inom ramen för anslaget
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete som medför behov av anslagsmedel
efter budgetåret 2010. Styrelsen beräknar att
Riksrevisionen under 2010 kommer att ingå
fleråriga avtal om samarbetsprojekt som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 26 000 000
kronor under 2011-2013.

Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

1

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Utestående åtaganden vid årets början

29 261

23 552

24 766

Nya åtaganden

15 925

20 566

12 000

Infriade åtaganden

21 634

19 352

11 124

Utestående åtaganden vid årets slut

23 552

24 766

25 642

Erhållet/föreslaget bemyndigande 1

28 000

30 000

26 000

Beräknat
2011

Beräknat
2012– 2013

14 403

11 239

Föreslaget bemyndigande omfattar de kostnader i fält som är förknippade med enskilda åtaganden
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Revisionens iakttagelser

3.7.6

Finansutskottet
har
uppdragit
åt
en
revisionsbyrå att utföra extern revision av
Riksrevisionen. Revisionen har i sin revisionsberättelse bedömt Riksrevisionens årsredovisning som i allt väsentligt rättvisande.
Riksdagsstyrelsens yttrande
Riksdagsförvaltningen (riksdagsstyrelsen) ska
yttra sig över Riksrevisionens budgetunderlag.
Riksdagsstyrelsen yttrade sig den 20 maj 2009.
Yttrandet saknar invändningar mot förslagets
innehåll.
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Förändringar till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Riksrevisionens styrelse föreslår att anslag 1:5
Riksrevisionen:
Internationellt
utvecklingssamarbete för budgetåret 2010 ska anvisas med
40 000 000 kronor. Även för 2011 och 2012 bör
anslaget beräknas till 40 000 000 kronor.
Riksrevisionens styrelse förslår att riksdagen
bemyndigar Riksrevisionen att under 2010 för
anslaget 1:5 Riksrevisionen: Internationellt
utvecklingssamarbete ingå avtal om samarbetsprojekt som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 26 000 000 kronor under 2011–2013.
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1:6 Institutet för utvärdering av
internationellt utvecklingssamarbete

Tabell 3.17 Anslagsutveckling för 1:6 Institutet för
utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Tusental kronor

2008

Utfall

18 205
1

2009

Anslag

20 295

2010

Förslag

21 008

2011

Beräknat

21 184

2

2012

Beräknat

21 302

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 335
19 985

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 008 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 008 tkr i 2010 års prisnivå.

Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete (SADEV) har enligt
förordningen (2007:1300) med instruktion för
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete till uppgift att självständigt
eller i samarbete med andra aktörer genomföra
utvärderingar av det svenska internationella
utvecklingssamarbetet samt reformsamarbetet i
Östeuropa. Inom ramen för detta ska
myndigheten också främja utvecklingen av
utvärderingskapacitet
i
samarbetsländerna.
Anslaget
används
till
SADEV:s
förvaltningskostnader.
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Regeringens överväganden
Under 2008 har SADEV bl.a. fortsatt arbetet
med att utveckla arbetsformer och redovisat en
plan för pågående och planerade utvärderingar
(UF2009/32481/USTYR). Det är enligt
regeringens mening angeläget att detta arbete
fortgår i syfte att säkerställa relevanta
utvärderingar som kan bidra till att förbättra
utvecklingssamarbetets effekter och effektivitet.
Regeringen föreslår för 2010 att anslaget 1:6
Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete anvisas 21 008 000 kronor.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
21 184 000 kronor respektive 21 302 000 kronor.

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Institutet för utvärdering av internationellt
utvecklingssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

20 295

20 295

20 295

713

889

1 007

21 008

21 184

21 302

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt
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4 Reformsamarbete i Östeuropa

4.1

Omfattning

Reformsamarbete i Östeuropa består av ett
anslag och omfattar samarbete genom Sida,

4.2

Svenska institutet, Strålsäkerhetsmyndigheten,
Folke Bernadotteakademin samt Regeringskansliet. Verksamheten finansieras från
biståndsramen.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Reformsamarbete i Östeuropa
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

1 146

1 459

1 495

1 278

1 278

1 278

Summa Reformsamarbete i Östeuropa

1 146

1 459

1 495

1 278

1 278

1 278

Reformsamarbete i Östeuropa

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition

4.3

Mål

Målet för Reformsamarbete i Östeuropa är:
stärkt demokrati, rättvis och hållbar utveckling
samt närmande till Europeiska unionen och
dess värdegrunder.

4.4

Resultatredovisning

Regeringen lämnade den 7 maj i år en skrivelse
till riksdagen om biståndets resultat (skr.
2008/09:189). I skrivelsen redogörs för
resultat
från
Sveriges
internationella
utvecklingssamarbete och reformsamarbetet i
Östeuropa (avsnitt 3.4). Regeringen lämnar

därför ingen särskild resultatredovisning i
denna proposition.

4.5

Politikens inriktning

4.5.1

Den globala ekonomiska
nedgången och dess effekter på
reformsamarbetet

Efter en kraftig nedgång i den globala
efterfrågan har ekonomierna i Östeuropa
drabbats av en djup recession. Det finns en
risk för ytterligare negativ påverkan från de
nationella
finansiella
systemen
på
realekonomierna i länderna i regionen.
45
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Inflationen faller samtidigt kraftigt mot
bakgrund av den snabba nedgången i
konsumtion, investeringar och export.
Inflödet av remitteringar, som är av stor
betydelse för flera av länderna, minskar.
Europeiska banken för återuppbyggnad och
utveckling (EBRD) gjorde i maj bedömningen
att BNP-nedgången i bankens verksamhetsområde, som omfattar både Centraloch Östeuropa, i genomsnitt kan beräknas till
omkring 5 procent under 2009.
Nedgången kan förväntas pågå åtminstone
till början av 2010 och följas av en gradvis
återhämtning. Möjligheterna till exportledd
återhämtning begränsas av den låga globala
efterfrågan. Inflödet av investeringsmedel
kommer att vara begränsat.
Bland samarbetsländerna i Östeuropa har
Ukraina, Georgien och Moldavien drabbats
hårdast av den ekonomiska nedgången, bland
annat till följd av sjunkande efterfrågan och
lägre
världsmarknadspriser
på
viktiga
exportvaror samt att antalet som utvandrat för
att arbeta har minskat och återvandringen har
ökat vilket har lett till lägre nivåer av
remitteringar. I dessa länder sammanfaller de
ekonomiska problemen med politisk oro och
instabilitet i varierande utsträckning. Vitrysslands ekonomiska läge har påverkats
negativt av den vikande ryska marknaden. Den
negativa inverkan på länderna på Västra Balkan
och Turkiet har hittills varit mer begränsad,
vilket kan förklaras med att dessa är mindre
integrerade med ekonomierna i väst.
Även om den ekonomiska krisen således har
drabbat Östeuropa hårt är de direkta
effekterna på biståndsverksamheten ännu
förhållandevis små. En rimlig förklaring är att
detta beror på att vårt bilaterala bistånd är
tydligt inriktat på institutionsstöd och
reformverksamhet inom förvaltningen, medan
finansieringen är mer begränsad vad gäller
bank- och finanssektorn liksom till det privata
näringslivet. Fokus ligger på att stödja
reformer inom förvaltningen, vilka är
betydelsefulla för samarbetsländernas EUnärmande. Samarbete inom sektorn demokratisk samhällsstyrning och mänskliga
rättigheter ingår i samtliga aktuella strategier,
kompletterat med ytterligare någon eller några
sektorer, till exempel naturresurser och miljö
eller jordbruk. I några av länderna görs dock
bedömningen att budgetåtstramningen i den
46

centrala förvaltningen kan komma att påverka
också reformarbetet framöver.
Makroekonomiskt stöd för att hålla uppe
efterfrågan kommer att vara mycket
betydelsefullt. Internationella valutafondens
krisprogram har under hösten 2008 och våren
2009 varit centrala för att bidra till att
stabilisera det ekonomiska läget i Östeuropa.
Dessa har bland annat avsett Ukraina,
Vitryssland, Georgien, Armenien och Serbien.
I övrigt har antalet nya initiativ varit
begränsade. Åtgärder för att stärka den
finansiella sektorn har också stått i fokus,
exempelvis genom återkapitalisering av
banker.
Både inom Europeiska grannskaps- och
partnerskapsinstrumentet (ENPI) och instrumentet för förmedlemskapsstöd (IPA)
ökar kommande år möjligheterna att finansiera
investeringar, en utveckling som påbörjades
innan den finansiella krisen bröt ut.
Inom ramarna för IPA har Europeiska
kommissionen öronmärkt 150 miljoner euro
för åtgärder mot den ekonomiska krisen.
Denna skulle inriktas på privatsektorstöd via
Europeiska investeringsbanken (EIB) och
EBRD med flera samt till banksektorn. IPAförordningen
tillåter
användning
av
budgetstöd i exceptionella fall. Beslut om
sådant stöd blir aktuellt för ett eller flera
länder under 2009.
Världsbanksgruppen, EIB och EBRD
presenterade i februari ett gemensamt initiativ,
där institutionerna separat, men samordnat,
utlovar finansiering av insatser om totalt 24,5
miljarder euro under 2009–2010. EIB ställer
till förfogande olika slags stöd till små- och
medelstora företag, omfattande 11 miljarder
euro, medan EBRD bidrar med 6 miljarder
euro till bland annat banker och små och
medelstora företag. Världsbankens stöd via
International Finance Cooperation (IFC),
International Bank for Reconstruction and
Development (IBRD) och Multilateral
Investment Guarantee Agency (MIGA)
omfattar totalt 7,5 miljarder euro inriktat på
bank, infrastruktur och handel. EBRD har
ambitionen att under 2009 öka bankens totala
investeringar till 7 miljarder euro, fokuserat på
att förse banksystemen med nytt kapital,
finansiera energi- och infrastruktursatsningar
och att stödja den privata sektorn.
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4.5.2

Vad Sverige kan göra

Sverige ska fortsatt verka för stärkt demokrati,
rättvis och hållbar utveckling samt närmande
till
Europeiska
unionen
och
dess
värdegrunder. Det är dessutom viktigt att
fortsatt verka för frihandel och regional integration, liksom motverka de protektionistiska
tendenser som kan bli aktuella som en följd av
den ekonomiska nedgången och som skulle
riskera att fördjupa denna.
Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet
kommer fokus fortsatt att ligga på att stödja
ländernas EU-integration. Närmandet till EU
främjar ekonomiska och politiska reformer
och är ett kraftfullt instrument för
fattigdomsbekämpning. Allt eftersom nya
samarbetsstrategier antas blir samarbetet mer
fokuserat till att omfatta färre sektorer. Detta
innebär samtidigt möjligheter till fördjupad
dialog med samarbetslandet i dessa utvalda
sektorer liksom till närmare samarbete med
EU:s utvecklingssamarbete på dessa områden.
Samarbetet förväntas i mycket komma att
inriktas på de båda sektorerna demokratisk
samhällsstyrning och mänskliga rättigheter
samt naturresurser och miljö. Fokus inom den
första sektorn förväntas vara att stödja
reformer och kapacitetsbyggande inom
förvaltningen, att förstärka mänskliga
rättigheter och främja ett aktivt civilsamhälle
och att stödja jämställdhet. Inom sektorn
naturresurser och miljö kommer stöd till
kapacitetsbyggande i förvaltningen att bli
aktuellt, liksom till att förbereda investeringar
på
miljö-,
energieffektiviseringsoch
energiområdet. Stöd på jordbruksområdet
kommer också att bli aktuellt. Bland övriga
aktuella samarbetssektorer kan nämnas
hälsosektorn.
Utöver ett fortsatt och konsekvent stöd
inom det bilaterala utvecklingssamarbetet till
reformer i samarbetsländerna, vilka på längre
sikt ska möjliggöra hållbar ekonomisk tillväxt,
bör ökat finansiellt stöd kunna lämnas via
multilaterala kanaler. De minskande flödena
till direktinvesteringar i den privata sektorn, en
utveckling som kan förväntas fortsätta, bör
kunna balanseras av ökad finansiering till
kommunal infrastruktur. Denna finansiering
bör i första hand avse miljö-, energi- och
energieffektiviseringsprojekt, givet dessa
sektorers betydelse för sysselsättning och

ekonomisk tillväxt men också ökad
energisäkerhet. Därmed kan också fokus på
den tematiska prioriteringen miljö och klimat
upprätthållas.
Sverige avser ge fortsatt stöd till Early
Transition Countries Fund (ETC-fonden)
och Western Balkans Fund (Västra
Balkanfonden), som båda förvaltas av EBRD.
ETC-fonden, som är verksam i Moldavien,
Georgien,
Armenien,
Azerbajdzjan,
Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och
Mongoliet, bidrar med tekniskt stöd och
gåvomedel
till
privatsektorutveckling,
stärkande av rättssystemet, infrastruktur med
mera. Västra Balkanfonden finansierar insatser
i Bosnien och Hercegovina, Serbien, Kosovo,
Montenegro, Makedonien och Albanien och
har en i huvudsak liknande inriktning, men
finansierar också regionalt samarbete.
Stöd bör också lämnas till Neighbourhood
Investment Facility (NIF), som är inriktad på
finansiering av tekniskt stöd till projekt i
energi-, miljö, transport- och den sociala
sektorn. NIF finansierar insatser i Ukraina,
Vitryssland, Moldavien, Georgien, Armenien,
och Azerbajdzjan. Samtliga dessa tre fonder
inriktas på att med tekniskt stöd och
gåvomedel till förstudier m.m. förbereda
större investeringsprojekt, som sedan
lånefinansieras.
Sverige har också en roll i att se till att
mandatet för en aktör som EIB möjliggör ett
ökat engagemang i regionen. IMF förväntas
också framöver komma att spela en viktig roll i
Östeuropa.
4.5.3

Fortsatt förändringsarbete

av
det
fortsatta
Huvudinriktningen
förändringsarbetet (avsnitt 3.6.5) innefattar i
sin helhet även Reformsamarbete i Östeuropa.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

Tabell 4.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

1 146 156

Anslag

1 458 860

2010

Förslag

1 278 110

2011

Beräknat

1 278 110

2012

Beräknat

1 278 110

2009

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

72 944

För den del av anslaget som Svenska
institutet disponerar beräknas 4 500 000
kronor användas för förvaltningskostnader.
För
den
del
av
anslaget
som
Strålsäkerhetsmyndigheten
disponerar
beräknas 4 500 000 kronor användas för
förvaltningskostnader.

1 494 883

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för reformstöd till länderna i
Östeuropa inklusive Västra Balkan, Turkiet
och Södra Kaukasien.
Inom ramen för den del av anslaget som
Regeringskansliet disponerar finns möjlighet
att använda medel för temporär verksamhet
inom avgränsade projekt.

Den
föreslagna
sammanlagda
bemyndiganderamen för 2010 för anslaget 2:1
Reformsamarbete i Östeuropa uppgår till
3 107 000 000 kronor. Bemyndiganderamen
avser främst Sida, vars andel beräknas till
3 000 000 000 kronor. Åtagandena består av
långsiktiga insatser inom alla Sidas
verksamheter för att åstadkomma en högre
grad av förutsägbarhet i biståndsgivningen.
Övriga myndigheter som omfattas av
bemyndiganderamen är Svenska institutet,
Strålsäkerhetsmyndigheten och Regeringskansliet. Åtagandena sträcker sig till 2017.

Tabell 4.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2017

0

1 401

2 399

–

–

1 401

1 909

1 631

–

–

0

- 911

- 925

- 1 041

- 2 064

Utestående åtaganden

1 401

2 399

3 105

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

1 800

2 427

3 107

–

–

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

1
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Regeringens överväganden

Tabell 4.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa

För 2010 föreslår regeringen att anslaget 2:1
Reformsamarbete
i
Östeuropa
anvisas
1 278 110 000 kronor, en minskning med
180 750 000 kronor jämfört med 2009. Medlen
klassificeras som utvecklingsbistånd i enlighet
med OECD/DAC:s definition. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 1 278 110 000
kronor respektive 1 278 110 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 458 860

1 458 860

1 458 860

-180 750

-180 750

-180 750

1 278 110

1 278 110

1 278 110

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Samarbetsstrategier
Tabell 1.1 Samarbetsstrategier

1

Tusental kronor
Tidsperiod

Kommentar

Utbetalat stöd 2008

AFRIKA
Regional strategi Afrika

2002–2009

Botswana
Burkina Faso

Framtagande av strategi pågår
Framtagande av strategi pågår

2004–2010

Förlängd del av Västafrikastrategin

1 002 597
27 087
146 355

Burundi

2009–2012

7 891

Demokratiska Republiken Kongo

2009–2012

87 584

Etiopien

2003–2009

Kenya

2009–2013

Liberia

2008–2013

Malawi

2006–2010

Utfasning pågår (delegerat partnerskap med Norge)

Mali

2004–2010

Förlängd del av Västafrikastrategin

Moçambique

2008–2012

Namibia

2004–2009

Rwanda

2004–2009

Sierra Leone

2009–2013

Somalia

2007–2010

Strategi förlängd

235 731
369 719
69 839
87 127
190 550
789 504

Framtagande av strategi pågår

9 134

Framtagande av strategi pågår (ingick tidigare i Stora
Sjöregionen)

84 197

Förlängt förhållningssätt

56 713

199

Sudan

2008–2011

136 145

Sydafrika

2009–2013

55 256

Tanzania

2006–2011

Strategi förlängd (med uppdrag till Sida om fortsatt
sektorkoncentration)

635 584

Uganda

2009–2013

274 622

Zambia

2008–2011

339 463

Zimbabwe

2007–2009

Förlängt förhållningssätt

Regional strategi Asien

2005–2010

Strategi förlängd

Regional strategi Mellanöstern

2006–2010

Strategi förlängd

73 921

ASIEN, MELLANÖSTERN
OCH NORDAFRIKA

och Nordafrika
Afghanistan

284 396
129 434

2009–2013

354 133

Bangladesh

2008–2012

235 900

Indien

2009–2013

56 483

Indonesien

2009–2013

70 179

Irak

2009–2014

34 997

Kambodja

2008–2010

99 563

Kina

2009–2013

Laos

2008–2011

Utfasning pågår

132 475

Sri Lanka

2008–2010

Utfasning pågår

74 364

Vietnam

2009–2013

229 417

Västbanken och Gaza

2008–2011

262 199

Östtimor

2009–2011

33 170

59 276

LATINAMERIKA OCH
KARIBIEN
Regional strategi Latinamerika

169 879

Bolivia

2009–2013

162 613

Colombia

2009–2013

142 344

Guatemala

2008–2012

Honduras

2008–2011

Utfasning pågår

95 718

Nicaragua

2008–2011

Utfasning pågår

268 522

167 873
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ÖSTEUROPA OCH
CENTRALASIEN
Regional strategi Centralasien

2008–2010

Albanien

2009–2012

Utfasning pågår

74 981

Bosnien-Hercegovina

2006–2010

173 994

Kosovo

2009–2012

85 240

Makedonien

2006–2010

73 471

Moldavien

2007–2010

Regional strategi Södra Kaukasien

2006–2009

Serbien

2009–2012

Turkiet

2005–2009

Ukraina

2009–2013

110 857

Vitryssland

2007–2010

85 873

82 318
Framtagande av samarbetsstrategi för Georgien pågår

132 276
116 221

Framtagande av samarbetsstrategi pågår

1 Summorna består av bilateralt utvecklingssamarbete och Forskningssamarbete. Globala utvecklingsprogram, Humanitära insatser och konflikthantering,
Informationsinsatser, U-krediter och Stöd till enskilda organisationer är inte inkluderade.
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132 126

32 217
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner det mål som regeringen föreslår
för utgiftsområde 8 Migration samt
godkänner att det tidigare målet för
migrationspolitiken upphör att gälla
(avsnitt 2.3),

2.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 8 Migration enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslagstyp

Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8

Migrationsverket
Ersättningar och bostadskostnader
Migrationspolitiska åtgärder
Domstolsprövning i utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden
Offentligt biträde i utlänningsärenden
Utresor för avvisade och utvisade
Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Summa

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

2 010 013
2 252 900
353 047
493 691
178 800
93 255
239 202
130 218
5 751 126
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2 Utgiftsområde 8 Migration

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor som rör
migration till och från vårt land, flyktingpolitiken inklusive mottagande av asylsökande
samt utlänningars rätt att vistas i Sverige.
Inom utgiftsområdet ansvarar Migrationsverket för verksamhetsområdena asyl, arbete,
besök och bosättning samt svenskt medborgarskap. Migrationsverket ska samverka med andra
ansvariga myndigheter inom området så att
förutsättningar skapas för ett effektivt genomförande av de verksamheter som följer av de
uppgifter som Migrationsverket har. Inom
utgiftsområdet finansieras även verksamheten
vid migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen och i relevanta delar Kriminalvårdens
transporttjänst. Även myndigheter som ingår i
andra utgiftsområden såsom utlandsmyndigheterna, länsstyrelserna och polisen har
uppgifter inom migrationsområdet.
Inom verksamhetsområdet asyl prövar
Migrationsverket varje asylansökan individuellt
och utifrån gällande lagstiftning. Ett avslagsbeslut från Migrationsverket, vilket i regel
förenas med ett avvisnings- eller utvisningsbeslut, kan överklagas till migrationsdomstol.
Under tiden en ansökan prövas eller överprövning sker omfattas asylsökande av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
Migrationsverket ska övergripande arbeta för
att det finns beredskap och kapacitet i landet att
ta emot de skyddsbehövande som beviljats
uppehållstillstånd och vid behov medverka vid
deras bosättning. Länsstyrelserna ansvarar för att
förhandla med kommuner om mottagande och
bosättning av personer som beviljats uppehålls-

tillstånd. Migrationsverket har ansvar för att ingå
överenskommelser med kommunerna.
Vidare ska Migrationsverket verka för att de
personer som fått avslag på sin asylansökan och
som avvisats eller utvisats återvänder till det land
som de kommit från eller har möjlighet att söka
sig till. Om den avvisade eller utvisade personen
vägrar att självmant lämna landet eller avviker
överlämnas ärendet till polisen för verkställighet
av avvisnings- eller utvisningsbeslutet.
Verksamhetsområdet arbete, besök och
bosättning omfattar olika typer av ansökningar
om tillstånd att få vistas i Sverige. Vissa gäller
inresa och tillfällig vistelse medan andra syftar till
permanent vistelse i Sverige. Ansökningarna
avser t.ex. släkt- eller turistbesök, arbete, studier
eller bosättning på grund av anknytning till
anhörig. Ansökan ska i första hand göras hos
svensk utlandsmyndighet, men kan i vissa fall
även göras direkt hos Migrationsverket.
Utlandsmyndigheterna fattar beslut i flertalet
ärenden om visering och i vissa ärenden om
uppehållstillstånd
efter
delegation
från
Migrationsverket.
Förutom handläggning av ärenden ska
utlandsmyndigheterna även uppmärksamma och
analysera förändringar i omvärlden som kan
påverka migrationen. Här har exempelvis
migrationsattachéerna en viktig roll.
Inom verksamhetsområdet svenskt medborgarskap prövas naturaliseringsärenden samt
ärenden om bibehållande av respektive befrielse
från svenskt medborgarskap av Migrationsverket.
Migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har till uppgift att överpröva
Migrationsverkets beslut enligt utlänningslagen
(2005:716), lagen (2001:82) om svenskt med9
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borgarskap och lagen (1996:1620) om offentligt
biträde.
I migrationsområdet ingår även deltagande i
EU-samarbetet, internationellt samarbete i
övrigt inom området samt att bidra till
samstämmighet i Sveriges politik för global
utveckling (prop. 2002/03:122).

2.2

Utgiftsutveckling

Utvecklingen inom utgiftsområdet styrs i stor
utsträckning av omvärldsfaktorer som kan vara
svåra att förutse och att påverka. Samverkan
mellan berörda myndigheter inom migrationsområdet och deras effektivitet är också viktiga
faktorer. Effektiviteten i prövningsverksamheten
i alla instanser påverkar i stor utsträckning t.ex.
vistelsetiderna och därmed utgifterna för
mottagandet av asylsökande. Den enskilde
asylsökandes medverkan i asylprocessen är också
viktig för hur vistelsetider och därmed utgifterna
utvecklas.
År 2008 anvisades utgiftsområdet sammanlagt
6,3 miljarder kronor. Utfallet 2008 ökade med

cirka 16 procent jämfört med utfallet 2007.
Skillnaderna mellan årens utfall beror främst på
att fler personer omfattades av Migrationsverkets mottagande 2008. Utfallet 2008 var 221
miljoner kronor lägre än anvisade medel. Ingen
anslagskredit har utnyttjats.
I budgetpropositionen för 2009 anvisades
utgiftsområdet 5,9 miljarder kronor. I
vårtilläggsbudgetpropositionen
(prop.
2008/09:99) utökades anslaget 1:6 Offentligt
biträde med 70 miljoner kronor. I 2009 års
proposition om hösttilläggsbudget (prop.
2009/10:2) föreslår regeringen att anslagen 1:2
Ersättningar
och
bostadskostnader,
1:5
Kostnader vid domstolsprövning samt 1:6
Offentligt biträde i utlänningsärenden ökas.
Utöver
detta
utgiftsområde
betalar
Migrationsverket ut statlig ersättning till
kommunerna för kostnader i samband med
mottagandet och introduktionen av flyktingar
och deras anhöriga enligt förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagandet m.m. på omkring 4,9 miljarder
kronor (utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet).

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 8 Migration
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Migrationsverket

2 174

2 054

2 049

2 010

2 013

1 962

1:2 Ersättningar och bostadskostnader

2 694

2 708

2 900

2 253

2 023

1 826

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

307

352

352

353

353

353

1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

379

423

420

494

499

503

1:5 Kostnader vid domstolsprövning i
utlänningsärenden

121

149

168

179

179

179

1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

231

178

191

93

93

93

1:7 Utresor för avvisade och utvisade

191

204

215

239

259

259

38

90

127

130

160

150

0

0

0

0

0

0

6 134

6 158

6 422

5 751

5 580

5 325

1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för
asylsökande och flyktingar
Äldreanslag

2007 12:09 Utlänningsnämndens
avvecklingsorganisation
Totalt för
utgiftsområde 8 Migration
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 8 Migration
Miljoner kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

5 899

5 899

5 899

89

109

122

-17

46

-21

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer

3

-2

-204

-469

-672

-20

-5

-1

5 751

5 580

5 325

Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt 3
Ny ramnivå
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

bet.
2008/09:SfU2,
rskr.
2008/09:78).
Regeringen bedömer att målet behöver
förtydligas genom att ytterligare lyfta fram
värnandet av asylrätten. Förtydligandet innebär
dock ingen förändring av den politiska
inriktningen.

2.4

Resultatredovisning

Utgiftsområdet migration är indelat i tre
verksamhetsområden: asyl, besök och bosättning
samt svenskt medborgarskap. Här redovisas
verksamhetens resultat i förhållande till de
fastlagda målen för 2008.
Verksamhetsområde Asyl
Verksamhetsområdet omfattar bland annat

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 8 Migration

-

prövning av asylansökningar,

Miljoner kronor

-

mottagande av asylsökande,

-

förberedelser för bosättning för de asylsökande som beviljats uppehållstillstånd,

-

förberedelser och genomförande av återvändande för asylsökande som inte beviljats
uppehållstillstånd,

-

stöd till personer med uppehållstillstånd
som vill återvandra, samt

2010

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter2
Investeringar3
Summa ramnivå

2 928
2 818
5
5 751

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

2.3

Mål

Regeringens förslag: Målet för utgiftsområdet är

att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten och som inom
ramen för den reglerade invandringen underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring och tillvaratar och
beaktar migrationens utvecklingseffekter samt
fördjupar det europeiska och internationella
samarbetet.
Det tidigare målet för utgiftsområdet
upphävs.

skydd till främst flyktingar och andra
skyddsbehövande i utlandet genom vidarebosättning i Sverige.
Asylprocessen ska vara rättssäker och human i
alla led. Migrationsverket ska fördjupa och förbättra samverkan med andra berörda myndigheter i syfte att effektivisera asylprocessen. Den
totala väntetiden i förhållande till föregående år
ska minska. Särskild hänsyn ska tas till barn.
-

Skälen för regeringens förslag: Nuvarande
mål är beslutade av riksdagen (prop. 2008/09:1,
11

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 8

Tabell 2.4 Asylsökande 2006–2008
2006

2007

2008

Förändring
i % 20072008

Irak

8 951

18 559

6 083

-67

Somalia

1 066

3 349

3 361

0

Afrika exkl.
Somalia

2 128

2 664

2 892

9

OSS exkl.
Ryssland

1 849

1 671

2 482

49

Mellersta Östern1

1 948

1 800

2 005

11

815

1 312

1 051

-20

-

-

1 031

-

Serbien2

2 001

2 500

958

-

Ryssland

755

788

933

18

Afghanistan

594

609

784

29

BosnienHercegovina

234

217

150

-31

3 981

2 738

2 623

-4

24 322

36 207

24 353

-33

Statslösa
Kosovo

Övriga

1
2

Iran, Jordanien, Libanon, Syrien och Turkiet.
2006 och 2007: Inklusive Kosovo

Under 2008 sökte drygt 24 000 personer asyl i
Sverige jämfört med cirka 36 200 personer året
innan, vilket innebar en minskning av antalet
asylsökande med drygt 30 procent. I förhållande
till andra EU-länder var det bara i Frankrike som
fler personer sökte asyl 2008. Under 2008 kom
var fjärde asylsökande från Irak, vilket är en
minskning från 2007 då hälften av de asylsökande kom från Irak.
Första halvåret 2009 sökte 10 395 personer
asyl i Sverige, vilket är en minskning med 17
procent jämfört med samma period 2008.
Tabell 2.5 Nya asylsökande 2008 efter medborgarskap och
kön
Nationalitet

Kvinnor

Män

varav barn
under 18 år

Totalt

Irak

1 713

4 370

1 447

6 083

Somalia

1 573

1 788

905

3 361

Statslösa

236

815

235

1 051

Kosovo

419

612

338

1 031

Serbien

401

557

363

958

Ryssland

394

539

337

933

Eritrea

445

412

190

857

Övriga

3 247

6 832

2 417

10 079

Totalt

8 428

15 925

6 232

24 353
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Av de personer som sökte asyl 2008 var 35
procent kvinnor och 65 procent män. Cirka
6 200 barn sökte asyl, varav 1 510 barn saknade
legal vårdnadshavare, s.k. ensamkommande barn.
Under första halvåret 2009 sökte 882 ensamkommande barn asyl i Sverige.
Tabell 2.6 Grunderna för beviljade uppehållstillstånd till
asylsökande m.fl. 2008
Kvinnor

Män

varav
barn
under
18 år

Totalt

3 922

5 153

2 802

9 075

- vidarebosatta
(kvotflyktingar) 2

889

974

736

1 863

- flyktingar

877

1 057

601

1 934

- skyddsbehövande i
övrigt enligt 4 kap. 2 § 1
punkten (dödsstraff,
tortyr m.m.)

882

1 148

481

2 030

1 274

1 974

984

3 248

680

891

870

1 571

24

21

10

45

4 626

6 065

3 682

10 691

Flyktingar och andra
skyddsbehövande, varav

- skyddsbehövande i
övrigt enligt 4 kap. 2 §
2-3 punkten (väpnad
konflikt, svåra motsättningar i hemlandet,
miljökatastrofer)
Synnerligen ömmande
omständigheter
Övrigt 1
Totalt

1
Permanent uppehållstillstånd beviljat enligt den tillfälliga ändringen av
utlänningslagen (2005:762) samt tidigare asylrelaterat tidsbegränsat tillstånd.
2
Överförda personer. Under 2008 beviljades 2 209 personer uppehållstillstånd
inom ramen för vidarebosättning.

Den nuvarande utlänningslagen (2005:716,
UtlL) trädde i kraft den 31 mars 2006. Skyddsgrunderna fick en tydligare och mer framträdande plats jämfört med den tidigare
utlänningslagen. Det är därför numera lättare att
få en överblick över dem som beviljas uppehållstillstånd på skyddsrelaterade skäl.
Drygt 7 000 personer beviljades 2008 uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, antingen
som flyktingar eller som skyddsbehövande i
övrigt. Härutöver överfördes 1 863 kvotflyktingar till Sverige.
Cirka 18 procent av de asylsökande som
beviljades uppehållstillstånd under 2008
bedömdes ha flyktingskäl. Under 2007 var
motsvarande andel sex procent. Några slutsatser
om en förskjutning skett i praxis vid bedömningen av flyktingskäl enligt den nuvarande
lagen kan dock inte dras.
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Sverige gav 2008 skydd enligt bestämmelser i
utlänningslagen som grundar sig på vårt lands
internationella förpliktelser åt närmare 4 000
personer, vilket är en ökning med cirka 1 300
personer jämfört med 2007. 3 200 asylsökande
beviljades uppehållstillstånd i enlighet med andra
bestämmelser i utlänningslagen. Därutöver
beviljades cirka 1 600 asylsökande permanent
uppehållstillstånd enligt undantagsregeln om
synnerligen ömmande omständigheter.
Tabell 2.7 Handläggningstider inom asylprocessen i dagar
Genomsnittsvärde
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Migrationsverket

224

291

244

201

218

267

Utlänningsnämnden

198

179

240
144

180

150

30

72

54

375

470

471

Migrationsdomstolarna
Migrationsöverdomstolen
Summa

422

470

484

Den totala genomsnittliga handläggningstiden
i asylprocessen 2008 var oförändrad i förhållande till 2007. Jämfört med 2007 ökade dock
handläggningstiden vid Migrationsverket samtidigt som den minskade vid migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen.
Den huvudsakliga förklaringen till den ökade
handläggningstiden är att Migrationsverket
under året prioriterade att avgöra äldre ärenden.
Första halvåret 2009 minskade den genomsnittliga handläggningstiden till 432 dagar.
Tabell 2.8 Utgifter inom asylprocessen
Miljoner kronor
Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

1 346

1 541

1 782

47

17

2 0161

2 279

2 694

194

339

379

20

58

121

Offentligt biträde i
utlänningsärenden

107

229

231

Utresor för avvisade och
utvisade

121

139

191

Migrationsverket
Utlänningsnämnden inkl.
Avvecklingsorganisationen
Ersättningar och
bostadskostnader
Domstolsprövning i
utlänningsärenden
Kostnader vid domstolsprövning

Totalt

3 851

4 602

5 398

I tabellen ovan redovisas utgifterna för
asylprocessen under perioden 2006–2008.
Asylprocessen omfattar både prövning av

asylsökningar enligt utlänningslagen och
mottagande av asylsökande enligt lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
En person som söker asyl har vissa rättigheter,
vilka framgår av gällande författningar. Utgiftsutvecklingen påverkas framför allt av antalet
asylsökande, handläggningstider hos berörda
myndigheter samt den tid bosättning respektive
återvändande tar. De sammanlagda utgifterna för
asylprocessen 2008 var 5,4 miljarder kronor,
vilket är en ökning med 0,8 miljarder kronor i
jämförelse med 2007. Det förklaras främst av att
det genomsnittliga antalet asylsökande per dygn
i Migrationsverkets mottagande ökade från
33 000 under 2007 till 38 400 under 2008. Den
30 juni 2009 var cirka 35 100 asylsökande
registrerade vid Migrationsverket.
Migrationsverkets prövning av asylansökningar –
första instans

Målet är att beslut om uppehållstillstånd eller
avvisning respektive utvisning ska fattas senast
inom sex månader efter det att ansökan
inkommit till Migrationsverket. Beslut i fråga
om asylansökningar som rör ensamkommande
barn, omedelbar avvisning till hemlandet
respektive tredjeland samt Dublinärenden, dvs.
där sakprövning ska ske i annat land enligt
Dublinförordningen, ska fattas senast inom tre
månader. Antalet öppna ärenden ska vara färre
än vid årets början.
Tabell 2.9 Antal ansökningar och tider i asylprövningen vid
Migrationsverket
2006

2007

2008

Nya asylsökande

24 322

36 207

24 353

Avgjorda asylärenden

18 838

32 492

33 845

6,7

7,3

8,9

59%

53%

31%

4,9

6,2

5,8

Genomsnittlig
handläggningstid,
månader
Andel inom 6 månader
Genomsnittlig
handläggningstid, barn,
månader
Andel inom 3 månader

33%

15%

16%

Öppna asylärenden vid
årets slut

17 405

23 033

13 977

5 070

6 920

5 146

29

30

37

- varav äldre än sex
månader
- andel i procent

13
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Under 2008 avgjorde Migrationsverket cirka
34 000 ärenden. Dock avgjordes endast 31
procent av ärendena inom målet om sex
månader. Målet om att balansen av öppna
ärenden ska minska jämfört med föregående år
har uppfyllts.
I syfte att förkorta handläggningstiderna
genomförde Migrationsverket hösten 2008 en
översyn av asylprocessen. Denna översyn och
dess syfte beskrivs kortfattat nedan under
rubriken Migrationsverkets översyn av asylprocessen inom myndigheten.
Under första halvåret 2009 avgjordes 13 000
ärenden varav 48 procent inom sex månader.
Den genomsnittliga handläggningstiden har
minskat till 7,2 månader. Antalet öppna ärenden
minskade under första halvåret 2009 från 14 000
till 11 350 ärenden.
År 2008 beviljades uppehållstillstånd i 24
procent av de ärenden som Migrationsverket
fattade beslut i, vilket kan jämföras med 48
procent året innan. Första halvåret 2009 var
bifallsandelen 25 procent. Om ansökningar som
ska hanteras av annat land enligt Dublinförordningen och avskrivna ärenden exkluderas
blir bifallsandelen 32 procent för 2008 och 33
procent första halvåret 2009. För 2008 innebär
det att 8 276 asylsökande beviljades uppehållstillstånd i Sverige i första instans, dvs. av
Migrationsverket. Därutöver har under samma
år migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen beviljat 855 respektive 64
personer uppehållstillstånd.
Tabell 2.10 Utgift för prövning av asylansökningar
2006

2007

2008

Utgift för prövning av
asylansökningar (tkr)

384 605

626 011

767 526

- varav anslaget 12:1

295 256

394 615

528 757

- varav rättshjälp

85 885

222 169

225 482

Utgift per avgjort grundärende
(kr)

20 416

19 267

22 678

Utgiften per avgjort ärende ökade jämfört
med 2007, främst som en följd av en högre andel
avslagsbeslut och större inslag av muntlig
handläggning.
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Tabell 2.11 Produktivitetsutveckling – Antal ärenden per
årsarbetare

Avgjorda ärenden
Årsarbetskrafter
Avgjorda
ärenden/årsarbetskraft

2007

2008

32 492

33 845

533

630

61

54

Förändring i % jämfört med
föregående år

-11

Produktiviteten mätt som antal avgjorda
ärenden per årsarbetskraft minskade under 2008.
Den lägre produktiviteten förklaras framför allt
av att den ordinarie personalen har genomfört
utbildningsinsatser och introduktion av
nyanställda med anledning av att verksamheten
har utökats.
Beslut inom tre månader
Målet är att beslut i fråga om asylansökningar
som rör ensamkommande barn, omedelbar
avvisning till hemlandet respektive tredjeland
samt Dublinärenden ska fattas senast inom tre
månader.
Tabell 2.12 Asylärenden avseende ensamkommande barn
2006–2008
2006

2007

2008

Nya asylsökande

820

1 264

1 510

Antal avgjorda ärenden

368

1 090

1 481

- varav inom tre månader, antal

121

171

231

- varav inom tre månader, andel

33%

15%

16%

Genomsnittlig handläggningstid, dagar

148

185

174

Handläggningstid, median, dagar

115

179

167

Öppna ärenden vid årets slut

516

548

471

- varav äldre än tre månader, antal

180

213

81

- varav äldre än tre månader, andel

35%

39%

17%

Antalet ensamkommande asylsökande barn
ökade till 1 510 under 2008. Av dem var cirka 80
procent i åldern 15–17 år och cirka 80 procent
var pojkar. Migrationsverket avgjorde 1 500
ansökningar om uppehållstillstånd som gällde
denna kategori, varav 16 procent inom tre
månader. Antalet öppna ärenden har minskat i
förhållande till året innan och andelen
ansökningar som är äldre än tre månader har
minskat. Målet har inte uppnåtts.
År 2008 var första året som regeringen
preciserade ett mål om tre månader för
Dublinärenden respektive ärenden där beslut
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fattas om omedelbar avvisning till hemlandet
eller tredjeland. Av de asylärenden som
avgjordes under året hänvisades drygt 3 400 till
sakprövning i annat land enligt Dublinförordningen. Den genomsnittliga handläggningstiden för dessa ärenden minskade från
142 dagar 2007 till 98 dagar 2008. Under 2008
tog Sverige över sammanlagt 1 300 ärenden
enligt samma förordning. Under 2008 har
Migrationsverket fattat 839 beslut om omedelbar
avvisning och handläggningstiden har varit 47
dagar. Därmed har målet om tre månader
uppnåtts.
En samlad analys av asylprocessen under åren
2001–2008
Migrationsverket har våren 2009 redovisat ett
regeringsuppdrag om en samlad analys av
asylprocessen (Dnr Ju2009/4027/SIM). Redovisningen innehåller en kohortanalys av hela
asylprocessen för perioden 2006–2008. Med
kohort menas i detta sammanhang uppföljning
av personer som söker asyl ett bestämt år. Vidare
uppmärksammas i redovisningen resultatet för
de största grupperna asylsökande och den
innehåller också en jämförelse med analysen av
asylprocessen
under
2001–2005
(Dnr
UD2003/23805/MAP). Med asylprocessen avses
de olika moment som genomförs av berörda
aktörer från det att en ansökan lämnas in till det
att den enskilde antingen beviljas uppehållstillstånd och bosätter sig i en kommun eller
erhåller ett avvisnings- eller utvisningsbeslut och
lämnar landet.
Under 2001–2008 har sammanlagt drygt
212 000 personer sökt asyl i Sverige. Antalet
asylsökande har varierat med det lägsta antalet
2005 då 17 500 sökte asyl till det högsta antalet
2007 då 36 200 sökte asyl. Andelen asylsökande
från olika ursprungsländer har förändrats över
tiden. Bland annat har andelen sökanden från
Balkan och forna Sovjetunionen minskat och
antalet sökande från Irak, Somalia och övriga
Afrika har ökat.
Andelen bifall har varierat mellan 32 procent
för asylsökande 2004 och 45 procent 2001
respektive 2006.

Tabell 2.13 Utfall i asylprövningsprocessen för asylsökande
2002–2007
K2002

K2003

K2004

K2005

K2006

K2007

Antal
asylsökande

32 600 30 800 22 600 17 000 25 600 35 800

Slutligt bifall

11 300 10 300

Andel bifall

35%

33%

7 200
32%

6 000 11 600 13 800
35%

45%

39%

Anm. Antalet asylsökande i tabellens kohorter avviker från antalet nya
asylsökande respektive år såsom det presenteras i den officiella statistiken.
Antalet bifall kommer att öka eftersom det finns sökande i de senare
årsgrupperna vars ärende inte är avslutat. I tabell redovisas inte 2001 av
utrymmesskäl.

För asylsökande 2003 och 2004 påverkades
bifallsandelarna av en tillfällig ändring av
utlänningslagen (1989:529). Lagändringen som
trädde i kraft den 15 november 2005 och gällde
till den 31 mars 2006 innebar att Migrationsverket ex officio eller efter ansökan skulle
ompröva lagakraftvunna avvisnings- och
utvisningsbeslut som inte verkställts. För
personer som sökt asyl 2004 var mer än
vartannat beviljat tillstånd grundat på den
tillfälliga lagen. År 2006 och 2007 var det många
irakier som sökte asyl och som bedömdes ha
skyddsbehov. Asylsökande 2006 och 2007
beviljades uppehållstillstånd i cirka 30 procent på
grund av skyddsbehov som flyktingar eller
skyddsbehövande i övrigt, vilket är ett markant
trendbrott. Tidigare var de politiskt-humanitära
skälen respektive den tillfälliga lagstiftningen de
vanligaste grunderna för tillstånd. Migrationsverket menar att tillämpningen av 2005 års
utlänningslag sannolikt har bidragit till att
andelen som beviljats tillstånd på skyddsbehov
har ökat.
Andelen asylsökande som överklagar
Migrationsverkets avslagsbeslut har varierat
mellan 80 och 90 procent. Migrationsdomstolarna har ändrat Migrationsverkets beslut
i cirka tio procent av de överklagade fallen.
Handläggningstiden vid migrationsdomstolarna
är kortare än för de överklaganden som
avgjordes av Utlänningsnämnden. För asylsökande som ansöker om prövningstillstånd vid
Migrationsöverdomstolen ökar dock tiden i
asylprocessen med nästan tre månader, dvs.
Migrationsöverdomstolens
handläggningstid.
Eftersom majoriteten av de vars överklagande
avslås av migrationsdomstolarna överklagar till
Migrationsöverdomstolen, har handläggningstiden i överinstans i genomsnitt ökat i den nya
instansordningen jämfört med tidigare ordning.
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Under perioden 2001 till 2007 har nära
165 000 personer sökt asyl och lämnat
asylprocessen. Därav har drygt 57 600 personer,
efter det att de beviljats uppehållstillstånd, tagits
emot i en kommun, cirka 54 000 personer har
återvänt självmant medan cirka 10 500 personer
har återvänt genom polisens försorg. För 57 600
personer saknas uppgifter och en stor andel av
dem bedöms ha avvikit.
Migrationsverkets översyn av asylprocessen inom
myndigheten
Migrationsverket har varit föremål för flera olika
studier och utvärderingar. Riksdagens revisorer
gjorde 2001 en undersökning med fokus på
handläggningstiderna och anslagsstrukturen
(2001/02:RR16).
År
2004
genomförde
Statskontoret på uppdrag av regeringen en
kartläggning av Migrationsverkets interna styrinstrument och styrprocesser (2004:20). Samma
år granskade Riksrevisionen regeringens och
Migrationsverkets åtgärder för att minska de
långa handläggningstiderna i asylärenden (RiR
2004:24). Parallellt med dessa utvärderingar
genomfördes en studie på uppdrag av Socialförsäkringsutskottet rörande Migrationsverkets
resurser.
Migrationsverket har under hösten 2008
genomfört en översyn av asylprocessen inom
myndigheten. Översynen har inneburit en
kartläggning och genomlysning av asylprocessen
vid Migrationsverket med inriktning mot förslag
som i första hand syftar till att förkorta
handläggningstiderna i hela processen så att
väntetiderna för den asylsökande blir kortast
möjlig utan att rättsäkerheten åsidosätts.
Översynen visar att en merpart av handläggningstiden består av tid då inget ytterligare
tillförs ärendet. Handläggningen föreslås i stället
utgå från en snabbt igångsatt utredning som sker
under en kortare tidsperiod. En kraftsamling ska
därför ske i början av processen där också
personal med hög kompetens ska finnas för att
genomföra utredningen. Interna procedurregler
för innehåll i olika utredningsmoment och
tidsättning av dessa moment ska också medverka
till snabbare och säkrare handläggning. Även
samverkan mellan prövnings-, mottagnings- och
förvaltningsprocessenheterna ska förstärkas och
struktureras i syfte att handläggningen ska
kunna bli mer ändamålsenlig och mer rationell.
Migrationsverket har för avsikt att i projektform
fortsätta införandet av det nya arbetssättet i syfte
16

att det ska kunna omfatta hela myndigheten
under 2010.
Vidarebosättning
Målet är att åtgärder ska vidtas för att genom
vidarebosättning i Sverige erbjuda skydd främst
för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt.
Migrationsverket ska i samråd med UNHCR
söka identifiera flyktingsituationer där vidarebosättning kan användas strategiskt samt vidta
åtgärder som bidrar till en lösning av främst
utdragna flyktingsituationer som är eller annars
riskerar att bli permanenta.
Tabell 2.14 Mål och antalet faktiskt överförda flyktingar
2006

2007

2008

Mål

1 840

1 900

1 900

Överförda kvotflyktingar

1 653

1 799

1 863

Under året överfördes 1 863 personer. Medel
motsvarande 1 900 platser hade anvisats. Målet
har således i princip uppnåtts.
Utgiften för vidarebosättning ökade med 16
miljoner kronor i jämförelse med 2007. Enligt
Migrationsverket är anledningen till de ökade
kostnaderna att antalet överförda personer
ökade med 64 personer. Närmare hälften av de
överförda var irakier och statslösa palestinier på
flykt i närområdet. I övrigt utgör afghaner och
burmeser de största grupperna.
Identitetsuppgifter
Identitetsuppgifter, nödvändiga för verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut
eller för bosättning i kommun om ett beslut om
uppehållstillstånd
meddelas,
ska
finnas
tillgängliga för Migrationsverket så tidigt som
möjligt i asylprocessen.
Under 2008 uppvisade endast fyra procent av
de asylsökande en passhandling vid ansökningstillfället. Endast 6 300 personer, eller cirka 21
procent, lämnade in någon form av identitetshandling innan Migrationsverket fattade beslut.
Knappt hälften av dessa var irakiska medborgare.
Att den enskilde saknar id-handlingar påverkar
bedömningen av de uppgifter som lämnats i
samband med asylansökan och är ett problem
när det gäller bedömningen av skyddsbehov.
Avsaknad av id-handlingar leder även till
förlängda handläggningstider inte minst i
samband med verkställighet av ett avvisnings-
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eller utvisningsbeslut då det angivna hemlandet
kan vägra att ta emot den enskilde.
Migrationsverket arbetar också bland annat
med kunskapsfrågor, språkanalyser, ambassadsförfrågningar och äkthetskontroller av idhandlingar. För att förbättra arbetet med att
klarlägga identiteter har Migrationsverket tagit
fram en handlingsplan.
Mottagande av asylsökande

Målet är att mottagandet ska vara värdigt,
kostnadseffektivt och stödja en effektiv och
human asylprocess. Insatser inom mottagandet
ska främja de asylsökandes framtid såväl vid ett
eventuellt beviljande av uppehållstillstånd som
vid ett eventuellt återvändande. Inom
mottagandet ska svenskundervisning utformas
på ett sådant sätt att en eventuell senare sfiundervisning (svenska för invandrare) underlättas. Arbete och praktik ska särskilt uppmuntras. För personer som inte utnyttjar ett av
Migrationsverket
erbjudet
boende
ska
Migrationsverket, exempelvis genom ökade
informationsinsatser, verka för att de under
tiden som deras asylansökan prövas bosätter sig i
regioner med goda förutsättningar för bostäder,
arbete och utbildning.
Migrationsverket har enligt lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. ett huvudansvar för mottagandet av asylsökande från det
att ansökan om asyl lämnas in till dess att
personen tas emot i en kommun, om uppehållstillstånd har beviljats, alternativt lämnar landet
vid avslagsbeslut. Migrationsverket ansvarar för
att ordna boende för de asylsökande som inte
ordnar boende på egen hand. Vidare prövar
Migrationsverket behovet av dagersättning och
särskilt bidrag till den asylsökande. Därutöver
ansvarar Migrationsverket för att erbjuda den
asylsökande s.k. organiserad sysselsättning, som
främst består av svenskundervisning, samt att
bistå vid bosättning eller återvändande. Vissa
insatser inom mottagandet av asylsökande
åligger kommuner och landsting. Exempelvis
ansvarar kommunerna för förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg och skola för asylsökande barn
samt vissa insatser enligt socialtjänstlagen.
Landstingen ansvarar för hälso- och sjukvård för
asylsökande m.fl. enligt lagen (2008:344) om
hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. Statlig
ersättning lämnas till kommuner och landsting.

Tabell 2.15 Antal registrerade personer samt vistelsetid i
Migrationsverkets mottagande 2006–2008
2006

Vistelsetid dagar (genomsnitt)

2007

2008

371

354

446

Registrerade per den 31/12

29 604

38 403

38 792

genomsnittligt antal

31 807

33 022

38 407

Antalet
personer
i
Migrationsverkets
mottagande har ökat under 2008 trots en
nedgång i antalet asylansökningar. Under 2008
omfattades i genomsnitt cirka 38 400 personer av
Migrationsverkets mottagande. Det är en ökning
med 5 400 personer jämfört med 2007.
Ökningen beror främst på att antalet personer
som fick avslag på sin asylansökan ökade, och att
fler personer därmed överklagade till migrationsdomstolarna, vilket innebar längre vistelsetider
inom mottagandet. I slutet av 2008 var det cirka
13 700 personer av de inskrivna som väntade på
beslut från Migrationsverket, jämfört med cirka
22 650 personer året innan. Den genomsnittliga
vistelsetiden har under 2008 varit 446 dagar,
vilket kan jämföras med 354 dagar under föregående år. Av de personer som omfattades av
mottagandet hade cirka 55 procent ordnat
boendet på egen hand, s.k. eget boende och
övriga fanns i boenden anordnade av Migrationsverket. Beläggningsgraden på anläggningsboendena har under året varierat mellan 90 och
95 procent. Migrationsverket har avvecklat 932
boendeplatser under året, bland annat de
korttidsboenden i stugbyar, vandrarhem m.m.
som öppnades i slutet av 2007.
Mottagande av asylsökande ensamkommande barn
Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna
ansvar för mottagandet av asylsökande ensamkommande barn. Ansvaret innebär att
kommunerna ska tillhandahålla boende för
barnen och se till att de får det stöd och den
hjälp de behöver. Migrationsverket ska ingå
överenskommelser med kommunerna om
mottagande av barnen. Under 2008 ökade
antalet asylsökande ensamkommande barn till
1 510 jämfört med året innan då 1 264 barn sökte
asyl. Av dessa kom 464 från Irak, 347 från
Afghanistan och 345 från Somalia.
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standardiserad svenskundervisning till ett mer
individualiserat utbud av verksamhet med
inriktning mot arbete och praktik.

Tabell 2.16 Antal asylsökande ensamkommande barn
2006–2008

Asylsökande ensamkommande
barn

2006

2007

2008

820

1 264

1 510

Det råder fortfarande brist på kommunala
platser för ensamkommande barn, vilket innebär
att ankomstkommunernas mer tillfälliga
boenden utnyttjas under längre tid än vad som
avsågs vid reformens genomförande. I syfte att
öka antalet kommuner som träffar överenskommelser med Migrationsverket höjdes
ersättningarna till kommunerna för mottagande
av barnen från och med den 1 juli 2007.
Därutöver infördes en möjlighet för Migrationsverket att ersätta kommunerna för omhändertagande av asylsökande ensamkommande ungdomar mellan 18 och 21 år under förutsättning
att vården har påbörjats innan 18-årsdagen. I
genomsnitt anlände 126 barn i månaden till
Sverige, men antalet har varierat mellan 78 och
197 barn i månaden. Detta ställer stora krav på
flexibilitet vad avser mottagandet.
Organiserad sysselsättning
Ett av målen inom mottagandet är att svenskundervisningen ska utformas på ett sådant sätt
att en eventuell senare sfi-undervisning underlättas. Dessutom ska arbete och praktik särskilt
uppmuntras. Svenskundervisning och praktik
anordnas inom ramen för den organiserade
sysselsättningen, vilken ska erbjudas alla vuxna
asylsökande
som
är
18–64
år.
Svenskundervisningen upphandlas centralt av
Migrationsverket.
Andelen asylsökande som deltog i den
organiserade sysselsättningen under året var
cirka 31 procent. Majoriteten av deltagarna
studerade svenska. Deltagandet var högre bland
de personer som bodde i Migrationsverkets
anordnade boenden jämfört med dem som
bodde i eget boende. Det kan till viss del bero på
att den organiserade sysselsättningen är mer
lättillgänglig för dem som bor i anläggningsboende samt att personer som bor i eget boende
i högre utsträckning har ett arbete. Migrationsverket har i november 2008 antagit en ny
handlingsplan för den organiserade sysselsättningen och det har varit ett omställningsår
för myndigheten i detta avseende. Utvecklingen
har i huvudsak inneburit att gå från en
18

Tabell 2.17 Asylsökandes deltagande i organiserad
sysselsättning i november 2008
Kvinnor

Män

Totalt

1 134

2 550

3 684

Praktik

111

1 076

1 187

Arbete

51

383

434

Återvändanderelaterad
sysselsättning

11

37

48

Övrigt

440

667

1 107

Totalt

1 747

4 713

6 460

Svenskundervisning

Förvar
Migrationsverket har förvarslokaler i Flen,
Gävle, Kållered, Märsta och Örkelljunga. Antalet
förvarsplatser utökades under 2008 från 150 till
185. Den genomsnittliga beläggningsgraden
under 2008 var 97 procent. Under 2008 ökade
antalet vistelsedygn till 83 419 dygn jämfört med
63 129 dygn 2007. Utgiften per vistelsedygn
minskade med 15 procent till 2 780 kronor.
Insatser för att förhindra felaktiga utbetalningar
Målet är att Migrationsverket ska säkerställa att
inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till
den asylsökande enligt lagen (1994:137) om
mottagande av asylsökande m.fl. förekommer.
Migrationsverket ansvarar för att pröva
behovet av bistånd till den asylsökande.
Biståndet lämnas till den enskilde i form av
dagersättning, bostadsersättning, särskilt bidrag
samt logi. De sammanlagda ekonomiska
ersättningarna till asylsökande uppgick under
2008 till cirka 765 miljoner kronor. I egenskap av
ansvarig myndighet för utbetalning av ersättning
till asylsökande, ingick Migrationsverket i
Delegationen mot felaktiga utbetalningar (dir.
2005:52). Delegationen var ett forum för
samverkan, information och erfarenhetsutbyte
med uppdrag att utgöra ett samverkansorgan för
åtgärder mot felaktiga utbetalningar från de
offentliga försäkrings- och bidragssystemen.
Delegationen avslutade sitt arbete den 30 juni
2008.
För att säkerställa en enhetlig och riktig
tillämpning av biståndsbestämmelserna har
Migrationsverket bildat en samordningsgrupp
för mottagande av asylsökande. Samordningsgruppen har bland annat gjort en granskning av
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de avgöranden som länsrätter, kammarrätter och
Regeringsrätten meddelat under perioden 1994–
2009 rörande tillämpningen av lagen (1994:137)
om mottagande av asylsökande m.fl. och
förordningen (1994:361) om mottagande av
asylsökande m.fl.
Gruppen kommer att redovisa sin analys av
rättspraxis i en rapport. Syftet med rapporten är
att underlätta en likartad tillämpning av lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. vid Migrationsverkets mottagningsenheter och därigenom
minska riskerna för felaktiga utbetalningar ur
välfärdssystemet.
Elektroniskt informationsutbyte
Ett stort antal regelförändringar har beslutats för
att möjliggöra ett utökat elektroniskt
informationsutbyte mellan berörda myndigheter. Genom vissa lag- och förordningsändringar har Migrationsverket fått en uppgiftsskyldighet
gentemot
Försäkringskassan.
Försäkringskassan har i sin tur fått rätt till
direktåtkomst till vissa uppgifter i Migrationsverkets verksamhetsregister.
Bosättning vid beslut om uppehållstillstånd
Målet är att väntetiderna för bosättning ska
förkortas. Migrationsverket ska senast fyra
veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats en
person som är registrerad i Migrationsverkets
mottagande, vid behov anvisa en tillgänglig plats
i en kommun som har överenskommelse om
mottagande av skyddsbehövande m.fl. och lämna
relevant underlag till kommunen. I detta arbete
ska Migrationsverket ta hänsyn till personens
förutsättningar för en ändamålsenlig introduktion samt verka för att bosättning i första hand
sker i en kommun med god arbetsmarknad inom
pendlingsavstånd.
Vid bosättning där Migrationsverket inte
medverkat, ska relevant underlag lämnas till
aktuell kommun inom två veckor efter att
uppehållstillstånd har beviljats. I de fall
migrationsdomstolen gör en annan bedömning
än Migrationsverket vad gäller beslut om
avvisning eller utvisning och om det inte finns
behov av att anvisa en plats i en kommun, ska
relevant underlag lämnas till aktuell kommun i
samband med att beslut om uppehållstillstånd
vunnit laga kraft.
I samband med Integrationsverkets nedläggning den 30 juni 2007 övertog Migrationsverket vissa av myndighetens uppgifter. Närmare
beskrivning av bosättning av nyanlända finns

under utgiftsområde 13
jämställdhet, avsnitt 3.4.2.

Integration

och

Utgifterna för mottagandet av asylsökande
Utgifterna för mottagandet ökade under året i
jämförelse med 2006 och 2007 framför allt till
följd av att fler personer omfattades av
Migrationsverkets mottagande. Antalet boendedygn ökade under året från cirka 12 miljoner till
cirka 14 miljoner. Den totala utgiften för
mottagande av asylsökande ökade under året
med 528 miljoner kronor jämfört med 2007.
Dygnsutgiften per person var under året 278
kronor, vilket innebär en minskning med en
krona jämfört med 2007. Det ökade antalet
registrerade i Migrationsverkets mottagande har
bland annat inneburit ökade personalkostnader
och utgiftsökningen för mottagandeverksamheten under anslag 12.1 Migrationsverket
uppgick 2008 till 90 miljoner kronor.
Tabell 2.18 Kostnader för mottagandet 2006–2008
Miljoner kronor
2006

2007

2008

Hälso- och sjukvård

590

674

773

Skola

220

183

236

Dag- och bostadsersättning
samt särskilt bidrag till
asylsökande m.fl.

649

677

765

Placering av barn i annat hem
än barnets eget

183

444

666

Organiserad sysselsättning

93

162

166

Övrigt

92

96

158

Totalt

1 827

2 236

2 764

Återvändande

Av 12 kap. 15 § utlänningslagen (2005:716,
UtlL) följer att en utlänning som avvisas ska
lämna landet inom två veckor efter att
avvisningsbeslutet har vunnit laga kraft och en
utlänning som utvisas ska lämna landet inom
fyra veckor efter att utvisningsbeslutet har
vunnit laga kraft. Annan tidpunkt för avvisning
eller utvisning kan föreskrivas i avvisnings- eller
utvisningsbeslut.
Målet är att tiden mellan lagakraftvunnet
avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska
minska och andelen personer som återvänder
inom lagstadgad tid ska öka. Återvändandearbetet ska prioriteras. I syfte att öka antalet
19
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personer som efter ett lagakraftvunnet
avvisnings- eller utvisningsbeslut återvänder ska
Migrationsverket verka för att avtal sluts med
svenska, utländska och internationella organisationer om åtgärder för att underlätta återvändandet. Erfarenheterna från genomförda
projekt ska tas tillvara.
Migrationsverket har under 2008 handlagt
drygt 15 000 ärenden rörande personer som var
aktuella för återvändande. Den genomsnittliga
tiden från det att en person fått ett lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut till dess
att personen lämnade landet var cirka 260 dagar,
exklusive återvändandeärenden hänförliga till
Dublinförordningen. Motsvarande tid för 2007
var cirka 180 dagar. Den genomsnittliga tiden för
de cirka 6 000 personer som återvänt självmant
var, med samma beräkning, 90 dagar under 2008.
Motsvarande genomsnittliga tid för 2007 var 140
dagar.
Migrationsverket får lämna över ett
avvisnings- eller utvisningsärende för verkställighet till polismyndigheten om den som ska
avvisas eller utvisas håller sig undan och inte kan
anträffas utan polismyndighetens medverkan
eller om det kan antas att tvång kommer att
behövas för att verkställa beslutet. Under 2008
överlämnade Migrationsverket sammanlagt
8 700 återvändandeärenden till polisen. Av dessa
överlämnades 3 700 ärenden för att det kunde
antas att det skulle behöva användas tvång och
5 000 ärenden för att den som skulle avvisas eller
utvisas höll sig undan.
Det är oftast Kriminalvårdens transporttjänst
som genomför de bevakade utresorna. Kriminalvårdens transporttjänst verkställde under 2008
avvisnings- eller utvisningsbeslut rörande 2 137
personer, vilket är en ökning i jämförelse med
2007 med åtta procent. Den totala utgiften var
141 miljoner kronor och utgiften per transporterad var drygt 66 000 kronor, en ökning
med knappt 8 000 kronor jämfört med 2007.
Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvården samverkar kring återvändandearbetet. Migrationsverkets och Rikspolisstyrelsens samarbete angående återvändande har
under senare tid intensifierats. Migrationsverket
och Rikspolisstyrelsen har återkommande
möten för att åstadkomma ett förbättrat samarbete inom hela asylprocessen, från gränskontroll till återvändande.
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Återetableringsstöd för att underlätta återvändande
Förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar trädde i kraft den
1 augusti 2007. Förordningen innebär att
ersättning kan betalas ut för att underlätta
självmant återvändande till länder som på
grund av svåra motsättningar har mycket
begränsade förutsättningar för återetablering
av
återvändande.
Regeringen
höjde
ersättningen samt förlängde förordningen
(SFS 2008:778) fr.o.m. den 25 september 2008
t.o.m. den 31 december 2010. Under 2007 var
ansökningarna relativt få och endast 15
ansökningar beviljades. Under 2008 har antalet
ansökningar ökat kraftigt och antalet beviljade
ansökningar ökade till 1 071. Stödet har i
kombination med andra åtgärder underlättat
återvändandet och medverkat till att tiden
mellan lagakraftvunnet beslut om avvisning
eller utvisning till utresa minskade med en
månad för de som återvände självmant under
2008. Detta innebär lägre utgifter för
mottagandet av asylsökande motsvarande
minst 50 miljoner kronor. Under 2008
utbetalades cirka 12,4 miljoner kronor i
återetableringsstöd.
Internationella avtal
Migrationsverket ska verka för att avtal sluts
med svenska, utländska och internationella
organisationer om åtgärder för att underlätta
återvändande samt tillvarata erfarenheterna från
genomförda projekt.
Sedan 2006 har Migrationsverket haft ett avtal
med den tyska organisationen AGEF
(Arbeitsgruppe Entwicklung und Fachkräfte im
Bereich der Migration und der Entwicklungszusammenarbeit) som arbetar med återvändandeprojekt i norra Irak. Projektet hjälper
den som återvänder med ett arbetskontrakt och
erbjuder bland annat arbetsträning samt fortbildning. Migrationsverket har under 2008 sagt
upp detta avtal.
Migrationsverket har sedan 2007 ett avtal med
IOM
(International
Organization
for
Migration) kring utbetalning av återetableringsstöd i Irak och Afghanistan. Avtalet innebär att
IOM kan bistå Migrationsverket med hjälp med
utbetalning av stödet i andra länder.
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Verksamhetsområde Besök och bosättning
Målet är att prövningen av ärenden avseende
besök och bosättning ska ske rättssäkert och
effektivt. Migrationsverkets handläggning i
samband med prövning, omprövning och överklagande av ärenden samt verkets prövning av
verkställighetshinder ska ske enhetligt, skyndsamt och effektivt. Särskild hänsyn ska tas till
barn. Väntetiden för den sökande ska i varje led
vara så kort som möjligt.
Verksamhetsområdet omfattar prövning av
ansökningar om uppehållstillstånd om besök och
tillfälliga vistelser i Sverige samt ansökningar om
uppehållstillstånd för permanent bosättning. En
ansökan kan exempelvis avse studier, arbete,
familjeåterförening, släkt- samt turistbesök eller
besök med anledning av affärer.
Tabell 2.19 Ärendekategorier Besök och bosättning 2008
Ärendeslag

Inkomna

Avgjorda

i%

Öppna

Besök

10 783

10 787

8

324

Anknytningar

63 970

60 079

42

18 210

EES-registrering

24 288

23 929

17

3 964

Studerande

26 034

24 995

17

2 758

Arbetstillstånd

17 457

17 606

13

1 999

3 724

3 636

3

176

Summa
Migrationsverket

146 256

141 032

100

27 431

Viseringar vid utlandsmyndigheterna

234 404

231 679

--

Totalt

380 660

372 711

--

Viseringar

Ett stort antal ansökningar om uppehålls- och
arbetstillstånd ges in till svenska utlandsmyndigheter. År 2008 lämnades drygt 69 000
ansökningar in om uppehålls- och arbetstillstånd. Av de som sökte var 45 procent
kvinnor och 55 procent män. Detta är en ökning
med mer än 6 000 ansökningar jämfört med
2007. Antalet ansökningar har ökat främst därför
att anhöriga till de personer som beviljades
uppehållstillstånd med stöd av den tillfälliga
ändringen av utlänningslagen som riksdagen
antog hösten 2005 har ansökt om att återförenas
med sin familj. Därutöver påverkas ökningen av
antalet asylsökande och antalet personer som
beviljas uppehållstillstånd. I de flesta ärendekategorier är det Migrationsverket som är
beslutande myndighet varför ansökningarna
skickas vidare till Migrationsverket för beslut.

När det gäller viseringsärenden är det emellertid
utlandsmyndigheterna som fattar beslut, med
möjlighet att lämna över ärendet till Migrationsverket för beslut. Det kan ske när utlandsmyndigheten t.ex. är osäker på hur ansökan ska
bedömas och när beslutet kan komma att få
följder för framtida rättstillämpning.
Under 2008 lämnades sammanlagt mer än
380 000 ansökningar om besök och bosättning
in till utlandsmyndigheterna och Migrationsverket. I förstagångsansökningar i anknytningsärenden beviljades 76 procent av de sökande
uppehållstillstånd. Måluppfyllelsen avseende
handläggningstider är i stort god för flertalet
ärendetyper inom verksamhetsområdet. Handläggningstiderna vid Migrationsverket påverkas
även av utlandsmyndigheternas resurser. För att
möta de kraftiga ökningarna av migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna har utrikesrepresentationen tillförts extra medel under
2007, 2008 och 2009.
Tabell 2.20 Besök- och bosättningsärenden
2006

2007

2008

Inkomna

113 251

125 979

146 256

Avgjorda

120 594

126 044

141 032

Utgift per avgjort
ärende (kr)

2 259

2 639

2 535

Total utgift (mnkr)

272

333

357

Migrationsverkets utgifter för verksamhetsområdet besök och bosättning var förra året 357
miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med
sju procent jämfört med året innan. Ökningen av
utgifterna förklaras främst av att antalet
ansökningar ökade. Den totala utgiften per
ärende har dock minskat med fyra procent.
Utgifterna styrs framför allt av antalet
ansökningar och av möjligheterna att förbättra
produktiviteten. Migrationsverket har här en
viktig roll att ge stöd och analyser till
utlandsmyndigheterna och Utrikesdepartementet så att handläggningen ska kunna ske
effektivt och rättssäkert. Bland annat har försök
med skriftliga utredningar i anknytningsärenden
genomförts vid några utvalda utlandsmyndigheter i syfte att effektivisera handläggningen och underlätta utlandsmyndigheternas arbete. Migrationsverket har utvecklat
ett nytt system för elektroniska ansökningar i
syfte att nå ökad effektivitet och resursutnyttjande. Systemet kommer successivt att tas
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i bruk från och med 2009. Under 2008 avgjorde
Migrationsverket drygt 5 000 färre ärenden än
vad som kom in.
Under första halvåret 2009 avgjordes cirka
3 000 fler ärenden än vad som kom till
Migrationsverket.

angivit något mål för handläggningstiden utöver
det övergripande målet för verksamhetsområdet
om effektiv och rättssäker handläggning.
Handläggningen av dessa ärenden har i princip
kunnat ske i anslutning till att ansökan kommit
in.

Viseringsärenden
Målet är att beslut i viseringsärenden som
överlämnas till Migrationsverket ska fattas inom
tre veckor från det att ansökan kommit in till
Migrationsverket.
Utlandsmyndigheterna har ett generellt
bemyndigande från Migrationsverket att fatta
beslut i viseringsärenden. Regeringen har inte
fastställt något enskilt mål för utlandsmyndigheternas handläggningstid när det gäller
ansökan om visering.
Under 2008 lämnades drygt 234 400
ansökningar om visering in vid utlandsmyndigheterna. Flertalet av dessa avgjordes också vid
utlandsmyndigheterna. Under första halvåret
2009 har cirka 96 000 ansökningar kommit in till
utlandsmyndigheterna.
År 2008 överlämnades 3 724 viseringsansökningar till Migrationsverket för beslut.
Antalet överlämnade ansökningar var något fler
2008 än under 2007 (2 949), vilket främst beror
på ett ökat antal ansökningar under 2008 samt
att Sverige under året ingått fler representationsavtal med de andra nordiska länderna. Av dessa
avtal framgår att när ett nordiskt land
representerar Sverige ska ansökan överlämnas till
Migrationsverket för avgörande om den inte kan
beviljas.
Migrationsverket avgjorde 84 procent av
inkomna ansökningar inom tre veckor. Den
genomsnittliga handläggningstiden var 14 dagar.
Anledningen till att målet inte nåtts fullt ut
berodde enligt Migrationsverket på att det i
många ärenden fanns en koppling till arbetstillstånds- och studerandeärenden, vilket krävt
remissförfaranden eller annan form av
komplettering som medfört ökade handläggningstider.

Anknytningsärenden
Målet är att väntetiden ska vara så kort som
möjligt med hänsyn till sökandens och övriga
berördas behov. Beslut om uppehållstillstånd på
grund av anknytning till personer bosatta i
Sverige ska fattas inom sex månader.
Cirka 64 000 ansökningar om uppehållstillstånd i anknytningsärenden har kommit in till
Migrationsverket under 2008. Av de som sökte
var 57 procent kvinnor och 43 procent män.
Därav var cirka 45 000 förstagångsansökningar
och nära 19 000 ansökningar avsåg förlängning
av uppehållstillstånd i anknytningsärenden.
Antalet förstagångsansökningar ökade med
drygt 7 900 ärenden i förhållande till 2007.
Måluppfyllelsen har ökat från 55 procent 2007
till 63 procent 2008.
Den genomsnittliga handläggningstiden har
minskat från 187 dagar 2007 till 168 dagar 2008
och understiger nu sex månader. Vid årets slut
kvarstod cirka 3 000 anknytningsärenden som
var äldre än sex månader. I cirka 40 procent av
dessa ärenden berodde den längre handläggningstiden på faktorer som enligt
Migrationsverket varit svåra att påverka. Här kan
bland annat nämnas behov av DNA-analyser och
lång handläggningstid vid vissa utlandsmyndigheter.
Utlandsmyndigheterna
i
Damaskus, Amman och Teheran har fått ta emot
många ansökningar från irakier medan ansökningar från somalier främst har tagits emot i
Addis Abeba. Perioder av hög belastning i
kombination med begränsade resurser hos några
av utlandsmyndigheterna kan påverka måluppfyllelsen. Antalet öppna ärenden har ökat
med 3 000 i förhållande till utgången av 2007.
När det gäller ansökningar om uppehållstillstånd på grund av hushållsgemenskap bifölls
vid årets slut 13 procent av ansökningarna, vilket
är en ökning i förhållande till 2007 då sju procent
bifölls. De största grupperna av sökande var
medborgare i Irak, Libanon och Somalia.
Under första halvåret 2009 har cirka 33 000,
varav 23 000 förstagångsansökningar om
uppehållstillstånd på grund av anknytning till

Besöksärenden
Med besöksärenden avses ansökningar som
huvudsakligen avser att förlänga vistelsen i
Sverige utöver den viseringsfria tiden eller den
tid för vilken viseringen gäller. Under 2008
inkom 10 783 sådana ansökningar. Cirka 4 800
ansökningar har kommit in under första halvåret
2009. För dessa ansökningar har regeringen inte
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personer bosatta i Sverige kommit in till
Migrationsverket.
Barn i anknytningsärenden
Prövningen av ärenden avseende besök och
bosättning ska ske rättssäkert och effektivt.
Särskild hänsyn ska tas till barn.
Migrationsverket har under 2008 tagit emot
cirka 15 200 anknytningsärenden som rör barn.
Det kan avse barns anknytning till förälder i
Sverige (2 453), till släktingar i Sverige (873),
förälders anknytning till barn i Sverige (260),
samt adoptivbarn (581). Den genomsnittliga
handläggningstiden för dessa ärenden var under
året 187 dagar och andelen bifall var 66 procent.
Inom verksamhetsområdet tillämpas en särskild
prioriteringsordning som innebär att ansökan
från minderåriga utan legal vårdnadshavare som
söker om uppehållstillstånd efter inresa ska
handläggas inom tre månader. Dessa ärendens
handläggning påverkas även positivt genom att
de gode männen getts ökade möjligheter att
stödja barnen i prövningsprocessen. Under 2008
sökte nio ensamkommande barn efter inresa i
Sverige uppehållstillstånd av andra skäl än asyl.
Under 2008 har Migrationsverket vidtagit
flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna
för att kunna ta särskild hänsyn till barn, bland
annat genom att säkerställa att dessa ärenden
tidigt identifieras i prövningsprocessen och
genom utveckling av åtgärder för en enhetlig
praxis i barnfrågor. Vidare vidtas olika
utbildningsinsatser för att öka kompetensen om
barn och barnkonventionen. En särskild modell
för barnkonsekvenser och riktlinjer för den har
tagits fram.
Uppehållsrätt för EES-medborgare m.fl. samt
ställning som varaktigt bosatta
Under 2008 inkom totalt 23 818 ansökningar
från personer som ansökte om registrering av
uppehållsrätt och permanent uppehållsrätt samt
ansökningar om uppehållskort eller permanent
uppehållskort från sådana anhöriga till EESmedborgare som inte själva är EES-medborgare.
Migrationsverket avgjorde 43 procent av
ansökningarna inom 14 dagar. Under första
halvåret 2009 kom cirka 9 800 ansökningar in till
Migrationsverket.
År 2008 inkom totalt cirka 9 700 ansökningar
om registreringar av uppehållsrätt till
Migrationsverket jämfört med cirka 10 400 år
2007. Arbetstagare svarade för 94 procent av
ansökningarna.

Sedan rådets direktiv 2003/109/EG av den
25 november 2003 om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning som genomfördes i
svensk rätt genom lagändringar som trädde i
kraft den 30 april 2006 har endast ett fåtal tredjelandsmedborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige ansökt om att få sådan
ställning. År 2008 inkom endast 17 sådana
ansökningar. Migrationsverket beslutade i 15
ärenden varav endast två ansökningar bifölls.
Under 2008 inkom 453 ansökningar om
uppehållstillstånd från tredjelandsmedborgare
som beviljats status som varaktigt bosatt i annan
medlemsstat. Migrationsverket prövade 413
ansökningar och biföll 303.
Studerandeärenden
För studerandeärenden har regeringen inte
angivit något mål för handläggningstiden utöver
det övergripande målet för verksamhetsområdet
om effektiv och rättssäker handläggning.
Antalet studerandeärenden ökade från cirka
19 800 år 2007 till 26 034 ansökningar under
2008, varav 15 727 avsåg förstagångstillstånd.
De största grupperna av sökande bestod av
medborgare i Pakistan, Nigeria, Iran och Kina,
vilka svarade för 61 procent av samtliga
ansökningar. Totalt var bifallsprocenten 45
procent.
Under första halvåret 2009 kom 11 400
ansökningar in till Migrationsverket.
Samverkan med universitet och högskolor har
genomförts i syfte att förenkla handläggningen
av ansökningarna och för att bättre tillgodose de
studerandes krav.
Arbetskraftsinvandring
Målet är att i ärenden som rör arbetstillstånd ska
tiden från ansökan till beslut göras så kort som
möjlig med hänsyn till sökandens och arbetsmarknadens behov. Beslut ska dock fattas senast
inom tre månader.
Antalet förstagångansökningar ökade från
cirka 10 500 år 2007 till cirka 12 800 under 2008,
vilket innebär en ökning med 22 procent.
Ökningen av antalet ansökningar bedöms främst
bero på den goda konjunkturen i Sverige under
det första halvåret 2008. I 90 procent av
ärendena fattade Migrationsverket beslut inom
tre månader och andelen bifall var 86 procent.
Den genomsnittliga handläggningstiden var 50
dagar. Enligt Migrationsverket avgjordes
majoriteten av ansökningarna inom en sådan tid
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att de sökande kunde påbörja sitt arbete i
enlighet med sina intentioner.
Under 2008 inkom 12 794 ansökningar om
förstagångstillstånd.
Av
dessa
beviljade
Migrationsverket 11 032 personer huvudsakligen
tidsbegränsade förstagångstillstånd 2008 varav
cirka 2 485 till familjemedlemmar. Av det totala
antalet beviljade förstagångstillstånd beviljades
cirka 6 850 personer uppehållstillstånd efter
yttrande från Arbetsförmedlingen (täckande av
tillfällig brist på arbetskraft) och cirka 6 872
personer beviljades uppehållstillstånd med stöd
av det generella yttrandet som framgår av
Arbetsförmedlingens riktlinjer (internationellt
utbyte). Antalet personer som beviljades
permanent uppehållstillstånd av arbetsmarknadsskäl ökade från 542 personer 2007 till 796 år
2008. Medborgare från Thailand, Indien och
Kina stod för den största andelen ansökningar
om arbetstillstånd (46 procent).
Den 15 december 2008 infördes nya regler för
arbetskraftsinvandring. Under första halvåret
2009 har cirka 13 300 förstagångstillstånd av
arbetsmarknadsskäl beviljats av Migrationsverket
och utlandsmyndigheterna. Detta är en ökning
med cirka 4 000 beviljade tillstånd jämfört med
motsvarande period föregående år. Ökningen
kan dock huvudsakligen förklaras av en uppgång
i antalet beviljade tillstånd hos utlandsmyndigheterna för säsongsarbete. I Migrationsverkets redovisning av arbetet med nya regler för
arbetskraftsinvandring framgår att den genomsnittliga handläggningstiden hos både utlandsmyndighet och Migrationsverket varit 29 dagar.
Överklagande och omprövning av beslut i besöksoch bosättningsärenden
Målet är att vid ett överklagande av Migrationsverkets beslut ska omprövning ske senast inom
en vecka.
Migrationsverket ska följa migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens
tidsfrister.
Mål som återförvisas från migrationsdomstol
eller Migrationsöverdomstolen ska handläggas
skyndsamt.

Tabell 2.21 Migrationsverkets omprövning av överklagade
beslut i besöks- och bosättningsärenden
2007

2008

Inkomna ärenden

6 458

6 195

Avgjorda ärenden, varav

7 160

6 159

Migrationsverket ändrade tidigare beslut

427

198

6 509

5 746

Genomsnittlig handläggningstid, dagar

25

19

Andel ärenden avgjorda inom en vecka

37%

34%

Överlämnade till migrationsdomstol

Verksamhetsområdet har under året avdelat
personal för att handlägga och fatta beslut i
asylärenden. Detta har medfört att handläggningstiderna för omprövning av överklagade
ärenden inom verksamhetsområde besök och
bosättning tidvis varit långa under året. Andra
bidragande orsaker till långa handläggningstider
har varit behov av att inhämta kompletterande
information från utlandsmyndighet och översättning av dokument. I november och
december 2008 var dock den genomsnittliga
handläggningstiden 11 dagar och drygt 40
procent av ärendena avgjordes inom en vecka.
Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap
Målet är att prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden ska ske
rättssäkert och effektivt. Migrationsverkets
handläggning i samband med prövning, omprövning och överklagande av medborgarskapsärenden ska ske enhetligt, skyndsamt och
effektivt. Den totala väntetiden från ansökan till
beslut ska minska i jämförelse med föregående
år.
Tabell 2.22 Medborgarskapsärenden
2006

2007

2008

Inkomna ärenden

29 541

24 407

24 435

Avgjorda ärenden

38 753

26 699

25 693

Utgift, prövning (mnkr)

33 927

34 053

32 916

875

1 275

1 281

Utgift, avgjort ärende (kr)

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap
ska fattas inom sju månader från det att ärendet
har inkommit till Migrationsverket. Migrationsverket ska skyndsamt handlägga ärenden där
särskilt behov av svenskt medborgarskap
föreligger.
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År 2008 inkom till Migrationsverket 24 400
ansökningar om svensk medborgarskap, vilket är
ungefär samma antal ärenden som inkom under
2007. De flesta som ansökte om medborgarskap
kom från Irak, Bosnien–Hercegovina, Serbien,
Iran samt Turkiet. Andelen ärenden avgjorda
inom sju månader var 96 procent, vilket bedöms
som god måluppfyllelse. Under 2008 avgjordes
cirka 26 000 grundärenden, vilket är cirka 1 000
ärenden färre än 2007. En anledning är att delar
av personalen arbetat inom andra verksamheter
inom myndigheten under året. Antalet öppna
ärenden har minskat från 4 538 vid årets början
till 3 248 vid årets slut. Den genomsnittliga
handläggningstiden minskade från 94 dagar 2007
till 65 dagar 2008. Bifallsprocenten har sjunkit
från 82 till 80 procent, främst beroende på att
många sökande inte kunnat styrka sin identitet
på ett godtagbart sätt, vilket är ett krav enligt
lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap.
Första halvåret 2009 har cirka 14 200
ansökningar kommit in till Migrationsverket.
Den totala utgiften för prövning av ansökan
om medborgarskap har minskat något jämfört
med 2007. Utgiften per avgjort ärende har ökat
marginellt beroende på att något färre ärenden
avgjorts.
Överklagande och omprövning av beslut i
medborgarskapsärenden
Målet är att omprövning vid ett överklagande av
Migrationsverkets beslut ska ske senast inom en
vecka. Migrationsverket ska vidare följa
migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens tidsfrister.
Mål som återförvisas av migrationsdomstol
eller av Migrationsöverdomstolen ska handläggas
skyndsamt.
Tabell 2.23 Migrationsverkets omprövning av överklagade
beslut i medborgarskapsärenden
2007

2008

Inkomna ärenden

1 393

1 305

Avgjorda ärenden, varav

1 362

1 277

- Migrationsverket ändrade tidigare beslut

223

167

1 257

1 209

Genomsnittlig handläggningstid, dagar

25

6

Median handläggningstid, dagar

10

5

- Överlämnade till migrationsdomstol

Den genomsnittliga handläggningstiden för
omprövning var sex dagar.

Överklagande och omprövning av
utlänningsärenden m.m.
Målet är att handläggningen ska ske enhetligt,
skyndsamt och effektivt. Vid ett överklagande av
Migrationsverkets beslut ska omprövning ske
skyndsamt.
Tabell 2.24 Migrationsverkets omprövning av överklagade
beslut i asylärenden
2006

2007

2008

Inkomna ärenden

3 762

8 773

17 196

Avgjorda ärenden, varav

2 742

8 286

16 660

inom en vecka, antal

799

3 887

6 897

inom en vecka, andel

30 %

47 %

41 %

43

28

18

Handläggningstid,
genomsnitt dagar

Andelen ärenden som avgjorts inom en vecka
har minskat från 47 procent 2007 till 41 procent
2008.
Antalet inkomna och avgjorda ärenden
dubblerades jämfört med föregående år, vilket
hänger samman med att andelen bifall har
minskat och att antalet beslut som överklagas till
migrationsdomstolarna har ökat kraftigt jämfört
med 2007. Under 2008 omprövade Migrationsverket cirka 16 700 överklagade beslut i
asylärenden, varav Migrationsverket ändrade
besluten i 16 av dessa ärenden.
Det ökande antalet överklagade beslut har lett
till en ökad belastning på förvaltningsprocessenheterna. Antalet muntliga förhandlingar
uppgick 2008 till 3 400, vilket motsvarade mer än
en fördubbling jämfört med året innan.
Migrationsverket medverkar i rättsbildningen
genom att överklaga migrationsdomstolarnas
domar. Under 2008 överklagade Migrationsverket migrationsdomstolarnas domar i 175
asylmål. Under samma period tog Migrationsöverdomstolen ställning till begäran om
prövningstillstånd i 110 asylmål. Prövningstillstånd beviljades i 33 fall.
Prövning av hinder mot verkställighet

Om det i ett ärende om verkställighet av ett
lagakraftvunnet avvisnings- eller utvisningsbeslut
kommer fram nya omständigheter, ska
Migrationsverket självmant pröva om dessa
omständigheter utgör hinder mot verkställighet.
25
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Om de utgör ett hinder mot verkställighet får
Migrationsverket enligt 12 kap. 18 § UtlL, om
hindret är tillfälligt, bevilja ett tidsbegränsat
tillstånd och om hindret är bestående, bevilja ett
permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket
kan också besluta om inhibition i ett verkställighetsärende, dvs. att verkställighet tillfälligtvis
inte får ske. Åberopar utlänningen nya
omständigheter som kan antas utgöra ett sådant
verkställighetshinder som avses i 12 kap. 1, 2
eller 3 §§ UtlL, dvs. vid bland annat risk för
dödsstraff, tortyr eller förföljelse vid ett återvändande, och dessa omständigheter inte har
kunnat åberopas tidigare eller utlänningen visar
giltig ursäkt för att inte ha åberopat omständigheterna tidigare, ska Migrationsverket enligt
12 kap. 19 § UtlL ta upp frågan om uppehållstillstånd till ny prövning samt besluta om
inhibition
i
verkställighetsärendet.
Om
Migrationsverket beslutar att inte ta upp frågan
om uppehållstillstånd till ny prövning ska detta
beslut kunna överklagas.
Målet är att frågor om nya omständigheter
som uppkommer efter att ett lagakraftvunnet
beslut har meddelats ska ske enhetligt, effektivt
och skyndsamt.
Totalt prövade Migrationsverket 7 529
ärenden rörande verkställighetshinder för asylsökande personer under 2008. Det är något färre
än 2007 då 7 823 ansökningar prövades. Den
genomsnittliga handläggningstiden var 39 dagar
och 70 procent avgjordes inom en månad. Det är
en förbättring jämfört med 2007 då den genomsnittliga handläggningstiden var 54 dagar och 63
procent avgjordes inom en månad.
Om Migrationsverket meddelar beslut om
inhibition, dvs. att verkställighet inte får ske
enligt 12 kap. 18 § UtlL, ska beslut i fråga om
uppehållstillstånd fattas inom en månad.
Från beslut om inhibition till beslut i
tillståndsfrågan har den genomsnittliga handläggningstiden varit 72 dagar och i 26 procent
fattades beslut inom en månad .
Beslut i fråga om ny prövning enligt 12 kap.
19 § UtlL ska fattas inom en månad från det att
utlänningen åberopat nya omständigheter.
Under 2008 beslutade Migrationsverket om
ny prövning av frågan om uppehållstillstånd i
141 ärenden. Den genomsnittliga handläggningstiden för beslut om ny prövning var 72 dagar och
i 46 procent fattades beslut inom en månad.
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Om Migrationsverket beviljar ny prövning
enligt 12 kap. 19 § UtlL ska beslut i fråga om
uppehållstillstånd fattas inom tre månader.
Den genomsnittliga handläggningstiden i de
75 ärenden där Migrationsverket beviljade uppehållstillstånd efter ny prövning var 123 dagar.
Beslut fattades inom tre månader i 36 procent av
ärendena.
Sammanfattningsvis
uppfyller
inte
Migrationsverket målen om handläggningstider
inom området Prövning av hinder mot verkställighet. Flera yttre faktorer påverkar graden av
måluppfyllelse, bland annat förfrågningar till
andra myndigheter. En annan förklaring är att
personal har avdelats för att handlägga och fatta
beslut i asylärenden.
Tabell 2.25 Migrationsverkets prövning av
verkställighetshinder

Inkomna ärenden
Avgjorda ärenden

2006

2007

2008

4 121

7 730

7 768

3 410

7 823

7 529

Utgift för prövning av
verkställighetshinder (tkr)

34 398

38 560

39 561

Utgift per avgjort ärende (kr)

10 087

4 930

5 255

Utgiften
marginellt.

per

avgjort

ärende

har

ökat

Migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen

Målet är att mediantiden för avgjorda mål inte
överstiger fyra månader för migrationsdomstolarna och två månader för Migrationsöverdomstolen. Vissa begrepp och definitioner
inom Sveriges domstolar skiljer sig från dem
som används av övriga myndigheter.
Avlägsnandemål innefattar ett beslut om
avvisning eller utvisning som i drygt 90 procent
av målen rör asylsökande vars ansökningar har
avslagits och där avvisnings- eller utvisningsbeslut meddelats. Övriga mål inom samma
kategori kan röra utlänningar vars uppehållstillstånd för exempelvis studier eller besök har
löpt ut men som vill stanna här. Uppehållstillstånd utan samband med avvisning eller
utvisning handlar i de flesta fall om en person
som har sökt uppehållstillstånd vid en svensk
utlandsmyndighet.
Under 2008 uppnådde migrationsdomstolarna
och Migrationsöverdomstolen målen. Migra-
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tionsdomstolen i Stockholm hade en mediantid
på fem månader för asylmål. Den sammantagna
mediantiden för migrationsdomstolarna var
dock 4,4 månader för asylmål.
Utgifterna för domstolsprövning i utlänningsärenden var under 2008 totalt 379 miljoner
kronor och utgifterna för offentligt biträde, tolk
m.m. uppgick till 121 miljoner kronor.
Migrationsdomstolarna
Målet för migrationsdomstolarna är att mediantiden för avgjorda mål inte bör överstiga fyra
månader och för ensamkommande barn två
månader.
Under 2008 kom 22 729 mål, varav 13 953
asylmål in till migrationsdomstolarna. Jämfört
med 2007 innebär det mer än en dubblering av
antalet asylmål. Under året har 19 276 mål, varav
10 058 asylmål, avgjorts.
Närmare 3 700 av de avgjorda målen har
avgjorts efter muntlig förhandling. Av dessa var
3 400 asylmål.
Under 2008 avgjordes 179 asylmål avseende
ensamkommande barn. Mediantiden för dessa
mål uppgick till 2,7 månader.
Den sammantagna mediantiden för verkställighetsmål, dvs. mål där en utlänning med ett
lagakraftvunnet beslut om avvisning eller
utvisning med hänvisning till hinder mot
verkställighet begärt en ny prövning om
uppehållstillstånd, var 0,4 månader.
Sammanfattningsvis var mediantiden för
samtliga avgjorda migrationsmål vid migrationsdomstolarna 3,6 månader under 2008. Mediantiden för avgjorda migrationsmål har därmed
ökat jämfört med 2007 då mediantiden var 2,8
månader. Målet om en handläggningstid om
högst fyra månader har nåtts. Under första
halvåret 2009 var mediantiden 4,4 månader för
samtliga avgjorda migrationsmål varav 5,4
månader för asylmål.
Tabell 2.26 Migrationsdomstolarna, utgift per mål inom
olika kategorier
Kronor

2006

2007

2008

Utgift för avlägsnandemål

39 563

27 331

14 360

Utgift för verkställighetsmål

32 957

11 086

19 418

Utgift för övriga migrationsmål

16 385

13 836

13 640

Styckkostnaden
för
ovan
redovisade
målkategorier har framför allt gällande
avlägsnandemål minskat kraftigt under perioden.

Migrationsöverdomstolen
Målet är att mediantiden för avgjorda mål inte
bör överstiga två månader för Migrationsöverdomstolen.
Prövningstillstånd krävs för migrationsmål i
Migrationsöverdomstolen.
Under 2008 har det kommit in 8 590 mål,
varav 5 748 asylmål, en ökning på närmare 80
procent jämfört med året innan. Av de cirka
5 300 asylmål som avgjordes beviljades
prövningstillstånd i 42 mål, motsvarande knappt
en procent. Antalet inkomna mål rörande
uppehållstillstånd utan samband med avvisning
eller utvisning ökade 2008 till 1 038 jämfört med
697 år 2007. Samtidigt avgjorde Migrationsöverdomstolen 1 067 sådana mål 2008 mot 655 mål
2007.
Inkomna mål avseende svenskt medborgarskap var 263, vilket är ungefär i nivå med
föregående år då antalet var 283. Under 2008
avgjordes 66 avlägsnandemål rörande asylsökande ensamkommande barns avvisningseller utvisningsbeslut. Ändringsfrekvensen var
för samtliga mål 1,1 procent (49 mål) och för
asylmålen 1,1 procent (22 mål).
Mediantiden uppgick under 2008 till 1,4
månader, vilket är oförändrat jämfört med 2007.
Migrationsöverdomstolen har därmed uppnått
målet om en handläggningstid om högst två
månader. Under första halvåret 2009 var
mediantiden 1,2 månader för avgjorda
migrationsmål.
Tabell 2.27 Migrationsöverdomstolen, utgift per mål inom
olika kategorier
Kronor

2006

2007

20081

Utgift för avlägsnandemål

40 482

24 583

–

Utgift för verkställighetsmål

46 354

18 171

–

Utgift för övriga
migrationsmål

40 427

13 836

–

1
För 2008 saknas tillförlitliga uppgifter. Den genomsnittliga utgiften för 2008
var dock 10 000 kronor, vilket kan jämföras med 21 091 kronor för 2007.

2.4.1

Analys och slutsatser

Utvecklingen inom området har varit i linje med
målet för utgiftsområdet. Rörligheten har ökat
och invandringen till Sverige har sedan början av
2000-talet legat på en högre nivå än tidigare.
Nettoinvandringen, dvs. skillnaden mellan
invandring och utvandring, uppgick till 56 000
personer under 2008. Den behovsstyrda arbets27
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kraftsinvandringen har främjats genom de nya
regler för arbetskraftsinvandring som infördes
den 15 december 2008. Antalet personer som har
flyttat till Sverige för att arbeta och bosätta sig
har också ökat. Det är positivt och bidrar till att
Sveriges ekonomi utvecklas. Den aktuella
migrationstrenden rörande Sverige är att antalet
asylsökande minskar samtidigt som fler personer
vill bosätta sig i Sverige av andra anledningar.
Framför allt har antalet personer som invandrar
till Sverige som anhöriga ökat. Familjeanknytningar är det vanligaste skälet till att
människor utanför Norden, EU samt Schweiz
får tillstånd att bosätta sig i Sverige. Personer
från länder utanför Europa har med den nya
reformen för arbetskraftsinvandring fått ökade
möjligheter att finna ett nytt liv i Sverige och
bidra med kunskap och erfarenhet på arbetsmarknaden. Härigenom kan den cirkulära
migrationen komma att främjas, dvs. rörligheten
mellan ursprungs- och mottagarländer och
förutsättningarna att tillvarata de positiva
effekterna av människors rörlighet för såväl den
enskilde migranten som för ursprungs- och
mottagarlandet.
Den övergripande utvecklingen inom
utgiftsområdet är mot bakgrund av ovanstående
positiv. Resultaten behöver emellertid förbättras
för vissa delar av verksamheten, särskilt vad
gäller målet om en effektiv asylprocess. Det
finns goda möjligheter till förbättrad
måluppfyllelse, inte minst med anledning av de
åtgärder som Migrationsverket vidtar för att
effektivisera asylprocessen och kraftigt minska
handläggningstiderna. Det är väsentligt att detta
arbete fortsätter och ger avsett resultat.
Eftersom förutsättningarna för ett enskilt år kan
förändras kraftigt är det viktigt att
uppmärksamma resultaten över en längre
tidsperiod. Under de tre senaste åren har
Migrationsverket fattat beslut i cirka 85 200
asylärenden och tagit emot cirka 84 900
asylansökningar. När antalet asylsökande ökade
under 2006 hann inte organisationen anpassas till
att kunna fatta det antal beslut som krävdes för
att nå handläggningsmålet. Under 2007 utökades
kapaciteten och sammantaget för de tre senaste
åren har myndigheten avgjort fler ansökningar
än vad som har lämnats in. Migrationsverket har
alltså visat förmåga att anpassa verksamheten,
dock inte samma år som ökningen av antalet
asylsökande har skett. Den snabba förändringen
av antalet asylsökande och den omständigheten
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att det tar viss tid att ställa om verksamheten är
faktorer som förklarar att tidsmålen inte har
uppnåtts under 2008. Det är positivt att
handläggningstiderna efter första halvåret 2009
har minskat med två månader jämfört med
föregående år.
Regeringens verksamhetsmål för migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen uppfylldes under 2008. Migrationsdomstolarna
uppnådde emellertid inte full kapacitet med
anledning av svårigheter att rekrytera personal.
Detta har medfört att antalet asylmål som inte är
avgjorda har ökat. Migrationsdomstolarna
förväntas uppnå full kapacitet under 2009 och
målen för handläggningstiderna bedöms nu
uppnås under 2010.
Det faktum att fler personer har blivit kvar
längre tid inom mottagandet har ökat behovet av
bostäder och platser för organiserad sysselsättning som ska tillhandahållas av Migrationsverket. En positiv utveckling inom mottagandet
är att det samarbete som Migrationsverket har
etablerat med kommuner och andra myndigheter har utvecklats och fördjupats.
Antalet personer som ska återvända efter
lagakraftvunnet avslagsbeslut har också ökat,
vilket ställer högre krav på Migrationsverket och
polisen att verkställa besluten. Det är viktigt att
kapaciteten ökar för att uppnå en asylprocess i
balans. Förstärkningen av Migrationsverkets
återvändandearbete innevarande år leder till att
fler personer återvänder självmant till sitt
hemland eller annat mottagarland jämfört med
2008. Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och
Kriminalvården har därutöver fått regeringens
uppdrag att genomföra en översyn av arbetet
med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut samt vidta de åtgärder som krävs för att
öka antalet verkställigheter.
Antalet ensamkommande barn har ökat
kraftigt, vilket har inneburit ökade krav på
kommunernas förmåga att tillhandahålla ett
mottagande. Antalet platser har inte motsvarat
det ökade behovet.
Måluppfyllelsen för beslut om uppehållstillstånd som anknytning till personer bosatta i
Sverige är ännu inte helt tillfredsställande men
bedöms kunna förbättras ytterligare, bl.a. genom
Migrationsverkets utvecklingsarbete tillsammans
med utlandsmyndigheterna och Utrikesdepartementet. Vidare bör Migrationsverkets
utvecklingsarbete vad avser möjligheten att
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ansöka om uppehållstillstånd elektroniskt
komma att påverka resultatet i positiv riktning.
Migrationsverket har ett särskilt ansvar att
verka för samverkan och samordning mellan
berörda myndigheter i syfte att upprätthålla en
effektiv verksamhet. Samverkan mellan de
berörda myndigheterna, dvs. Migrationsverket,
Domstolsverket,
polisen,
Kriminalvårdens
transporttjänst, utlandsmyndigheterna, länsstyrelserna samt även kommuner och landsting
har utvecklats och kommer att förstärkas
ytterligare. Samtliga berörda myndigheter måste
lyckas med sina uppdrag för att målen inom
området ska uppnås. Resultaten för de olika
myndigheterna varierar.

2.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen konstaterar i Uppföljningsrapport 2009 att flera av de brister som påtalades
i granskningen Snabbare asylprövning (RiR
2004:24) har åtgärdats och att Riksrevisionens
förslag har genomförts eller börjat genomföras.
Riksrevisionen finner att regeringens styrning av
Migrationsverket har utvecklats framför allt
avseende en bättre styrning och uppföljning från
regeringens sida respektive en mer flexibel
anslagskonstruktion. Riksrevisionen finner
också att Migrationsverket har vidtagit åtgärder
för att komma tillrätta med tidigare
uppmärksammade brister. Det gäller framför allt
förändringar i Migrationsverkets basorganisation, prognoser, uppföljning och system för
kvalitetssäkring.
Riksrevisionen har inte haft några invändningar
i
revisionsberättelserna
avseende
Migrationsverket.

2.6

Politikens inriktning

Regeringens mål är att säkerställa en långsiktigt
hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten
och som inom ramen för den reglerade
invandringen underlättar rörlighet över gränser,
främjar en behovsstyrd arbetskraftinvandring
och tillvaratar och beaktar migrationens
utvecklingseffekter
samt
fördjupar
det
europeiska och internationella samarbetet.

Asyl
Sverige ska ha en human asylpolitik och vara en
fristad för dem som flyr undan förföljelse.
Rätten att söka asyl ska värnas. Sverige erbjuder
skydd i större utsträckning än vad internationella
överenskommelser kräver. Denna politik har ett
starkt stöd i riksdagen.
Sverige tar också ett stort ansvar för att i
samarbete med FN:s flyktingkommissariat
(UNHCR) ge skydd genom vidarebosättning av
personer som befinner sig på flykt utanför sitt
hemland och som inte har tillgång till varaktigt
skydd. Regeringen verkar för att fler av EU:s
medlemsstater, i likhet med Sverige, ska erbjuda
vidarebosättning. Regeringen vill se ett
europeiskt vidarebosättningssystem som en del
av det framtida gemensamma asylsystemet.
Regeringen arbetar för en gemensam
asylpolitik inom EU som präglas av rättssäkerhet
och öppenhet. EU:s medlemsstater måste dela
ansvaret att erbjuda skydd och regeringen
prioriterar därför arbetet för en fortsatt
harmonisering av asylpolitiken inom EU.
Förutom fortsatt arbete med att utveckla en
gemensam lagstiftning vill regeringen satsa på
fördjupat praktiskt samarbete mellan de
nationella myndigheterna. Det är angeläget att
de gemensamma reglerna tillämpas på avsett sätt
i medlemsstaterna beträffande t. ex. mottagande,
asylprövning och återvändande. Flera förslag till
rättsakter har presenterats och arbetet med att
harmonisera asylsystemet kommer att fortsätta.
Den övergripande målsättningen är att
asylpolitiken inom EU ska vara human,
rättssäker och effektiv.
En stor reform för att stärka rättssäkerheten
inom migrationsområdet genomfördes 2006 i
och med införandet av den nya instans- och
processordningen. En första utvärdering av
denna reform har genomförts. Utvärderingen
visar att syftena med reformen har uppnåtts och
att öppenheten och rättssäkerheten har stärkts.
Regeringen ansåg det viktigt att genomföra en
utvärdering även om det inte har gått så lång tid
sedan den nya instans- och processordningen
infördes. Utvärderingen kan komma att föranleda vissa kompletterande åtgärder.
En rättssäker asylprocess har ett tydligt avslut.
Vid ett bifallsbeslut gäller det för de allra flesta
att så snabbt som möjligt komma ut på den
svenska arbetsmarknaden. Om den sökande fått
ett avvisnings- eller utvisningsbeslut som vunnit
laga kraft är han eller hon skyldig att lämna
29
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landet. Att så sker är viktigt för att Sverige i
längden ska kunna behålla nuvarande asylsystem
och erbjuda skydd till dem som behöver det. I
syfte att underlätta återvändandet till hemlandet
införde regeringen ett återetableringsstöd 2007.
Ansvariga myndigheter har av regeringen fått i
uppdrag att samverka och effektivisera
återvändandearbetet i syfte att öka antalet
personer med lagakraftvunna avvisnings- eller
utvisningsbeslut som återvänder. Med anledning
av detta håller myndigheterna på att ta fram ett
program för att utveckla samverkan. I syfte att
ytterligare
effektivisera
myndigheternas
återvändandearbete föreslår regeringen att
berörda
anslag
förstärks.
Frivilligorganisationernas insatser inom asylprocessen är
mycket viktiga och särskilt i samband med
återvändandet. Regeringen har därför tidigare
avsatt 13 miljoner kronor för insatser av
frivilligorganisationer i samband med återvändande. Dessa resurser borde utnyttjas bättre
och Migrationsverket bör söka ett fördjupat
samarbete med frivilligorganisationerna. En
viktig förutsättning för återvändandet är i vissa
fall de återtagandeavtal som Sverige har ingått
med ett antal länder. En väl fungerande överenskommelse om återtagande finns t.ex. sedan
något år med Irak.
De olika myndigheterna och domstolarna ska
arbeta rättssäkert, effektivt och serviceinriktat
inom hela asylprocessen. Vistelsetiderna för den
asylsökande ska vara så kort som möjligt.
Förbättrat mottagande och förstärkt arbetslinje
I syfte att införa arbetslinjen i mottagandet och
ge asylsökande som deltar i praktik eller annan
sysselsättning möjlighet att stärka sina
ekonomiska förutsättningar bör en aktivitetsbonus införas. Ersättningen bör kunna erhållas
av asylsökande som är aktiva genom att
praktisera eller delta i annan sysselsättning.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag om att införa en aktivitetsbonus
under andra halvåret 2010.
Regeringen anser att kartläggningen av de
asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund
behöver förbättras för att öka möjligheterna till
sysselsättning under tiden asylärendet prövas.
Kartläggningen ska också utgöra underlag för
Arbetsförmedlingens etableringssamtal och
etableringsplaner för dem som beviljas
uppehållstillstånd (se utgiftsområde 13 Integration). Regeringen avser att ge Migrationsverket i
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uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utforma metod och metodstöd för
en förbättrad kartläggning. Regeringen avser
också att i samband med regleringsbrevet ge
Migrationsverket i uppdrag att arbeta aktivt för
att erbjuda fler praktikplatser till asylsökande.
Ensamkommande barn
De nya reglerna om mottagande av ensamkommande barn har nu varit i kraft i mer än två
år. Antalet barn ökar nu mer än beräknat. Det är
därför viktigt att fler kommuner än i dag tar
ansvar för mottagandet av barnen såväl under
den tid asylansökan prövas som efter det att ett
eventuellt uppehållstillstånd har beviljats. För att
nå en asylprocess i balans för de ensamkommande barnen är det även viktigt att
återvändandet och mottagandet i mottagarlandet
fungerar för de barn som fått ett lagakraftvunnet
avvisningsbeslut. EG-kommissionen har bland
annat meddelat (KOM(2009)262 slutlig) att det
bör göras upp en handlingsplan för att stärka
samarbetet med ursprungsländerna och underlätta barnens återvändande till sina ursprungsländer. Regeringen följer noga utvecklingen
inom området.
Invandring
Det är positivt att människor vill arbeta och bo i
Sverige. Arbete skapar förutsättningar för att
utveckla den svenska välfärden och ger enskilda
möjlighet att förverkliga sina drömmar. Genom
införandet av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring finns det nu större möjligheter att
komma till Sverige för att arbeta. Reformen är en
viktig del i den framtida migrationspolitiken.
Enligt
huvudregeln
i
utlänningslagen
(2005:716) ska en ansökan om uppehållstillstånd
vara ansökt om och beviljad före inresan i
landet. Denna regel kan innebära att en
utlänning måste lämna Sverige och resa till annat
land för att där ansöka om uppehållstillstånd.
Detta kan i förlängningen leda till att
familjemedlemmar separeras. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete med att se över vilka
ändringar som behövs för att undvika vissa fall av
familjeseparation där barn är inblandade.
Regeringen anser att även EU:s migrationspolitik bör utvecklas för att öka möjligheterna
till en behovsbaserad arbetskraftsinvandring till
EU. Effektiva och flexibla regler på området kan
bidra till att göra EU till den mest attraktiva och
dynamiska arbetsmarknaden i världen.
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För EU-samarbetet på det rättsliga och inrikes
området utarbetas vart femte år ett arbetsprogram med riktlinjer för det fortsatta
samarbetet. Det senaste programmet, Haagprogrammet, antogs vid Europeiska rådets möte
den 5 november 2004 och löper ut den sista
december 2009. Ett nytt program för perioden
2010–2014 ska därför antas under det svenska
ordförandeskapet i EU och kommer att omfatta
polis- och tullsamarbete, räddningstjänst, straffrättsligt och civilrättsligt samarbete, asyl,
migration och viseringspolitik. Det blir en
betydande uppgift för det svenska ordförandeskapet att dra upp riktlinjerna för det fortsatta
arbetet genom ett nytt program, Stockholmsprogrammet. Programmet förväntas antas av
Europeiska rådet i december 2009.
Globalisering
Ökat globalt utbyte är positivt för såväl enskilda
som för samhällen. Utgångspunkten för den
framtida migrationspolitiken ska vara att ta
tillvara de positiva effekterna av mobiliteten och
globaliseringen. En parlamentarisk kommitté har
fått i uppdrag att utreda hur personers ökade
rörlighet till och från Sverige kan underlättas och
hur rörlighetens positiva utvecklingseffekter kan
främjas. Syftet med utredningen är att belysa och
främja den cirkulära migrationens positiva
effekter på utveckling i ursprungsländer och
destinationsländer genom att stärka sambanden
och samverkan mellan migrationspolitiken och
andra politikområden, särskilt utvecklingspolitiken.
Regeringen avser anta en policy under 2010
för migrationsfrågorna inom utvecklingssamarbetet. Policyn ska bidra till att öka
utvecklingseffekterna av migration i utvecklingsländerna.
Mellanfolkliga kontakter är av stor vikt för
tredjeländers närmande till EU. Det måste finnas
möjlighet för människor att mötas även för
tillfälliga besök. Flera viktiga rättsakter har
antagits på det viseringspolitiska området bl.a.
vad gäller införandet av biometri i viseringar
samt bestämmelser om organiseringen av
mottagandet och behandlingen av viseringsansökningar. De nya reglerna kommer att
underlätta viseringshanteringen och bidra till att
ge förbättrad service till de viseringssökande. En
utredare har tillsatts som ska lämna förslag på de
författningsändringar som behöver göras i

svensk lag när förordningen om en gemensam
EU-viseringskodex antas m.m.
Myndigheternas arbete
Migrationsverket och andra berörda myndigheter såsom polisen, Kriminalvårdens transporttjänst, utlandsmyndigheterna, länsstyrelserna
samt migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen har ansvar för förverkligandet av
migrationspolitiken. Migrationsverket har en
central roll i detta arbete. Inom myndigheten
bedrivs ett omfattande utvecklingsarbete i linje
med regeringens förvaltningspolitiska mål att
stärka förvaltningens förmåga att lösa sina
uppgifter rättssäkert, effektivt och serviceinriktat i syfte att förbättra myndighetens måluppfyllelse och resultat. Regeringen ser positivt
på detta arbete. Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kan säkerställa att Migrationsverket kan
förbättra måluppfyllelsen och möta de
utmaningar som globaliseringen och den ökade
rörligheten innebär. Migrationsområdet präglas
av att förutsättningarna för verksamheten kan
förändras genom relativt snabba omvärldsförändringar. Det är därför viktigt att Migrationverket fortsätter att utveckla analyserna.
Regeringen
följer
utvecklingen
inom
migrationspolitiken och kommer vid behov vidta
åtgärder i syfte att ytterligare förbättra rättssäkerheten och effektiviteten.
Migrationsverket ska fortsätta arbetet med att
utveckla sitt elektroniska informationsutbyte
samt arbetet med att kvalitetssäkra sina tjänster,
processer och information. Generella åtgärder
som syftar till att säkerställa att rätt utbetalning
sker i tid till den som är berättigad stöd redovisas
i Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt
12.4 Arbetet mot felaktiga utbetalningar inom
välfärdssystemen.
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2.7

Budgetförslag

2.7.1

1:1 Migrationsverket

Tabell 2.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 174 062

2009

Anslag

2 053 510

2010

Förslag

2 010 013

2011

Beräknat

2 012 652

2

2012

Beräknat

1 962 481

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

83 217
2 049 297

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 998 628 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 938 660 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Migrationsverkets
kostnader för personal och lokaler, exklusive
bostäder för asylsökande, samt övriga
förvaltningskostnader. Anslaget används därmed
för samtliga kostnader för handläggning och
prövning av ärenden, genomförandet av
organiserad sysselsättning, förvar respektive
myndighetens uppgifter vid överprövning av
utlänningsärenden i domstol.

flyktingsmottagande, utgiftsområde 13, minskas
med motsvarande belopp.
Nuvarande anslagsnivåer för 2011 och 2012 är
beräknade för lägre ärendevolymer än den
bedömning som regeringen nu gör. Anslaget
beräknas därför öka med 225 miljoner kronor
2011 och 165 miljoner kronor 2012.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 2 010 013 000 kronor anvisas
under anslaget 1:1 Migrationsverket för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till
2 012 652 000 kronor respektive 1 962 481 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:
Tabell 2.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Migrationsverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

Regeringen bedömer att Migrationsverket
kommer att kunna fatta beslut i cirka 252 000
ärenden inom verksamhetsområdena asyl,
arbete, besök och bosättning samt svenskt
medborgarskap under 2010. Migrationsverket
ska härutöver överlämna överklagade ärenden till
migrationsdomstolarna, medverka som part i
domstolsförhandlingarna
samt
avgöra
verkställighetshindersärenden.
För att förstärka arbetet med återvändandet av
personer med lagakraftvunna avvisnings- och
utvisningsbeslut ökas anslaget med 40 miljoner
kronor. Av dessa medel föreslås att 10 miljoner
kronor
överförs
till
anslaget
1:1
Polisorganisationen,
utgiftsområde
4
Rättsväsendet för att polisen ska kunna
genomföra utbildningsinsatser i syfte att
förbättra kompetensen i verkställighetsarbetet.
Anslaget ökas med 10 miljoner kronor för att
förbättra Migrationsverkets kartläggning av
asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund.
Anslaget
1:2
Kommunersättningar
vid
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2011

2012

2 053 510

2 053 510

2 053 510

71 946

86 860

98 062

-103 525

-123 019

-185 892

-11 918

-4 699

-3 199

2 010 013

2 012 652

1 962 481

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3

Regeringens överväganden

2010

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

2.7.2

1:2 Ersättningar och
bostadskostnader

Tabell 2.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 693 647

2009

Anslag

2 708 000

2010

Förslag

2 252 900

2011

Beräknat

2 023 000

2012

Beräknat

1 825 536

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

98 353
2 900 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
asylsökande m.fl. och ersättningar till
kommuner och landsting samt bostäder för
asylsökande m.fl.
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Regeringens överväganden

2.7.3

Kostnaderna under anslaget styrs främst av
antalet asylsökande, handläggningstiderna hos
berörda myndigheter samt tiden från det att ett
avvisnings- eller utvisningsbeslut har vunnit laga
kraft till utresa.
Anslaget ökas med 11 miljoner kronor för att
etablera en aktivitetsbonus till asylsökande som
praktiserar eller deltar i någon annan
sysselsättning.
Anslaget minskas med 50 miljoner kronor
som tillfälligt förs över till utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner, anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning för 2010 i
avvaktan på beredningen av de förslag som
lämnats i betänkandet Skolgång för barn som ska
avvisas eller utvisas (SOU 2007:34).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 2 252 900 000 kronor anvisas
under
anslaget
1:2
Ersättningar
och
bostadskostnader för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 2 023 000 000 respektive
1 825 536 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:

Tabell 2.32 Anslagsutveckling

Tabell 2.31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Ersättningar och bostadskostnader

1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Tusental kronor

2008

Utfall

307 219

2009

Anslag

352 097

2010

Förslag

353 047

2011

Beräknat

353 047

2012

Beräknat

353 047

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

27 332
352 097

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att finansiera organiserad
överföring av flyktingar m.fl. och ersättning till
de kommuner som tar emot dessa personer samt
bidrag till vissa hjälpinsatser för flyktingar
utanför Sverige. Bidrag till utlänningars resor
från Sverige för bosättning i annat land och
bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas
resor till Sverige finansieras också via detta
anslag.
Även
statsbidrag
till
den
efterforskningsverksamhet som enligt avtal
bedrivs av Svenska Röda Korset bekostas från
anslaget. Dessutom finansieras internationell
samverkan inom ramen för flykting- och
migrationspolitiken m.m. samt vissa studier och
analyser inom det migrationspolitiska området.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

2 449 000

2 449 000

2 449 000

11 000

43 000

49 000

-204 000

-469 000

-672 464

2 023 000

1 825 536

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 2
Förslag/beräknat anslag

-3 100
2 252 900

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 353 047 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Migrationspolitiska åtgärder för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
353 047 000 kronor respektive 353 047 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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Tabell 2.33 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Migrationspolitiska åtgärder

Tabell 2.35 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009 1

352 097

2011

352 097

2012

458 231

458 231

458 231

Pris- och löneomräkning 2

17 228

21 656

24 238

Beslut

20 752

20 945

21 058

-2 520

-1 373

-931

493 691

499 459

502 596

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

3 040

-2 090

Överföring till/från andra
anslag

Volymer

Övrigt 3

Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag

Övrigt

-2 090

950

3 040

353 047

353 047

353 047

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

2.7.5

Tabell 2.34 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1:5 Kostnader vid domstolsprövning
i utlänningsärenden

Tabell 2.36 Anslagsutveckling

2008

Utfall

378 713

2009

Anslag

423 231

2010

Förslag

493 691

1

2011

Beräknat

499 459

2

2012

Beräknat

502 596

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

59 581

Tusental kronor

419 618

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 494 850 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 495 294 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för migrationsdomstolarnas
och Migrationsöverdomstolens förvaltningskostnader hänförliga till överprövning av
utlännings- och medborgarskapsärenden. Från
anslaget finansieras även Regeringsrättens
handläggning av resningsansökningar av
utlännings- och medborgarskapsärenden.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 493 691 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Domstolsprövning i
utlänningsärenden för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 499 459 000 kronor
respektive 502 596 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:
34

1

Förändring till följd av:

Beslut

2.7.4

2011

Anvisat 2009

352 097

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag

2010

2012

2008

Utfall

121 207

2009

Anslag

148 800

2010

Förslag

178 800

2011

Beräknat

178 800

2012

Beräknat

178 800

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

31 157
167 847

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är att finansiera
migrationsdomstolarnas,
Migrationsöverdomstolens och Regeringsrättens kostnader för
nämndemän och sakkunniga som anlitas i
utlänningsärenden samt de klagandes resor till
förhandlingar i migrationsdomstolarna och
Migrationsöverdomstolen.
Vidare finansieras från anslaget ersättning
-

till offentligt biträde i utlänningsärenden,

-

till tredje man i utlänningsärenden enligt
4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde,

-

till tolkar i utlänningsärenden samt ärenden
enligt lagen (2001:82) om svenskt
medborgarskap och

-

för översättningar i utlänningsärenden.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 178 800 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Kostnader vid
domstolsprövning i utlänningsärenden för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
178 800 000 kronor respektive 178 800 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:

för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 93 255 000 kronor respektive 93 255 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:
Tabell 2.39 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
Tusental kronor

Anvisat 2009
Tabell 2.37 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden

Anvisat 2009 1

2011

2012

198 800

198 800

198 800

-20 000

-20 000

-20 000

178 800

178 800

178 800

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

2012

93 255

93 255

93 255

93 255

93 255

93 255

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Överföring till/från andra
anslag

2011

Beslut

Förändring till följd av:
Beslut

2010

Förändring till följd av:

Tusental kronor
2010

1

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2.7.7

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1:7 Utresor för avvisade och
utvisade

Tabell 2.40 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2.7.6

1:6 Offentligt biträde i
utlänningsärenden

Tabell 2.38 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

230 821

2009

Anslag

178 255

2010

Förslag

93 255

2011

Beräknat

93 255

2012

Beräknat

93 255

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 632

2008

Utfall

190 969

2009

Anslag

204 202

2010

Förslag

239 202

2011

Beräknat

259 202

2012

Beräknat

259 202

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

75 517
214 689

1

191 200

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnader för offentligt
biträde i utlänningsärenden enligt utlänningslagen (2005:716) samt till tolk enligt 13 kap. 11 §
utlänningslagen.
Regeringens överväganden
Regeringen följer utvecklingen och återkommer
vid behov vad avser anslagets budgetering.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 93 255 000 kronor anvisas under
anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för resor ut ur landet för
utlänningar som avvisats eller utvisats enligt
beslut av regeringen, Migrationsverket eller
polisen med stöd av utlänningslagen. Även
kostnader för resor ut ur Sverige för de asylsökande som återkallat sin ansökan finansieras
från anslaget.
Migrationsverket kan överlämna ärenden till
polismyndigheten om utlänningen håller sig
undan eller om det kan antas att tvång kommer
att behövas för att genomföra verkställigheten.
Kriminalvårdens transporttjänst organiserar
utresor för avvisade och utvisade på polisens
uppdrag.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

I syfte att ytterligare förbättra och effektivisera
berörda myndigheters arbete med verkställigheter av lagakraftvunna avslags- och utvisningsbeslut ökas anslaget med 35 000 000 kronor för
2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 239 202 000 kronor anvisas under
anslaget 1:7 Utresor för avvisade och utvisade för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
259 202 000 kronor respektive 259 202 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:

Sverige har från EU-budgeten för 2010
preliminärt tilldelats cirka 17 miljoner euro för
flyktingfonden och återvändandefonden inom
det finansiella ramprogrammet för solidaritet
och förvaltning av migrationsströmmar för
perioden 2008-2013. Syftet med ramprogrammet
är att stödja principen om solidaritet vid
hanteringen av migrationsströmmar. Ramprogrammet ska säkerställa en rättvis ekonomisk
ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna vid
införandet av en integrerad förvaltning av
unionens yttre gränser respektive genomförandet av en gemensam asyl- och invandringspolitik. Områden som kan ges stöd är t.ex.
mottagande av asylsökande, vidarebosättning
samt återvändande.
Anslaget föreslås ökas med 40 miljoner
kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 130 218 000 kronor anvisas under
anslaget 1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och flyktingar för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
160 218 000 kronor respektive 150 218 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010-2012
beräknats enligt följande:

Tabell 2.41 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

204 202

204 202

204 202

35 000

55 000

55 000

239 202

259 202

259 202

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

2.7.8

1:8 Från EU-budgeten finansierade
insatser för asylsökande och
flyktingar

Tabell 2.43 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande
och flyktingar
Tusental kronor

Tabell 2.42 Anslagsutveckling
Anvisat 2009

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Utfall

37 678

98 517

2009

Anslag

90 218

2010

Förslag

130 218

Överföring till/från andra
anslag

2011

Beräknat

160 218

Övrigt

2012

Beräknat

150 218

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för utbetalningar för projekt
som beviljas medel inom ramen för Europeiska
flyktingfonden samt Europeiska återvändandefonden motsvarande EU:s finansiering av dessa
program. Under anslaget finansieras även kvarvarande utbetalningar från Flyktingsfonden II.
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Beslut

126 861

1

2011

2012

90 218

90 218

90 218

40 000

70 000

60 000

130 218

160 218

150 218

Förändring till följd av:

2008

1

2010

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

godkänner att det under 2010 får tas upp
lån i Riksgäldskontoret för det samlade
behovet av hemutrustningslån upp till ett
belopp av 1 200 000 000 kronor (avsnitt
3.7)

2.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslagstyp

Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:1
2:2
3:1
Summa

Integrationsåtgärder
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare
Hemutrustningslån
Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare
Diskrimineringsombudsmannen
Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
Särskilda jämställdhetsåtgärder

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

48 905
4 284 328
7 000

Ramanslag
Ramanslag

10 000

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

16 000

8 519

93 080
24 918
400 094
4 892 844
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2 Integration och jämställdhet

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
omfattar integrationspolitik, politik mot diskriminering samt jämställdhetspolitik. Ramen för
utgiftsområdet framgår av tabell 2.1. Inom
utgiftsområdet finns myndigheterna, Diskrimineringsombudsmannen och nämnden mot
diskriminering.

2.2

Utgiftsutveckling

Inom området Integration förs två nya anslag
upp på statsbudgeten. Regeringen avser att
senare i höst lämna en proposition till riksdagen
om att reformera mottagandet av vissa nyanlända invandrare med förslag om förbättringar
för deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Förslagen i propositionen medför även behov av förändringar i
anslagskonstruktionen. Mot denna bakgrund
förs anslagen 1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare och 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända
invandrare upp på statsbudgeten.
Inom området Integration beräknas utgifterna
minska med närmare 570 miljoner kronor jämfört med 2009. Minskningen beror på antaganden om att färre personer kommer att omfattas
av det kommunala flyktingmottagandet jämfört
med tidigare år. Vidare beräknas utgifterna
minska på grund av att medel föreslås föras till
andra utgiftsområden under 2010 med anledning
av förslagen i den kommande propositionen om
nyanländas etablering.

Inom området Diskriminering beräknas
utgifterna minska med ca 14 miljoner kronor
jämfört med 2009. Minskningen beror bl.a. på
att flera temporära satsningar mot diskriminering avslutas 2009, t.ex. utbildningsinsatser om
den nya diskrimineringslagen.
Inom området Jämställdhet fortsätter den särskilda fyraåriga satsningen på jämställdhetsåtgärder under 2010 och 400 miljoner kronor anvisas
för insatserna.
Sammantaget innebär detta att utgifterna för
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
beräknas minska med 580 miljoner kronor 2010
jämfört med 2009.
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Integration

1:1 Integrationsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

51

25

42

49

128

128

4 651

4 888

4 776

4 284

3 808

2 913

0

0

7

547

1 168

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända
invandrare
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för
vissa nyanlända invandrare

0

0

10

320

360

10

15

21

9

9

9

13

12

16

16

16

4 713

4 941

4 851

4 375

4 828

4 594

2:1 Diskrimineringsombudsmannen2

93

91

93

94

94

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

39

38

25

25

25

0

132

129

118

119

119

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

207

400

535

400

35

35

Summa Jämställdhet

207

400

535

400

35

35

1:5 Hemutrustningslån
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för
integration av tredjelandsmedborgare
Summa Integration
Diskriminering

Summa Diskriminering
Jämställdhet

Äldreanslag

2008 10:01 Avvecklingsmyndigheten för
Integrationsverket

25

0

5

0

0

0

2008 10:05 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

41

0

1

0

0

0

2008 10:06 Jämställdhetsombudsmannen

30

0

-1

0

0

0

8

0

0

0

0

0

12

0

1

0

0

0

2007 10:01 Integrationsverket

7

0

0

0

0

0

2004 11:01 Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna

2

0

2

0

0

0

125

0

8

0

0

0

5 045

5 473

5 522

4 893

4 982

4 748

2008 10:07 Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av sexuell läggning (HomO)
2008 10:08 Handikappombudsmannen

Summa Äldreanslag
Totalt för
utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Anslaget fördes upp på statsbudgeten 2009. 2008 redovisades utgifterna under anslagen 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 10:6
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och 10:8 Handikappombudsmannen (HO).
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2010

Anvisat 2009

1

5 473

2011

5 473

2012

5 473

2

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

Transfereringar

Verksamhetskostnader2

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2010
1

3

4

5

-397

193

245

-43

-75

-127

-146

-616

-790

3

3

3

-1

-1

-60

4 893

4 982

4 748

Investeringar

3

Summa ramnivå

4 615
277
1
4 893

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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3 Integration

3.1

Omfattning

Området omfattar frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
etnisk och kulturell bakgrund, nyanlända
invandrares etablering i samhället, ersättning till
kommunerna för flyktingmottagande, främjande
av integration, urbant utvecklingsarbete samt
svenskt medborgarskap.

3.2

Integrationspolitiken är sektorsövergripande
och de huvudsakliga insatserna finansieras
utanför utgiftsområde 13. Svenskundervisning
för invandrare och insatser inom arbetsmarknadspolitiken är särskilt viktiga delar i arbetet för
integrationen. Utöver vad som redovisas inom
detta avsnitt återfinns därför redovisningar av
insatser och resultat även inom andra utgiftsområden i denna proposition.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Integration
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

51

25

42

49

128

128

4 651

4 888

4 776

4 284

3 808

2 913

1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

0

0

7

547

1 168

1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare

0

0

10

320

360

15

21

9

9

9

13

12

16

16

16

4 941

4 851

4 375

4 828

4 594

Anslag inom område Integration

1:1 Integrationsåtgärder
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande

1:5 Hemutrustningslån

10

1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för
integration av tredjelandsmedborgare
Totalt för område Integration

4 713

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Under 2008 minskade antalet mottagna flyktingar och skyddsbehövande i kommunerna i
jämförelse med 2007 och 2006. Prognoser för
mottagandet åren 2009–2012 anger en fortsatt
successiv minskning under perioden vilket normalt medför minskade utgifter på anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande. I

anslaget finns sedan tidigare medel beräknade för
ett försök med bonus riktad till enskilda individer i samband med studier i svenska för invandrare (den s.k. sfi-bonusen). Bonusen föreslås
fr.o.m. 2010 finansieras inom anslaget 1:1 Integrationsåtgärder.
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Under hösten 2009 kommer regeringen att
lämna en proposition till riksdagen om att
reformera mottagandet av vissa nyanlända
invandrare med förslag om förbättringar för
deras möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och i samhällslivet. Regeringen
har beslutat om en lagrådsremiss.
I budgetpropositionen för 2009 beräknades
anslaget 1:2 tillföras 920 miljoner kronor för
reformutrymme från 2010 och framåt. Förslagen
i lagrådsremissen och kommande proposition
innebär att två nya anslag, 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare och 1:4
Ersättning till etableringslotsar och insatser för
vissa nyanlända invandrare, bör föras upp på
statsbudgeten fr.o.m. 2010. Vidare föreslås i
budgetpropositionen för 2010 att anslagsmedel
förs till andra utgiftsområden och anslag under
2010 för implementering och förberedandet av
ikraftträdandet vilket innebär förändringar av
anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.

3.3

Mål

Målet för integrationspolitiken är:
Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell
bakgrund.
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:155).
-

3.4

Resultatredovisning

Redovisningen i följande avsnitt avser i huvudsak
resultat av verksamheter för integration inom
statsbudgetens utgiftsområde 13. I avsnitt 3.4.6
sammanfattas resultat av regeringens samlade
insatser med betydelse för integrationen inom
vissa utgiftsområden. Mer detaljerade redovisningar återfinns under respektive utgiftsområde i
denna budgetproposition.
3.4.1

En samlad strategi för integration

Vid sidan av budgetpropositionen för 2009 presenterade regeringen en skrivelse med en samlad
14

strategi för genomförande av integrationspolitiken (skr. 2008/09:24 Egenmakt mot utanförskap
– regeringens strategi för integration). Skrivelsen
innehåller regeringens bedömningar om inriktning för integrationspolitiken, strategiska områden som politiken bör fokusera på samt viktigare
insatser för integration åren 2008–2010. I skrivelsen bedömer regeringen att integrationspolitiken under perioden bör fokusera på sju
områden:
-

ett effektivt system för mottagande och
introduktion för nyanlända,

-

fler i arbete och fler företagare,

-

bättre utbildningsresultat och likvärdighet i
skolan,

-

bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,

-

en effektiv bekämpning av diskriminering,

-

en positiv utveckling i stadsdelar med
utbrett utanförskap, samt

-

en gemensam värdegrund i ett samhälle
som präglas av en tilltagande mångfald.

I skrivelsen bedömer regeringen att dessa inriktningar i huvudsak kan och bör förverkligas inom
ramen för generella insatser som riktar sig till
hela befolkningen, till exempel regeringens insatser för ökat utbud och efterfrågan på arbete samt
för bättre kvalitet i utbildningssystemet. Särskilda insatser ska baseras på individuella behov
och förutsättningar. Säråtgärder som riktas till
invandrare som en grupp ska inte förekomma
efter den första tiden i Sverige.
I budgetpropositionen för 2009 avsattes
medel för genomförande av vissa insatser.
Huvuddelen av insatserna har genomförts eller
pågår. Regeringen avser att under 2010 lämna en
skrivelse till riksdagen med en samlad redovisning av resultaten.
3.4.2

Insatser för nyanlända invandrares
etablering

Organiseringen av mottagandet av flyktingar,
övriga skyddsbehövande m.fl. och anhöriga

Migrationsverket undertecknar för statens del
överenskommelser med kommuner om mottagande av flyktingar och övriga skyddsbehövande
m.fl. samt deras anhöriga. Länsstyrelserna för-
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handlar med kommunerna om dessa överenskommelser. Rollen för länsstyrelserna har inneburit
ett
mer
regionalt
synsätt
i
flyktingmottagandet med en utveckling mot ett
ökat inslag av samverkan, samarbete och gemensamt ansvar mellan flera aktörer i flera kommuner. Arbetsförmedlingens roll har även stärkts i
arbetet med att erbjuda nyanlända invandrare
insatser som främjar en snabb och effektiv
etablering på arbetsmarknaden.
Migrationsverket, länsstyrelserna och Arbetsförmedlingen har bildat en samverkans-delegation för arbetet. Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) har också bjudits in i delegationen. Fokus i delegationens arbete har legat på
avstämning och erfarenhetsutbyte, med fördjupningar inom angelägna utvecklings-områden
som information, prognosarbete, mottagningsstrategier, organiserad vidare-flyttning och
uppföljning.
Kommunmottagande och bosättning

År 2008 hade Migrationsverket överenskommelser om mottagande av skyddsbehövande m.fl.
med 270 kommuner, varav 264 gäller för åren
2007–2009. Detta kan jämföras med 233
kommuner under 2006 och 268 under 2007.
Under 2008 bosatte sig 19 789 personer i landets kommuner inom ramen för det kommunala
flyktingmottagandet. Detta är en minskning
med ca 3 800 personer jämfört med 2007 och
med ca 7 400 jämfört med 2006.
Mottagandet har minskat i de flesta län. Av
dem som togs emot i kommunerna 2008 var 49
(58) procent kvinnor och 51 (42) procent män.
Barn under 18 år utgjorde 44 (35) procent,
medan 54 (63) procent var vuxna mellan 18 och
64 år och 2 (2)procent 65 år eller äldre. Den
ökade andelen barn under 18 år kan förklaras
med en markant ökad andel anhöriginvandrare
till flyktingar och skyddsbehövande i övrigt
under 2008. (Siffror inom parentes avser, om
inget annat anges, år 2007.)
Antalet mottagna personer i kommunerna
varierar mellan åren. I tabell 3.2 framgår omfattningen av flyktingmottagandet de senaste tio
åren samt prognos för perioden 2009–2012.

Tabell 3.2 Mottagna flyktingar m.fl. åren 1999–2012
1999

9 100

2000

12 200

2001

12 600

2002

12 900

2003

12 200

2004

9 200

2005

8 700

2006

27 100

2007

23 700

2008

19 800

2009

19 900

prognos

2010

16 400

prognos

2011

14 200

prognos

2012

13 800

prognos

Antalet mottagna kan delas in i fyra kategorier;
vidarebosatta kvotflyktingar 1 861 (1 810),
mottagna från Migrationsverkets anläggningsboende 4 220 (6 260), mottagna från s.k. eget
boende 4 402 (9 216) och mottagna direkt i
kommun 9 242 varav 9 146 anhöriga (6 364 varav
6 194 anhöriga). Av de mottagna år 2008 utgjordes ca 46 procent av anhöriga till flyktingar och
skyddsbehövande. Året innan var motsvarande
andel ca 26 procent, vilket innebär att förändringen varit stor i ett historiskt perspektiv.1
Migrationsverket anvisade kommunplats till
totalt 5 012 (5 407) personer under 2008 varav
2 133 var kvotflyktingar.2 Mer än hälften av alla
hushåll som anvisades kommunplats bestod i
likhet med 2007 av ensamstående personer,
främst män varav en stor andel hade väntande
familjer i hemlandet. Den genomsnittliga väntetiden från beviljat uppehållstillstånd till inflyttning i en kommun var 96 dagar under 2008,
oförändrat från 2007. Genomsnittlig tid från
beviljat uppehållstillstånd till dess att en anvisning till en kommun skett var 50 dagar och från
anvisning till faktisk bosättning 46 dagar.
Målet om att nyanlända ska få en anvisning till
en kommun inom fyra veckor från datum för

1 Viss korrigering av mottagandesiffror sker efter hand varför siffror som

anges för 2007 och bakåt inte överensstämmer med vad som redovisats i
BP09.
2 Anvisning av en kommunplats för kvotflyktingar kan ske ett år och

mottagandet ett annat år varför antalet anvisade inte överensstämmer
med antalet mottagna.
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beviljat uppehållstillstånd uppnåddes för 48
procent av dem som behövde hjälp med en
bostad. Detta är en förbättring jämfört med 2007
då målet uppnåddes för endast 27 procent. Tre
fjärdedelar fick en anvisning inom 60 dagar. De
främsta orsakerna till att målet endast nåddes för
knappt hälften är:
-

Bostadsbrist i kommunerna.

-

Bostadsbristen försvårar matchningen mot
kommuner med god arbetsmarknad.

-

Svårigheter att hitta introduktionsplatser
för personer med särskilda behov.

-

Kommunernas långa handläggningstider
som påverkar anvisningstiden.

Organiserad vidareflyttning

I september 2008 fattade regeringen beslut om
att underlätta för flyktingar och övriga skyddsbehövande m.fl. samt anhöriga som bor i 13
kommuner med stort flyktingmottagande att
flytta till andra kommuner där det finns goda
möjligheter till egen försörjning och bostad.
Migrationsverket fick i uppdrag att under vissa
förutsättningar räkna av platser för bosättning
mot befintliga överenskommelser. Migrationsverket har i april 2009 lämnat en redovisning av
omfattningen och erfarenheterna under 2008 till
regeringen.
Migrationsverket har haft tillgång till ca 500
platser under 2008 och 22 kommuner har medverkat i den organiserade vidareflyttningen som
inflyttningskommuner. 125 personer har flyttat
och avräknats mot dessa kommuners överenskommelse om flyktingmottagande. Utflyttning
har skett från 7 av de 13 utflyttningskommunerna. De flesta flyttade inom ett år från det
första mottagandet.
Intresset från kommunerna att medverka är
stort. Fram till den 1 april 2009 hade närmare 70
inflyttningskommuner anmält intresse för organiserad vidareflyttning. Med några få undantag
kan de 22 kommuner som flyttning skett till
under 2008 normalt anses ha tillgång till en god
arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. I redovisningen bedömer Migrationsverket att omfattningen av flyttningar kommer att öka under
2009. Verket konstaterar också att de problem
med att hitta lämpliga bostäder som finns vid
första mottagandet även gäller vid organiserad
vidareflyttning.
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Statlig ersättning till kommuner

Ersättning till kommunerna enligt förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. utbetalades av Migrationsverket med totalt ca 4,6 miljarder kronor under
2008. Jämfört med 2007 ökade utbetalningarna
med ca 700 miljoner kronor.
Varje kommun med överenskommelse om
flyktingmottagande fick 2008 en grundersättning om 544 200 kronor. Sammanlagt utbetalades 151,2 (139) miljoner kronor i grundersättningar under 2008.
För varje mottagen person erhåller kommunerna en schablonersättning. Sammanlagt utbetalades 3 574,5 (3 158) miljoner kronor under
2008. Orsaker till de ökade kostnaderna, trots
minskat antal mottagna, är dels att schablonbeloppen årligen räknas om med kostnadsutvecklingen, dels att ersättningssystemets konstruktion innebär att mottagandet under de två
föregående åren påverkar utgifterna innevarande
budgetår. Mottagandet var högt både 2006 och
2007 vilket påverkade utgifterna också under
2008.
Vidare utbetalades 91,8 (108,3) miljoner kronor till kommunerna i ersättning för särskilda
kostnader för personer med hög ålder eller som
var arbetsoförmögna på grund av sjukdom eller
funktionshinder vid ankomsten till Sverige.
Ersättning för särskilda kostnader har fortsatt att
minska jämfört med både 2006 och 2007.
Ersättning för särskilda kostnader för barn
utan egna vårdnadshavare betalades under 2008
ut med 285,6 (96,4) miljoner kronor. Kostnaderna för denna grupp ökade kraftigt jämfört
med 2007. Skälet är att tidigare ändringar i
ersättningen för barn utan vårdnadshavare fick
större genomslag under 2008 och att betydligt
fler barn utan vårdnadshavare tagits emot
jämfört med tidigare år.
Ersättning för betydande extraordinära kostnader utbetalades med 100 miljoner kronor
under 2008. Av dem avsåg 57,6 miljoner kronor
ersättning för kostnader som kommunerna
ansökt om samt för direktmottagning av kvotflyktingar. Vidare avsåg 42,4 miljoner kronor
insatser för ökad samverkan mellan kommuner
samt i viss mån insatser för organiserad vidareflyttning.
Under 2008 utbetalades 123,2 (120,3) miljoner kronor i sjukvårdsersättningar. Kostnaderna
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för varaktig vård ökade marginellt jämfört med
2007.
Kommuner med överenskommelse om flyktingmottagande för åren 2007–2009 får en extra
ersättning med 10 000 kronor per mottagen
person dessa år. Vidare kan kommunen under
treårsperioden få ytterligare 20 000 kronor per
person i åldrarna 18–64 år om vissa mål om
arbete, praktik eller sfi uppnås. Under 2008
utbetalades totalt 325 (91) miljoner kronor. Av
detta avsåg 29,5 miljoner kronor ersättning för
1 477 redovisade personer som uppfyllde villkoren om arbete, praktik eller sfi. Detta utgör ca
tolv procent av antalet mottagna under 2008 i
åldern 18–64 år. 3
Lån till hemutrustning

Personer som omfattas av det kommunala flyktingmottagandet har rätt att ansöka om hemutrustningslån enligt förordningen (1990:1361)
om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar. Centrala studiestödsnämnden (CSN) beslutar om och betalar ut
lånen.
Under 2008 betalade CSN ut 122 miljoner
kronor i hemutrustningslån till ca 11 400 låntagare. Jämfört med 2007 är det en minskning med
fem miljoner kronor. Antalet ansökningar om
lån minskade 2008 jämfört med 2007 från 9 300
till 8 500. Ungefär 90 procent av ansökningarna
kom in via kommunernas flyktingmottagningar.
Det totala antalet lån under 2008 uppgick till
59 292 vilket är en ökning med ca 1 000 jämfört
med 2007 och med ca 3 000 jämfört med 2006.
Genomsnittlig handläggningstid, dvs. den tid
det tar från att en ansökan kommer in till CSN
till dess utbetalning sker, var under 2008 kortare
än tre veckor och uppfyllde därmed målet. Tiden
har även minskat jämfört med föregående år
vilket bl.a. beror på att kommuner och Migrationsverket blivit snabbare i sin hantering av
låneansökningar.

3 Antalet redovisade personer är inte lika med antalet personer som totalt

uppfyller villkoren p.g.a. eftersläpning av ansökningar från kommunerna.
Antalet som uppfyller villkoren under 2008 kan alltså vara högre.

Arbetsförmedlingens insatser

Arbetsförmedlingen har ett särskilt ansvar för att
nyanlända arbetssökande erbjuds insatser som
främjar en snabb och effektiv etablering på
arbetsmarknaden. En av förutsättningarna för att
Arbetsförmedlingen ska lyckas matcha nyanlända invandrare med arbete är att den arbetssökandes yrkeskompetens identifieras i ett tidigt
skede. Andelen nyanlända med fastställt yrke
ökade under 2009 från ca 70 till ca 80 procent.
Under 2008 fick totalt drygt 10 000 nyanlända
arbetssökande arbete genom Arbetsförmedlingen. Runt 70 procent av dem var män och 30
procent var kvinnor. Knappt 2 000 nyanlända
fick arbete med statligt stöd under samma
period, de flesta inom instegsjobb som beskrivs
närmare under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad.
Försöksverksamheten för vissa nyanlända
invandrare (FNI)
Regeringen gav under 2006 dåvarande Arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att starta Försöksverksamheten för vissa nyanlända invandrare
(FNI) i ett antal kommuner i Skåne, Kronobergs
och Stockholms län. Syftet med försöksverksamheten var att förkorta tiden till inträde på
den svenska arbetsmarknaden för nyanlända
invandrare. Försöksverksamheten avslutades i
juni 2008.
De nyanlända som deltog i försöket fick förstärkt handläggning vilket innebar att arbetsförmedlarna inom försöket hade betydligt färre
arbetssökande än vad andra förmedlare hade.
Aktiviteterna inom FNI pågick som längst
under ett år.
Såväl en uppföljning av deltagarnas sysselsättning i december 2008 som en utvärdering av
effekterna visar på positiva resultat. Utvärderingsrapporten
visar
att
deltagande
i
försöksverksamheten har haft en långsiktig
positiv effekt på möjligheterna att få osubventionerat arbete. Se vidare avsnitt 4.5.11 under
utgiftsområde 14.
Etableringssamtal
Under 2009 och 2010 har Arbetsförmedlingen i
uppdrag att tidigt efter beviljat uppehållstillstånd
genomföra så kallade etableringssamtal med
nyanlända invandrare. Försöksverksamheten
omfattar sammanlagt ca 1 000 personer per år i
Göteborg, Skellefteå och Karlskrona. Etableringssamtalen ska utgå från den kartläggning av
17
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individens yrkeserfarenhet och utbildningsbakgrund som Migrationsverket genomför under
tiden då asylärendet prövas. Samtalen ska innehålla kvalificerad rådgivning och stöd för nyanlända.
En av de viktigaste delarna i etablerings-samtalen är att tidigt informera om var i landet den
nyanländes kompetens särskilt efterfrågas för att
underlätta beslut om bosättning. Att i ett tidigt
skede betona vikten av val av bosättningsort för
bästa möjliga förutsättningar till arbete och egen
försörjning är centralt.
Verksamheten påbörjades i april 2009 varför
det ännu inte finns resultat att redovisa.
Kompletterande aktörer
Nyanlända invandrare kan få stöd och coachning
hos kompletterande aktörer under introduktionstiden. Syftet med aktiviteter hos en kompletterande aktör är, som vid Arbetsförmedlingen, att skapa möjligheter för den som är
nyanländ att få ett arbete så snabbt som möjligt
efter uppehållstillståndet. Minst 5 000 nyanlända
arbetssökande beräknas kunna delta i aktiviteter
hos kompletterande aktörer under 2009. Det är
ännu för tidigt att redovisa resultaten av verksamheten.
Regionalt arbete

Länsstyrelserna tog den 1 juli 2007 över ansvaret
att vara drivande i utvecklingen av samverkan
mellan kommuner och myndigheter i länet avseende boende, introduktion och snabb arbetsmarknadsetablering för nyanlända invandrare. I
flertalet län har det bildats organisatoriska
strukturer för samverkan och erfarenhetsutbyte,
som flyktingsamordnar-nätverk, länsvisa integrationsråd och partnerskap. Länsstyrelserna har
dialog med och ger stöd till kommuner, ordnar
länsvisa och regionala integrationskonferenser
och temadagar, tar fram regionala integrationsstrategier och bedriver utvecklingsprojekt, ofta
delfinansierade med EU-medel.
3.4.3

Urbant utvecklingsarbete

Utgångspunkterna för regeringens urbana
utvecklingsarbete för 2008–2010 har arbetats
fram i samråd med de 21 kommunerna med
lokala utvecklingsavtal för 2007. Inriktningen
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har varit att hitta former för samordning och
samverkan i syfte att åstadkomma ett långsiktigt
förändringsarbete i stadsdelar med ett utbrett
utanförskap. Förordningen (2008:348) om
urbant utvecklingsarbete, som trädde i kraft den
1 juli 2008, förtydligar ansvarsfördelningen
mellan staten och kommuner med lokala
utvecklingsavtal och skapar ett gemensamt ramverk för det urbana utvecklingsarbetet.
Samtliga 21 kommuner har tackat ja till lokala
utvecklingsavtal för 2008–2010. Inom ramen för
avtalen kan kommunerna bilda lokala partnerskap med statliga myndigheter och aktörer inom
den privata och ideella sektorn. Polismyndigheterna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har för åren 2008–2010 fått i uppdrag att
ingå sådana lokala partnerskap. Brottsförebyggande rådet och Statens folkhälsoinstitut har i
uppdrag att stödja partnerskapen. Tillväxtverket
samverkar med nio kommuner för att utveckla
och etablera nystartskontor. Nystartskontoren
ska erbjuda vägledning och stöd till människor
för att de t.ex. lättare ska kunna starta eget företag, hitta en lärlingsplats eller en utbildning. Vid
ett nystartskontor ska människor få individuell
och samordnad service på ett och samma ställe, i
stället för att behöva vända sig till flera olika
myndigheter. Utvecklingen av kontoren sker i
samverkan med ALMI, näringslivsorganisationer
och lokala företag. I sex av kommunerna finns
lokala utvecklingsavtal och i dessa är nystartskontorens verksamhet en viktig del i genomförandet av avtalet. Utvecklingen av strukturer och
metoder för arbetet med boendemedverkan har
varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i
stadsdelarna.
Som ett led i arbetet med lokala utvecklingsavtal arrangerades i juni 2009 konferensen Urban
Dialog 2009 med företrädare för berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Vid
konferensen diskuterades bl.a. hur arbetet med
en gemensam värdegrund kan stärka sammanhållningen och integrationen.
Ett arbete har inletts för att ta fram underlag
för en avstämning under 2010 av hur statens roll
i det urbana utvecklingsarbetet bör organiseras
efter innevarande avtalsperiod. Avstämningen
kommer att göras i samråd med kommuner med
lokala utvecklingsavtal.
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3.4.4

Främjande av integration

Stöd till riksorganisationer bildade på etnisk
grund

Sedan januari 2008 fördelar Ungdomsstyrelsen
stöd till organisationer bildade på etnisk grund.
Stöden har fram till halvårsskiftet 2008 fördelats
enligt förordningen (2000:16) om statsbidrag till
organisationer som främjar integration. Därefter
har förordningen ersatts med förordningen
(2008:63) om statsbidrag till organisationer
bildade på etnisk grund.
Sammanlagt 61 organisationer har ansökt om
stöd under 2008. Av ansökningarna har 53
beviljats och åtta avslagits. Skäl för avslag har
varit att organisationer inte har lämnat in
begärda underlag, inte har haft tillräckligt många
medlemmar eller av andra skäl inte har levt upp
till förordningens krav. Den totala summan fördelade bidrag under 2008 uppgick till 19 miljoner
kronor, varav 320 000 kronor utgör etableringsbidrag till fyra organisationer som ännu inte helt
uppfyller kraven på ordinarie organisationsbidrag. Även ett samarbetsorgan för flera organisationer har beviljats stöd.
Integrationsfonden och flyktingfonden

Integrationsfonden
Den europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för
solidaritet och hantering av migrationsströmmar
(det så kallade SOLID-programmet) inrättades
under 2007. Integrationsfonden syftar till att
förbättra samarbetet inom EU på integrationsområdet, bl.a. genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte, och att förbättra systemen för integration
av
tredjelandsmedborgare.
Integrationsfonden förvaltas i Sverige av Svenska
ESF-rådet. Sammanlagt 77 miljoner kronor ska
utlysas och fördelas ur fonden under programperioden 2007–2013.
Under 2008 upprättades ett förvaltnings- och
kontrollsystem samt ettårs- och flerårsprogram
för fonden i Sverige. Den första utlysningen
gjordes i slutet av året och något resultat från
projekt finansierade av fonden finns således inte
ännu att redovisa.

Flyktingfonden
Europeiska flyktingfonden III ingår tillsammans
med Integrationsfonden, Återvändandefonden
och Gränsfonden i EU:s SOLID-program.
Flyktingfonden som förvaltas av Migrationsverket medfinansierar bl.a. projekt som avser
introduktion för nyanlända flyktingar. Resultat
av fondens verksamhet redovisas under utgiftsområde 8 Migration.
Uppföljning av integrationen

Regeringens behov av fortlöpande bedömningar
om bl.a. situationen för utrikes födda på arbetsmarknaden och i utbildningssystemet samt om
kapaciteten för flyktingmottagande nationellt
och i olika delar av landet förutsätter statistik om
integration på lokal, regional och nationell nivå.
För att möjliggöra analyser över en hel konjunkturcykel bör även vissa historiska uppgifter
finnas tillgängliga.
Av den anledningen har Statistiska centralbyrån (SCB) fått i uppdrag att redovisa variabler
baserade på registerstatistik om integration. De
ca 45 variablerna ska redovisas uppdelade efter
bakgrundsvariablerna kön, ålder, utbildningsbakgrund, födelseregion, vistelsetid och skäl till
invandring. Variablerna ska redovisas nationellt,
för samtliga län, för samtliga kommuner samt
för de 38 stadsdelar som omfattas av lokala
utvecklingsavtal mellan regeringen och kommuner. Vissa av variablerna ska även kunna användas som indikatorer för uppföljning av
regeringens samlade strategi för integration.
Statistiken kommer att publiceras årligen på
SCB:s webbplats.
Svenskt medborgarskap

Medborgarskapet har stor betydelse för integrationsprocessen. Benägenheten att söka medborgarskap kan ses som ett mått på känslan av
tillhörighet till det nya hemlandet. Det finns
också flera studier som visar att naturalisation
har ett tydligt samband med ekonomisk integration och sannolikheten att ha ett arbete. De
senaste åren har antalet personer som ansökt om
svenskt medborgarskap varierat kraftigt vilket
också avspeglat sig i antalet beviljade medborgarskap. Under 2008 blev 30 461 personer svenska
medborgare. Av dessa var 16 947 kvinnor och
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13 514 män. I förhållande till 2007 innebar detta
en minskning med ca 3 200 personer och i
förhållande till 2006 en minskning med ca 20 800
personer. Under hela perioden var irakier den
största gruppen bland de nya svenska medborgarna.
Av de utrikes födda som var folkbokförda i
landet vid utgången av 2008 var ca 61 procent
svenska medborgare vilket innebär en minskning
med ca 1 procent i förhållande till 2007 och med
ytterligare ca 1 procent i förhållande till 2006.
Resultat i förhållande till de mål som satts upp
för Migrationsverkets hantering av medborgarskapsärenden redovisas under utgiftsområde
8 Migration.
3.4.5

EU-arbete och internationell
samverkan

EU-samarbetet på integrationsområdet bidrar
till att stärka kunskaps- och erfarenhetsutbytet
kring integrationspolitiska frågor. Samarbetet är
primärt av mellanstatlig karaktär, bygger på
gemensamt överenskomna grundprinciper och
organiseras genom ett nätverk av nationella
tjänstemän, så kallade National Contact Points on
Integration (NCPI), där Sverige deltar sedan det
upprättades 2002. I november 2008 deltog
Sverige i den senaste europeiska ministerkonferensen om integration i Vichy, där inriktningen
på det fortsatta EU-samarbetet stakades ut.
NCPI-arbetet har därefter fokuserat på en förstärkning av kunskapsutbytet, bl.a. genom
gemensamma indikatorer och moduler. Under
våren 2009 lanserades en europeisk webbsida om
integration och ett europeiskt integrationsforum
för dialog med civilsamhället.
Kunskaps- och erfarenhetsutbyte är en
väsentlig del också i det urbana utvecklingsarbetet. Sverige deltar i den arbetsgrupp som leds av
respektive EU-ordförandeskap, den så kallade
Urban Development Group (UDG). Ansvariga
ministrar har kommit överens om att ytterligare
förstärka kunskapsutbytet genom att utveckla
gemensamma verktyg och arbetsmetoder för
hållbar urban utveckling. Regeringen beslutade
också 2008 om medlemskap i det europeiska
nätverket European Urban Knowledge Network
(EUKN). Sverige deltar i nätverket fram till juni
2010 i syfte att underlätta för svenska kommuner att utbyta erfarenheter med andra europeiska
kommuner.
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Sverige deltar även i Europarådets arbete kring
migrations- och integrationsfrågor samt i internationellt samarbete på området, primärt genom
OECD:s arbetsgrupp Working Party on Migration och dess rapporteringssystem Continuous
Reporting System on Migration (SOPEMI).
Sverige bidrog under 2008 till uppdateringen av
OECD:s SOPEMI-rapport och dess International Migration Outlook.
3.4.6

Generella insatser

I detta avsnitt redovisas sammanfattande resultat
av insatser för integration och mot utanförskap
inom områdena arbetsmarknad, utbildning,
boende samt hälsa som är av särskild betydelse
för integrationspolitiken. Resultatredovisning av
insatser av betydelse för integration görs också
inom respektive berört utgiftsområde i denna
proposition.
Arbete och företagande

Till följd av den ekonomiska krisen har efterfrågan på arbetskraft minskat det senaste året och
förväntas minska ytterligare under den närmaste
tiden.
Statistiska centralbyråns (SCB:s) arbetskraftsundersökningar visar att andelen utrikes födda
män i arbetskraften har ökat relativt kraftigt
jämfört med inrikes födda män. Ökningen är
särskilt markant mellan 2007 och 2008 (se tabell
3.3). Arbetskraftsdeltagandet för utrikes födda
kvinnor har däremot inte ökat i samma grad.
Under 2008 var arbetskraftsdeltagandet bland
den utrikes födda befolkningen 66,1 procent
jämfört med 72,2 procent för inrikes födda.
Utrikes födda svarar därmed för en stor del av
den outnyttjade arbetskraftspotentialen i landet.
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Tabell 3.3 Andel i arbetskraften bland inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda
män

Utrikes
födda
män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

74,2

69,9

69,1

60,7

2006

74,3

69,8

69,3

60,1

2007

74,6

69,7

69,7

60,9

2008

74,4

71,7

69,8

61,0

+0,2

+1,8

+0,7

+0,3

Förändring
2005–2008

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2008

Under de senaste åren har antalet sysselsatta utrikes födda, i synnerhet födda utanför Europa,
ökat markant kraftigare än antalet sysselsatta
inrikes födda. Samtidigt har ökningen skett från
en låg nivå. Utvecklingen har varit densamma i
alla åldersgrupper. Bland de utrikes födda männen har också andelen sysselsatta ökat och närmat
sig sysselsättningsgraden för de inrikes födda.
För kvinnorna är mönstret något annorlunda.
Även utrikes födda kvinnors sysselsättning har
ökat såväl i antal som i andel av befolkningen,
men ökningen har inte varit lika snabb som för
inrikes födda kvinnor. Oavsett bakgrund är sysselsättningsgraden lägre för kvinnor än för män,
och sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda kvinnor är större än mellan inrikes och
utrikes födda män.
Sysselsättningsgraden är låg bland nyanlända,
men stiger med vistelsetid. Även utbildningsnivå
har ett starkt samband med sysselsättningsnivån.
Tabell 3.4 Andel sysselsatta kvinnor bland nyanlända
skyddsbehövande och anhöriga efter vistelsetid, procent
Vistelsetid i år

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1
2
3
4
5

6,0
10,5
15,5
20,1
27,7

5,4
9,7
14,6
22,9
29,4

5,8
10,2
18,5
24,3
---

5,4
10,2
17,5
-----

7,8
14,6
-------

7,9
---------

Tabell 3.5 Andel sysselsatta män bland nyanlända
skyddsbehövande och anhöriga efter vistelsetid, procent
Vistelsetid i år

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1
2
3
4
5

12,7
22,1
31,0
37,3
45,7

12,4
22,4
31,4
42,8
51,9

14,8
24,2
37,1
48,6
---

15,0
28,2
41,7
-----

22,4
37,5
-------

23,5
---------

Sysselsättningsgraden bland unga bosatta i
områden med lokala utvecklingsavtal är betydligt
lägre än bland unga bosatta i andra typer av

områden. Skillnaden är i storleksordningen 12–
14 procentenheter.
Tabell 3.6 Andel sysselsatta bland inrikes respektive utrikes
födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda
män

Utrikes
födda
män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005

69,2

59,5

64,4

52,6

2006

69,9

60,6

65,0

52,3

2007

70,8

61,8

65,9

53,3

2008

70,7

63,6

66,0

53,2

+1,5

+4,1

+1,6

+0,6

Förändring
2005–2008

Källa: SCB, AKU årsmedeltal 2005–2008

Arbetslösheten har gått ner kraftigt sedan 2005,
särskilt bland utrikes födda män, även om den
ligger på en betydligt högre nivå än för inrikes
födda män.
Utrikes födda ungdomar i åldern 15–24 år
tillhör emellertid en av de grupper som har det
svårast på arbetsmarknaden, med en arbetslöshet
som 2008 uppgick till 26,0 procent, jämfört med
19,6 procent bland inrikes födda ungdomar. En
annan grupp som upplever stora svårigheter att
komma in på arbetsmarknaden är utrikes födda
kvinnor.
Tabell 3.7 Andel arbetslösa bland inrikes respektive utrikes
födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda
män

Utrikes
födda
män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005
2006
2007
2008

6,8
5,9
5,0
5,0

14,8
13,2
11,4
11,3

6,8
6,3
5,4
5,5

13,5
13,0
12,4
12,8

-1,8

-3,5

-1,3

-0,7

Förändring
2005–2008

Källa: SCB. AKU, årsmedeltal 2005–2008

Av de utrikes födda som har minst två års högskolestudier har 60 procent ett kvalificerat
arbete. Andelen ökar med vistelsetiden i Sverige.
Av de som är födda utanför Europa och som
bott i Sverige mellan tre och nio år har ca 40 procent ett kvalificerat arbete. Detta kan jämföras
med att ca 90 procent av inrikes födda akademiker har ett arbete som motsvarar kvalifikationsnivån (Arbetsutbud, sysselsättning och utländsk
bakgrund, Ds 2007:4).
Nystartsjobb når personer och grupper som
står långt från arbetsmarknaden. Under 2008
hade i genomsnitt 15 900 personer per månad ett
nystartsjobb och de första sex månaderna 2009
21
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var antalet 19 900. Av dessa var 33 procent
utrikes födda.
Från och med den 1 juni 2008 infördes ändrade villkor även för instegsjobb, där ett subventionerat arbete kombineras med studier i
svenska. Syftet var att underlätta för fler nyanlända invandrare att få sådana arbeten. I juni
2009 hade 2 600 ett instegsjobb. Se vidare avsnitt
4.5.11 under utgiftsområde 14.
Eget företagande är ungefär lika vanligt bland
utrikes och inrikes födda män. Däremot är utrikes födda kvinnor något oftare företagare jämfört med inrikes födda kvinnor.
De senaste åren har antalet utrikes födda män
som är egna företagare ökat kraftigt. Andelen företagare bland de sysselsatta har dock legat kvar
på samma nivå, eftersom antalet anställda ökat i
samma takt som antalet företagare.
Antalet utrikes födda kvinnor som är egna
företagare har varit konstant åren 2005–2008.
Eftersom antalet med en anställning samtidigt
har ökat, har andelen företagare bland utrikes
födda kvinnor minskat.
Tabell 3.8 Andel företagare inkl. medhjälpande
hushållsmedlemmar bland de sysselsatta, inrikes respektive
utrikes födda 15-74 år, procent
År

Inrikes
födda
män

Utrikes
födda
män

Inrikes
födda
kvinnor

Utrikes
födda
kvinnor

2005
2006
2007
2008

15,0
15,1
14,8
14,3

15,1
15,4
15,4
15,1

5,5
5,6
5,7
5,9

7,1
7,0
6,5
6,1

-0,6

0

+0,4

-1,0

Förändring
2005–2008

Från och med 2008 driver Nutek, numera
Tillväxtverket, ett program för företagare med
utländsk bakgrund. Syftet är att fler företag ledda
av personer med utländsk bakgrund ska utvecklas och växa.
Utveckling och ytterligare resultat inom
arbetsmarknadsområdet redovisas närmare
under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv. Utveckling och resultat rörande
företagande redovisas närmare under utgiftsområde 24 Näringsliv.
Utbildningsresultat och likvärdighet i grund- och
gymnasieskolan

Andelen elever som lämnar grundskolan med
fullständiga betyg har ökat något mellan läsåren
2005/06 och 2007/08. Det finns dock ett bety22

dande prestationsgap mellan elever med svensk
respektive utländsk bakgrund.
Tabell 3.9 Andel elever med svensk respektive utländsk
bakgrund som lämnar grundskolan med fullständiga betyg,
procent
Läsår

Pojkar
med
svensk
bakgrund

Pojkar med
utländsk
bakgrund

Flickor med
svensk
bakgrund

Flickor med
utländsk
bakgrund

2005/06

75,1

57,1

81,6

65,7

2006/07

75,7

56,6

81,6

65,1

2007/08

76,3

57,7

82,2

64,5

Förändring
05/06–07/08

+1,2

+0,6

+0,6

-1,2

Källa: Skolverket

Bland de som påbörjade en gymnasieutbildning
2005 hade 74 procent av kvinnorna och 69 procent av männen med svensk bakgrund fullföljt
den inom tre år. Bland elever med utländsk bakgrund var motsvarande andel 56 procent för
kvinnor och 47 procent för män. Fullföljandegraden är alltså lägre bland elever med utländsk
bakgrund. Bland de med utländsk bakgrund som
fullföljer gymnasiestudierna är övergångsfrekvensen till högskolan inom ett år nästan dubbelt så hög som bland de med svensk bakgrund.
En mer detaljerad redovisning av resultaten i
grund- och gymnasieskolan återfinns under
utgiftsområde 16 Utbildning.
Språk och utbildning för vuxna

Svenskundervisning för invandrare (sfi)
Läsåret 2007/08 deltog 74 000 elever i svenskundervisning för invandrare (sfi). Antalet deltagare
ökade med 8 700 från läsåret innan, och är den
högsta någonsin. 56 procent av deltagarna var
kvinnor och 44 procent män.
Sfi anordnades av 259 kommuner under läsåret, en ökning med åtta kommuner från läsåret
dessförinnan. I många av kommunerna är sfi en
liten verksamhet. I 63 kommuner var elevantalet
under 50, varav i 18 kommuner lägre än 25. Bara
122 kommuner eller kommunalförbund hade
fler än 100 elever 2007/08.
Deltagarna i sfi läsåret 2007/08 talade över 140
skilda modersmål varav många endast talades av
enstaka elever. En fjärdedel av eleverna talade
arabiska, som var det vanligaste modersmålet
bland deltagarna. De därefter vanligaste
modersmålen var thailändska, somaliska och
polska.
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Av eleverna hade ungefär 60 procent minst en
tioårig utbildning sedan tidigare, 16 procent en
utbildning på 7–9 år och knappt 24 procent en
utbildning som var sex år eller kortare.
Tabell 3.10 Studieresultat två år efter kursstart i sfi
Läsår

Antal
nybörjare

därav andel (%) som två år efter kursstarten
fått
fått
fortsatt
avbrutit
godkänt
godkänt
utb
utb/gjort
på kurs
på någon
nästa
studie3D
lägre
läsår
uppehåll
kurs

2003/04

23 330

32,7

30,3

3,0

34,0

2004/05

21 615

32,8

29,1

3,1

34,9

2005/06

26 145

32,5

30,6

2,7

34,1

Förändring

2 815

-0,2

+0,3

-0,3

+0,1

bland högskolestudenterna, medan personer
med afrikansk bakgrund är kraftigt underrepresenterade. Oavsett bakgrund är andelen som
påbörjar en utbildning högre bland kvinnor än
bland män.
Andelen studenter med utländsk bakgrund
varierar också mellan olika ämnesområden. Studenter med utländsk bakgrund börjar oftare på
naturvetenskapliga utbildningar och på vårdutbildningar än på humanistiska och samhällsvetenskapliga utbildningar.
Resultat av universitetsutbildning och vuxenutbildning redovisas närmare under utgiftsområde 16 Utbildning.

Källa: Skolverket

Målgruppsspecifika utbildningar i svenska för
nyanlända invandrare anordnas på flera håll i
landet. I Stockholms län har riktade utbildningar
för deltagare med viss yrkesbakgrund genomförts sedan 2001. Stockholms universitet har
under 2008 på uppdrag av regeringen utvärderat
utbildningarna i Stockholms län. I rapporten
”De är ju mina kolleger” redovisas bl.a. att deltagare med samma yrkesbakgrund förstärkte studiemotivation, självkänsla och bidrog till hög
studietakt. Vidare att yrkesidentiteten var en
utgångspunkt för hur undervisningen organiserades.
I rapporten konstaterar Stockholms universitet vidare att undervisningsformen kan utgöra en
strategisk satsning som kan främja ett positivt
tillväxtklimat i samhället, öka de nyanländas livskvalitet och minska utanförskapet om de nyanländas kompetenser blir erkända, förädlade och
tillvaratagna på ett optimalt sätt. I ett regionalt
perspektiv kan utbildningsformen fungera som
en infrastruktur för det goda integrationsarbetet
genom att tillåtas bli en mötesplats och en arena
för samhälls-information, rådgivning och vägledning, stöd för företagsamhet och rekrytering
samt bildning och livslångt lärande.
Vuxenutbildning och högre utbildning
Enligt Högskoleverket hade 18 procent av
nybörjarna vid universitet och högskolor under
läsåret 2007/08 utländsk bakgrund, utbytesstudenter och s.k. free movers, dvs. utländska studerande som kommit till Sverige på egen hand,
exkluderade. Det betyder att andelen nybörjare
med utländsk bakgrund ungefär motsvarar deras
andel av befolkningen. Personer med västeuropeisk eller iransk bakgrund är väl representerade

Diskriminering och gemensam värdegrund

Regeringens strategi för integration anger även
en effektiv bekämpning av diskriminering och
stärkandet av en gemensam värdegrund i ett
samhälle som präglas av en tilltagande mångfald
som strategiska områden för integrationspolitiken. Resultat av insatser mot diskriminering på
grund av etnisk eller religiös tillhörighet
behandlas i denna volym av budgetpropositionen
under avsnittet Diskriminering. Resultat av
regeringens insatser för gemensam värdegrund
redovisas delvis under avsnittet om diskriminering och delvis inom utgiftsområde 1 under
avsnittet Demokratipolitik.
Hälsa

Försäkringskassans uppföljningar visar att
ohälsotalen under 2008 var de lägsta sedan 2000.
Skillnaderna i ohälsotal mellan kvinnor och män
minskar medan de ökar mellan inrikes födda och
vissa grupper av utrikes födda. Oavsett kön och
födelseregion är ohälsotalet högre bland utrikes
födda än bland inrikes födda. Invandrare med
utomeuropeiskt ursprung uppger också tre till
fyra gånger så ofta som inrikes födda att de har
dålig eller mycket dålig hälsa.
Flyktingar har ofta varit utsatta för stark
stress före och under flykten till Sverige och är
inte sällan socialt och ekonomiskt utsatta även
sedan uppehållstillstånd har beviljats. Psykisk
ohälsa är också ett större problem hos nyanlända
flyktingar än hos andra invandrare.
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3.4.7

Analys och slutsatser

Strategi för integration

Regeringen har i skrivelsen Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för integration (skr.
2008/09:24) presenterat en övergripande analys
av utvecklingen på integrationsområdet. Analysen som bl.a. baseras på statistik, forskning och
utvärderingar gäller väsentligen som underlag för
regeringens fortsatta arbete. Analysunderlaget
kompletteras här främst med anledning av konjunkturförändringar, insatser som genomförts,
resultaten av dessa samt utvärderingar och annat
kunskapsunderlag som tillkommit sedan hösten
2008.

sfi-undervisningen är därför nödvändig. Incitamenten för individen att snabbt lära sig svenska
och kunna försörja sig själv samt för kommunerna och myndigheterna att utveckla sina insatser behöver också förstärkas ytterligare.
I avsikt att öka andelen som inom rimlig tid
blir godkända i sfi beslutade riksdagen den 20
maj 2009 om en lag om försöksverksamhet med
prestationsbaserad stimulansersättning inom
svenskundervisning för invandrare (sfi-bonus).
Bonusen ska stimulera nyanlända invandrare att
snabbare lära sig svenska. Det blir möjligt att få
sfi-bonus i 13 försökskommuner. Ytterligare 15
kommuner har utsetts till jämförelsekommuner.
Såväl försöks- som jämförelsekommunerna får
medel för kvalitetshöjande insatser inom sfi.
Den nya lagen (SFS 2009:657)träder i kraft den 1
oktober 2009.

Nyanländas etablering

Den nya ansvarsfördelningen mellan myndigheter för mottagande av nyanlända flyktingar
m.fl. har inneburit en rationalisering av arbetet.
Ett mer regionaliserat förhållningssätt i introduktionen för nyanlända där kommuner samverkar i högre utsträckning är en positiv utveckling som också innebär att den enskilde
individen bör ha fått ökade möjligheter att hitta
försörjning och boende.
Mottagandet av nyanlända skiljer sig åt mellan
de mottagande kommunerna. Flera kommuner
tar emot fler än det överenskomna antalet,
medan andra tar emot färre. Detta innebär problem för den regionala planeringen. Fortsatt
utveckling av regionala lösningar i mottagandet
och introduktionen är därför angeläget.
Genom den organiserade vidareflyttningen
har möjligheterna förbättrats för nyanlända att få
tillgång till en god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd och ett bättre boende även i ett
senare skede, främst när en familjeåterförening
sker. Det har också medfört en fortsatt utveckling av samverkan mellan kommuner i ett regionalt och nationell perspektiv. Detta har bidragit
till att jämna ut de kommunala obalanserna i
mottagandet.
En ökad regional samordning får även effekter
för sfi-undervisningen med möjligheter till
yrkesinriktad sfi där flera kommuner samarbetar.
Sfi-undervisningen har dock, trots goda intentioner och bra exempel, fortfarande brister som
riskerar att förlänga tiden det tar för nyanlända
personer att komma i arbete. En förbättring av
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Urbant utvecklingsarbete

Befolkningen i stadsdelar med utbrett utanförskap riskerar att särskilt missgynnas av konjunkturnedgången. Utflyttning av invånare som
får arbete, inflyttning av personer med lägre
inkomster som inte lyckats ta sig in på bostadsmarknaden i andra områden samt hög inflyttning av nyanlända invandrare kan medföra att en
generell sysselsättningsnedgång och svag ekonomisk utveckling ger större utslag i de mest
utsatta stadsdelarna än generellt i landet. Särskilt
bland unga i dessa stadsdelar har arbetslösheten
ökat starkt sedan finanskrisens början.
Arbete och företagande

Utrikes födda har som grupp en svagare anknytning till arbetsmarknaden än inrikes födda. Utrikes födda, i synnerhet ungdomar, kan därför
förväntas drabbas av högre arbetslöshet och lägre
sysselsättningsgrad framöver än inrikes födda till
följd av den ekonomiska krisen. Nyanlända
invandrare får det ännu svårare vid ett sämre
konjunkturläge att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett av många hinder för denna grupp är att
arbetsgivare kan ha svårt att värdera deras
utbildningar och yrkeserfarenhet och i stället
väljer att anställa personer som redan är etablerade på arbetsmarknaden vilket leder till ytterligare marginalisering.
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Reformer som kan leda till en högre sysselsättningsgrad och ett snabbare arbetsmarknadsinträde bland nyanlända är därför angelägna.
Regeringen har tidigare presenterat en rad
reformer för ökat utbud och efterfrågan på
arbetskraft samt för bättre matchning på
arbetsmarknaden. För närvarande bereds också
en reformering av mottagningssystemet för
nyanlända för att få ett mer flexibelt, stabilt och
arbetsmarknadsorienterat system.
Företagandet har dock ökat kraftigt de senaste
åren bland utrikes födda män, medan det legat
konstant bland utrikes födda kvinnor. Regeringen har initierat en rad åtgärder för att underlätta start och drift av företag bland personer
med utländsk bakgrund, t.ex. genom finansiering, rådgivning och mentorskap. Flera satsningar pågår till och med år 2010.
Grund- och gymnasieskolan

Det betydande prestationsgapet mellan elever
med svensk respektive utländsk bakgrund är väl
kartlagt och dess orsaker relativt väl kända.
Utvecklingen på området är av långsiktig betydelse, då lågutbildade ungdomar med utländsk
bakgrund tenderar ha en svårare situation på
arbetsmarknaden än infödda ungdomar med
motsvarande utbildnings-bakgrund.
Regeringen bedömer att reformer som innebär allmänt höjd kvalitet i skolan kan förväntas
få goda effekter för de elever som har svårast att
uppnå skolans kunskapsmål. Grundskolan och
gymnasieskolan reformeras för närvarade för att
långsiktigt höja kvaliteten på utbildning för alla
barn och ungdomar. Det kommer emellertid ta
några år innan dessa reformer ger full effekt i
resultaten.
Uppföljningar tyder på betydande skillnader i
vilket stöd skolor och skolhuvudmän erbjuder
nyanlända elever under de första åren i Sverige,
till exempel avseende stödundervisning i svenska
och studiehandledning på modersmålet. Skolverket har i allmänna råd förtydligat hur skolor
och skolhuvudmän bör utforma undervisning
för nyanlända elever för att leva upp till skolförfattningarnas krav på likvärdig utbildning.

Utbildning för vuxna

Möjligheter att validera utbildning och yrkeserfarenhet som förvärvats utomlands gör att den
kompetens som finns i landet kan tillvaratas
bättre på arbetsmarknaden. Ett stort antal
reformer som innebär utbyggnad av antalet
utbildningsplatser för vuxna eller förstärker
möjligheterna till validering av utländska utbildningar och yrkeserfarenheter har sjösatts under
året. Bland annat har Myndigheten för yrkeshögskolan med ett nationellt samordningsansvar
för validering av utländska yrkesutbildningar,
inrättats från och med den 1 juli 2009.
Resurserna för kompletterande utbildningar
för utländska akademiker har förstärkts, och
regeringen har i propositionen Gränslös kunskap
– högskolan i globaliseringens tid (prop.
2008/09:175) presenterat förslag om en rättssäker och effektiv ordning för erkännande av
hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land.
I propositionen redovisar regeringen även hur
bedömning av utländsk utbildning bör samordnas och effektiviseras för att underlätta inträdet
på arbetsmarknaden. Regeringen avser att noga
följa genomförandet och effekterna av dessa
reformer, inte minst avseende arbetsmarknadseffekter för utrikes födda deltagare.

3.5

Riksrevisionens iakttagelser

Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för
Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket
för perioden den 1 januari 2008 till och med den
31 augusti 2008, då avvecklingsmyndighetens
verksamhet upphörde. Revisionsberättelsen
innehåller inga anmärkningar.
Ungdomsstyrelsen fördelar stöd till organisationer bildade på etnisk grund. Riksrevisionen
har som ett led i den årliga revisionen av Ungdomsstyrelsen rekommen-derat att myndigheten i vissa avseenden bör se över och tydliggöra
hur bidragsbeslut kontrolleras, dokumenteras
och följs upp. Enligt uppgift från Ungdomsstyrelsen kommer myndigheten att beakta Riksrevisionens rekommendationer i den fortsatta
utvecklingen av bidragshanteringen.
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3.6

Politikens inriktning

Integrationsstrategin genomförs

Hösten 2008 presenterade regeringen en strategi
för integrationspolitikens genomförande under
2008–2010 (skr. 2008/09:24 Egenmakt mot
utanförskap – regeringens strategi för integration). I
strategin slog regeringen fast sju inriktningar för
integrationspolitiken under perioden. Dessa
inriktningar är:
-

ett effektivt system för mottagande och
introduktion för nyanlända,

-

fler i arbete och fler företagare,

-

bättre utbildningsresultat och likvärdighet i
skolan,

-

bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna,

-

en effektiv bekämpning av diskriminering,

-

en positiv utveckling i stadsdelar med
utbrett utanförskap, samt

-

en gemensam värdegrund i ett samhälle
som präglas av en tilltagande mångfald.

Dessa inriktningar ligger fast och genomförandet av de insatser som aviserades i samband med
strategin har inletts. Fokus under 2010 ligger på
fortsatt genomförande och utveckling av insatserna, utvärdering av deras effekter samt uppföljning av integrations-politikens resultat.
Redovisningar av det fortsatta genomförandet av
insatserna återges, förutom i detta avsnitt, även
under utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, avsnittet Demokratipolitik, 13 avsnittet Diskriminering, 14 Arbetsmarknad, 16 Utbildning och
universitetsforskning samt 24 Näringsliv.
Regeringen avser att vid behov komplettera
eller justera insatserna, främst med anledning av
förändringar i arbetsmarknadsläget.
Snabbare etablering för nyanlända

Regeringen beslutade den 3 april 2007 att tillsätta
en utredning med uppdrag att se över och lämna
förslag om ansvar, utformning och finansiering
av flyktingmottagande samt andra insatser som
sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna
till etablering på arbetsmarknaden (dir. 2007:52).
Utredningen överlämnande sitt betänkande
Egenansvar – med professionellt stöd (SOU
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2008:58) den 2 juni 2008. Utredningens förslag
har remissbehandlats och regeringen avser att
under hösten 2009 lämna en proposition till
riksdagen med förslag som påskyndar arbetsmarknadsetableringen för nyanlända flyktingar
och övriga skyddsbehövande m.fl. samt deras
anhöriga. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till en ny lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Den reform som föreslås innebär bl.a. att
staten tar ett större ansvar för nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen ska enligt lagförslaget
ha ett samordnande ansvar för att påskynda den
nyanländes etablering. En statlig ekonomisk
ersättning till den nyanlände som villkoras med
ett aktivt deltagande i aktiviteter kommer att
införas. En ny aktör – etableringslots – ska införas för att stödja den nyanlände att hitta sin väg
till arbete. Den nyanlände ska själv kunna välja
lots. Med reformen vill regeringen uppnå en
snabbare etablering på arbetsmarknaden, starkare incitament, ökad egenmakt och valfrihet för
individen, klara och tydliga ansvarsförhållanden
och bättre tillvaratagande av individens kompetens.
Integrationen följs upp, insatser utvärderas

Regeringen avser att återkomma till riksdagen
under 2010 med en särskild skrivelse om integrationspolitikens resultat och genomförda insatser. Resultatredovisningen baseras i huvudsak på
de indikatorer som redovisas i tabell 3.11. Dessa
indikatorer kommer också att kompletteras med
andra former av uppföljningar.
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Tabell 3.11 Indikatorer för uppföljning av integrationspolitiken
Område

Indikator

Ett effektivt system för mottagande och introduktion för nyanlända

Andel som förvärvsarbetar 2-4 år efter folkbokföring (födda EU/EES
samt utom EU/EES)
Andel aktiva 2- 4 år efter folkbokföring dvs. i sysselsättning eller
reguljär utbildning (födda EU/EES samt utom EU/EES)
Andel som förvärvsarbetar (födda i Sverige, Norden, EU/EES samt
utom EU/EES)
Andel som var förvärvsarbetande föregående år och som
fortfarande förvärvsarbetar i år (födda i Sverige, Norden, EU/EES
samt utom EU/EES)
Andelen (födda i Sverige, Norden, EU/EES samt utom EU/EES) som
var arbetslösa föregående år och som har fått arbete (öppet
arbetslösa samt i program)
Andelen eftergymnasialt utbildade (födda i Sverige, Norden,
EU/EES samt utom EU/EES) som har ett arbete som kräver
eftergymnasial kompetens
Andel företagare av de som förvärvsarbetar (födda i Sverige,
Norden, EU/EES samt utom EU/EES)
Andel elever (med svensk bakgrund respektive med utländsk
bakgrund födda i Sverige, Norden, EU/EES samt utom EU/EES) som
nått målen i årskurs tre
Andel elever (födda i EU/EES samt utom EU/EES) som har
gymnasiebehörighet och som har folkbokförts efter skolstart
jämfört med elever med svensk bakgrund
Andel elever (med svensk bakgrund respektive med utländsk
bakgrund födda i EU/EES samt utom EU/EES) som har
gymnasiebehörighet och som har folkbokförts före skolstart
Andel elever (födda i Sverige, Norden, EU/EES samt utom EU/EES)
som är behöriga till högskola
Andel av målgruppen som har godkänt på nationellt prov i sfi
Andel sfi-lärare med pedagogisk högskoleexamen
Mediantid från folkbokföring till godkänt i sfi
Antal anmälningar till DO rörande etnisk diskriminering under året 4
Antal fall rörande etnisk diskriminering som DO har tagit till
domstol under året och som lett till fällande domar 4
Antal förlikningar rörande etnisk diskriminering som DO ingått
under året 4
Andel som förvärvsarbetar boende i områden med lokala
utvecklingsavtal (LUA) uppdelat på samtliga samt födda i Sverige,
Norden, EU/EES och utom EU/EES
Andelen längst bort från arbetsmarknaden (personer som haft
försörjningsstöd i minst 10 månader och samtidigt inte haft andra
5
inkomstbaserade bidrag ) i LUA-områdena jämfört med
motsvarande andel i hela landet
Andel unga i åldrarna 20 – 24 år som varken förvärvsarbetar eller
studerar jämfört mellan unga i LUA-områden och i hela landet
Andel elever i LUA-områdena som är behöriga till gymnasium
jämfört med hela landet
Skillnad i sysselsättning mellan in- och utflyttare i LUA-områden
Andel som anger att de oroar sig mycket eller ofta för brott, jämförelse mellan boende i LUA-områden och befolkning i hela landet
Andel förtroendevalda födda i Sverige, Norden, EU/EES samt utom
EU/EES
Andelen i chefsposition (födda i Sverige, Norden, EU/EES samt
utom EU/EES)
Antal anmälningar av främlingsfientliga hatbrott under
mätperioden
Andel av utrikes födda som förvärvat svenskt medborgarskap efter
att ha varit bosatt i Sverige i sex år

Fler i arbete och fler företagare

Bättre utbildningsresultat och likvärdighet i skolan

Bättre språkkunskaper och utbildningsmöjligheter för vuxna

En effektiv bekämpning av diskriminering

En positiv utveckling i stadsdelar med utbrett utanförskap

En gemensam värdegrund i ett samhälle som präglas av en
tilltagande mångfald

Medborgarskap

4 Fall som rör diskriminering i arbetslivet ska dessutom redovisas särskilt
5 arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning
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Statens roll i urban utveckling förtydligas

Regeringen har tecknat lokala utvecklingsavtal
med 21 kommuner rörande 38 stadsdelar där
utanförskapet är utbrett. Avtalen gäller för perioden 2008–2010. Avtalen anger, tillsammans
med innehållet i förordningen (2008:348) om
urbant utvecklingsarbete, former och inriktningar för statliga myndigheters samverkan med
kommunerna i syfte att minska utanförskapet i
stadsdelarna.
Under 2009 har regeringen initierat flera
utvärderingar av såväl formerna för som resultaten av det urbana utvecklingsarbetet. Utvärderingarna kommer att utgöra en grund för
regeringens ställningstagande om utformningen
av det urbana utvecklingsarbetet efter den nuvarande avtalsperioden.

innebär matchning av mentor och adept på
grundval av yrke eller tidigare erfarenhet kan
kombineras med mentorskap i andra former,
t.ex. samhällelig guidning, stöd med studier eller
vägledning till engagemang inom ideella organisationer som kan förstärka nyanländas nätverk
och därmed också öka möjligheterna till arbete.
Regeringen avser ta initiativ till ett mentorsprojekt där ideella organisationer medverkar.

3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Integrationsåtgärder

Tabell 3.12 Anslagsutveckling 1:1 Integrationsåtgärder
Tusental kronor

Sfi-bonus – ekonomiska incitament för snabbare
språkinlärning prövas

Riksdagen har beslutat om en försöks-verksamhet med sfi-bonus för att stimulera nyanlända
invandrare att snabbare lära sig svenska (prop.
2008/09:156,
bet.
2008/09:AU8,
rskr.
2008/09:255). Försöket syftar till att undersöka
om ökade ekonomiska incitament kan leda till
att fler elever klarar sina sfi-studier snabbare.
Deltagare som fått betyget Godkänt i sfi inom
tolv månader från kursstart kan få en bonus om
högst 12 000 kronor. Målgruppen för försöket är
invandrare, dock inte arbetskraftsinvandrare eller
gäststuderande, som folkbokförs i Sverige för
första gången mellan den 1 juli 2009 och den 30
juni 2010 och som har deltagit i undervisning i
svenska för invandrare (sfi) i någon av försökskommunerna. Försöket ska utvärderas av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
(IFAU).
Mentorskap

Brist på nätverk är en av faktorerna som försvårar nyanlända invandrares etablering i Sverige.
Mentorskap är en beprövad metod för att skapa
nätverk och för kompetensutveckling. För
nyanlända med yrkesutbildning kan mentorskap
vara ett sätt att upprätthålla yrkesidentiteten och
öppna kontakter med yrkesaktiva i samma
bransch i Sverige. Ett mentorskapsprojekt som
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2008

Utfall

51 294

2009

Anslag

25 000

2010

Förslag

48 905

2011

Beräknat

127 905

2012

Beräknat

127 905

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

30 202
42 093

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för åtgärder som stimulerar
integrationsprocesserna i samhället, för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell och lokal nivå och för att bryta utanförskapet.
Regeringens överväganden

Anslaget tillfördes 4 miljoner kronor från 2009
för uppföljning och utvärdering av integrationen
på nationell och lokal nivå. Vidare tillfördes
anslaget 2 miljoner kronor för 2009 för att stärka
samverkan och koordinering av länsstyrelsernas
arbete med nyanländas introduktion och det
arbete som bedrivs gemensamt av länsstyrelserna, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen. Inom anslaget inryms också medel för
stöd till organisationer bildade på etnisk grund.
Medel för länsstyrelsernas arbete med nyanländas introduktion ingår i tidigare beräknad
anslagsram på anslaget 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande. Regeringen föreslår att 2
miljoner kronor för 2010 för detta ändamål
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överförs från anslaget 1:2 till anslaget 1:1 Integrationsåtgärder.
Riksdagen har den 20 maj 2009 beslutat om en
proposition om sfi-bonus till personer som
uppfyller vissa villkor i undervisning i svenska
för invandrare (prop. 2000/09:156, bet.
2008/09:AU8, rskr. 2008/09:255). Under 2009–
2011 pågår en försöksverksamhet och medel
finns beräknade på anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande för detta ändamål.
För 2010 och 2011 föreslås att 19 miljoner kronor respektive år överförs från anslaget 1:2 till
anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för försöksverksamheten. För en eventuell sfi-bonus på nationell nivå finns beräknade medel på anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande om
81 miljoner kronor för 2011 och 100 miljoner
kronor för 2012 som föreslås beräknas på anslaget 1:1 Integrationsåtgärder fr.o.m. 2011. Anslaget 1:2 minskas med motsvarande belopp. Erfarenheter från och utvärderingen av försöket
kommer att beaktas i regeringens fortsatta arbete
med en sfi-bonus.
Regeringen avser även att genomföra ett treårigt mentorskapsprojekt under perioden 2010–
2012 för att öka möjligheterna för nyanlända att
komma in på arbetsmarknaden. Brist på nätverk
är en av flera faktorer som försvårar nyanlända
invandrares etablering i Sverige. Mentorskap är
en beprövad metod för att skapa nätverk och kan
också vara ett sätt att ge nyanlända möjligheten
att vidga sina nätverk genom att delta i ideella
organisationers verksamhet, vilket på sikt kan
skapa kontakter som kan leda till arbetslivet.
För genomförandet av ett projekt med ovanstående inriktning föreslås att anslaget ökas med
5 miljoner kronor per år under perioden 2010–
2012. Finansiering sker genom att anslaget 1:2
Kommunersättningar vid flyktingmottagande
minskas med motsvarande belopp.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella sektorn, i vilken det föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt
15.4.3.) För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att anslaget 1:1 Integrationsåtgärder minskas med 95 000 kronor för
att tillföras anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn under utgiftsområde 17.
Regeringen föreslår att ett anslag på
48 905 000 kronor anvisas för 2010. För 2011

och 2012 beräknas anslaget till 127 905 000
kronor för respektive år.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Integrationsåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

25 000

25 000

25 000

-19 217

-21 217

-21 217

43 122

124 122

124 122

48 905

127 905

127 905

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU1).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.2

1:2 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:2 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande
Tusental kronor

2008

Utfall

4 651 430

2009

Anslag

4 888 398

2010

Förslag

4 284 328

2011

Beräknat

3 808 172

2012

Beräknat

2 913 083

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 061 350
4 775 777

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader i samband
med mottagandet och introduktionen av flyktingar m.fl. och deras anhöriga. Huvuddelen av
den statliga ersättningen utgår i form av schablonersättning som lämnas till kommunerna
med ett fast belopp per mottagen person. Beloppet fördelas över minst två år och börjar betalas
ut månaden efter det att flyktingen har folkbokförts i en kommun. Därutöver lämnas
ersättning för faktiska kostnader för försörjningsstöd och vissa andra kostnader för äldre,
varaktigt sjuka, barn utan vårdnadshavare och
för personer med funktionshinder.
Migrationsverket gör en bedömning av antalet
mottagna flyktingar m.fl. inklusive anhöriga till
dessa som baseras på prognosunderlag för antalet asylsökande, antal och andel bifallsbeslut
29
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samt antaganden om antalet anhöriga till flyktingar som kommer till Sverige. Schablonbeloppen baseras på antaganden om prisbasbeloppets
storlek för respektive år. Beloppen omräknas
årligen med prisbasbeloppets förändring som
grund.
Regeringen avser att i höst lämna en proposition om reformering av mottagandet av nyanlända invandrare med förslag om förbättringar
för nyanländas möjligheter att etablera sig på
arbetsmarknaden och i samhällslivet. En lagrådsremiss har som tidigare redovisats beslutats av
regeringen och i den föreslås att reformen ska
träda i kraft den 1 december 2010. Förslagen i
lagrådsremissen och kommande proposition
innebär behov av förändringar i anslagskonstruktionen och behov av överföring av medel
till andra utgiftsområden och anslag vilket redogörs för nedan.
Regeringens överväganden

Kommunmottagandet av flyktingar m.fl. förväntas fortsatt minska under 2010 och framåt.
Främsta skälet är en tydlig tendens till fortsatt
minskat antal asylsökande samt en låg bifallsandel. Denna tendens innebär ett minskat anslagsbehov för 2010 jämfört med 2009.
I budgetpropositionen för 2009 ingick i den
beräknade anslagsnivån för 2010 respektive 2011
medel motsvarande 920 miljoner kronor för en
reformering av mottagandet av nyanlända och
för förbättring av nyanländas möjligheter till
etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss och en proposition beräknas att lämnas till
riksdagen senare i höst. I lagrådsremissen förslås
att datum för ikraftträdande av förslagen ska vara
den 1 december 2010.
Anslagsförändringar på grund av proposition
om nyanländas etablering
Ovan nämnda lagrådsremiss och en kommande
proposition om nyanländas etablering innehåller
förslag om ändrad ansvarsfördelning, en statlig
etableringsersättning till individen samt införande av en etableringslots. Förslagen innebär
behov av nya anslag på statsbudgeten och
omfördelning av anslagsmedel till andra utgiftsområden och anslag. Beräknade medel för 2011
och 2012 som ännu inte kan fördelas ut på andra
anslag ingår därför tills vidare i beräkningen för
30

anslaget 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.
Ersättning till kommuner
Nuvarande anslag för kommunersättningar
bibehålls men minskas eftersom det nuvarande
ersättningssystemet kommer att avse färre
personer.
Medel för etableringsersättning
Ett nytt anslag förs upp på statsbudgeten under
utgiftsområde 13 för detta ändamål. Se anslag 1:3
nedan.
Medel för ersättning till etableringslotsar och
insatser för nyanlända
Ett nytt anslag förs upp på statsbudgeten under
utgiftsområde 13 för detta ändamål. Se anslag 1:4
nedan.
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Arbetsförmedlingen föreslås i ovan nämnda lagrådsremiss få ett utökat ansvar för vissa nyanlända invandrare vilket medför kostnader för
förberedelser under 2010 respektive genomförandet av reformen från den 1 december 2010.
För 2010 beräknas ett behov av 50 miljoner
kronor för utvecklingskostnader, uppbyggnad av
nya funktioner och informationsinsatser hos
Arbetsförmedlingen.
Vidare föreslår regeringen att Arbetsförmedlingen under 2010 utvidgar verksamheten med
etableringssamtal, som under 2009 bedrivs som
försöksverksamhet i tre avgränsade områden i
landet, så att verksamheten fr.o.m. den 1 december 2010 omfattar alla nyanlända invandrare som
ingår i målgruppen för den föreslagna lagen om
etableringsinsatser. För denna utbyggnad av
etableringssamtalen beräknas för 2010 ett behov
av 43 miljoner kronor.
För 2010 beräknas ett totalt behov av förstärkning av Arbetsförmedlingens förvaltningsmedel med 93 miljoner kronor. Motsvarande
medel föreslås överföras från anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande till anslag
1:1 Arbetsförmedlingen under utgiftsområde 14.
Regeringen avser att återkomma om kostnaderna för reformen under 2011 och 2012 i samband med budgetpropositionen för 2011.
Försäkringskassans förvaltningskostnader
Försäkringskassan ska ansvara för beräkning och
utbetalning av statlig etableringsersättning.
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För 2010 beräknas ett behov av förstärkning
av Försäkringskassans förvaltningsmedel med 35
miljoner kronor. Motsvarande medel föreslås
överföras från anslag 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande till anslag 2:1 Försäkringskassan under utgiftsområde 10. Regeringen avser
att återkomma om kostnaderna för reformen
under 2011 och 2012 i samband med budgetpropositionen för 2011.
Migrationsverkets förvaltningskostnader
Migrationsverket har i uppdrag att genomföra en
kartläggning av de asylsökandes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter. Regeringen
bedömer att kartläggningen behöver utvecklas
för att kunna utgöra underlag för Arbetsförmedlingens etableringssamtal och etableringsplaner för de som beviljas uppehållstillstånd men
också för att öka möjligheterna till sysselsättning
under tiden asylärendet prövas.
Regeringen avser att ge Migrationsverket i
uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utforma metod och metodstöd för en
förbättrad kartläggning. En utgångspunkt för ett
sådant uppdrag är att Arbetsförmedlingen i regel
ska ha ett tillfredsställande underlag för etableringssamtal när reformen i den kommande
propositionen om nyanländas etablering träder i
kraft.
För 2010 beräknas ett behov av förstärkning
av Migrationsverkets förvaltningsmedel med 10
miljoner kronor. Motsvarande medel föreslås
överföras från anslag 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande till anslag 1:1 Migrationsverket under utgiftsområde 8. Regeringen avser
att återkomma om kostnaderna för reformen
under 2011 och 2012 i samband med budgetpropositionen för 2011.

nad anslagsram för 2010 föreslås att 71 miljoner
kronor används för denna ersättning under 2010.
Även för 2011 och 2012 uppstår kostnader till
följd av denna ändring som kan beräknas till 128
miljoner kronor för 2011 och 20 miljoner kronor
för 2012.
Under 2009 har medel om 3 miljoner kronor
tillförts anslaget för insatser i samband med
organiserad vidareflyttning. Av tidigare beräknad
anslagsram för 2010 föreslås att 3 miljoner kronor får användas för motsvarande ändamål under
2010.
Beräknad anslagsnivå
Regeringen föreslår att ett anslag på
4 284 328 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 3 808 172 000
respektive 2 913 083 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

4 888 398

4 888 398

4 888 398

-395 975

-288 809

-898 628

-42 625

-75 342

-127 381

-146 470

-616 075

-790 306

-19 000

-100 000

-100 000

4 284 328

3 808 172

2 913 083

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

2

Förslag/beräknat anslag

-59 000

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU1).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Avser teknisk korrigering för Integrationsverkets upphörande.

Kostnader för förlängning av särskilda insatser för
flyktingmottagandet
För åren 2007–2009 har medel funnits avsatta för
extra ersättning till kommunerna för flyktingmottagande enligt förordning (2007:662) om
extra ersättning till kommuner för att påskynda
utlänningars etablering på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår att motsvarande ersättning
utgår till kommunerna för de personer som tas
emot t.o.m. 30 november 2010. Regeringen avser
i detta sammanhang att justera förutsättningarna
för utbetalning för ersättningen per mottagen
person. Utbetalning bör ske så att ersättning går
till den kommun där personen är bosatt sex
månader efter mottagandet. Av tidigare beräk31
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3.7.3

1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare (nytt anslag)

3.7.4

Tabell 3.16 Anslagsutveckling 1:3 Etableringsersättning till
vissa nyanlända invandrare

Tabell 3.18 Anslagsutveckling 1:4 Ersättning till
etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare

Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

1:4 Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa nyanlända
invandrare (nytt anslag)

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
2008

Utfall

7 000

2009

Anslag
Förslag

10 000

0

1

0

0

2011

Beräknat

547 000

2010

2012

Beräknat

1 168 000

2011

Beräknat

320 000

2012

Beräknat

360 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget ska användas för utbetalning av statlig
etableringsersättning till personer som omfattas
av den föreslagna lagen om etableringsinsatser
för vissa nyanlända invandrare.

Anslaget ska användas för utbetalning av ersättning till etableringslotsar och för Arbetsförmedlingens insatser för vissa nyanlända invandrare.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Ett nytt anslag, 1:3 Etableringsersättning till vissa
nyanlända invandrare, förs upp på statsbudgeten
fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att ett anslag på 7 000 000
kronor anvisas för 2010. Finansiering sker
genom att anslaget 1:2 Kommunersättningar vid
flyktingmottagande minskas med motsvarande
belopp. För 2011 beräknas anslaget till
547 000 000 kronor och för 2012 till
1 168 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.

Ett nytt anslag, 1:4 Ersättning till etableringslotsar
och insatser för vissa nyanlända invandrare, förs
upp på statsbudgeten fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att ett anslag på
10 000 000 kronor anvisas för 2010. Finansiering
sker genom att anslaget 1:2 Kommunersättningar
vid flyktingmottagande minskas med motsvarande belopp. För 2011 beräknas anslaget till
320 000 000 kronor och för 2012 till 360 000 000
kronor. Regeringen avser att närmare överväga
under vilket utgiftsområde medlen lämpligen bör
långsiktigt budgeteras.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.

Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

0

0

0

7 000

547 000

1 168 000

7 000

547 000

1 168 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Nytt anslag på statsbudget fr.o.m. 2010.
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Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa
nyanlända invandrare
Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

0

0

0

10 000

320 000

360 000

10 000

320 000

360 000

1

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Nytt anslag på statsbudgeten fr.o.m. 2010.

3.7.5

1:5 Hemutrustningslån

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:5 Hemutrustningslån

kontoret. Den totala låneskulden för upptagna
hemutrustningslån beräknas uppgå till lite drygt
1,1 miljarder kronor vid utgången av 2009. För
2010 beräknas att låneskulden ligger kvar på
samma eller en något lägre nivå. Lånebehovet
bedöms fortsatt bli 1 200 000 000 kronor.
Beräknad anslagsnivå
Antalet kommunmottagna flyktingar beräknas
fortsatt minska vilket får till följd ett minskat
behov av nya lån. Antalet låneftergifter pga.
främst ålder och svag betalningsförmåga beräknas dock öka. Från och med 2010 har anslagsbehovet sammanlagt beräknats minska med 6 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att ett anslag på 8 519 000
kronor anvisas för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 8 519 000 kronor respektive år.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

9 863

2009

Anslag

14 519

2010

Förslag

8 519

2011

Beräknat

8 519

2012

Beräknat

8 519

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 826
20 926

Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Hemutrustningslån
Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

14 519

14 519

14 519

-6 000

-6 000

-6 000

8 519

8 519

8 519

Förändring till följd av:
Beslut

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Flyktingar och vissa andra utlänningar kan få
statliga lån till hemutrustning när de ska etablera
hushåll i Sverige. Anslaget används för att täcka
räntekostnader för upplåningen av medel för lån
till hemutrustning. Omfattningen av låneverksamheten bestäms främst av antalet kommunmottagna flyktingar m.fl. (se tabell 3.2 i avsnitt
3.4.2) och i vilken utsträckning de väljer att ta
lån. Underskottet i verksamheten – i huvudsak
låneftergifter och bristande inbetalningar av
räntor och amorteringar – täcks via anslaget.

1

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU1).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.6

1:6 Från EU-budgeten finansierade
insatser för integration av tredjelandsmedborgare

Tabell 3.22 Anslagsutveckling 1:6 Från EU-budgeten
finansierade insatser för integration av
tredjelandsmedborgare
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringens förslag: Under 2010 får lån tas upp i
Riksgäldskontoret för hemutrustningslån upp
till ett belopp om 1 200 000 000 kronor.

2008

Utfall

2009

Anslag

13 000

2010

Förslag

16 000

2011

Beräknat

16 000

2012

Beräknat

16 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

23 800
11 710

1

Skälen för regeringens förslag: Kapitalupplåningen för hemutrustningslån sker i Riksgälds-

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet) är ansvarig myndighet för
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för
solidaritet och hantering av migrationsströmmar.
Anslaget används för utbetalningar till projekt
som beviljas medel inom ramen för Integrationsfonden. Projekt som kan få stöd är bl.a.
utbildningsinsatser avseende samhällsinformation, språk, historia och kultur.
Under perioden 2007–2013 kommer sammanlagt cirka 825 miljoner euro, motsvarande ca
7,6 miljarder kronor, att fördelas mellan EU:s
medlemsstater för att underlätta integrationen
för nyanlända invandrare. EU-medlen avser
projekt som påbörjats under 2007 men projektmedel har kunnat börja utbetalas först under
2009.

För 2009 har Sverige tilldelats ca 3 miljoner
kronor mer av fondmedlen än vad som tidigare
beräknats. Motsvarande medel föreslås tillföras
anslaget fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att ett anslag på
16 000 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 16 000 000
kronor respektive år.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt nedan.
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration
av tredjelandsmedborgare
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

13 000

13 000

13 000

3 000

3 000

3 000

16 000

16 000

16 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt

Anslagsbeloppet motsvarar EU:s finansiering av
projekten. Inbetalningar från Europeiska kommissionen redovisas under inkomsttitel 6911
Övriga bidrag från EU.
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Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU1).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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4 Diskriminering

4.1

Omfattning

Området omfattar åtgärder för att förebygga
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning, funktionshinder, könsöverskridande
identitet eller uttryck samt ålder. I området ingår
fr.o.m. den 1 januari 2009 myndigheterna
Diskrimineringsombudsmannen och Nämnden
mot diskriminering.

4.2

Vidare ingår stöd till organisationers och stiftelsers verksamhet mot diskriminering, rasism,
homofobi och liknande former av intolerans.
Förutom insatser mot diskriminering redovisas
generella insatser som berör kön, etnisk tillhörighet eller funktionshinder även under områdena Integration och Jämställdhet inom detta
utgiftsområde samt under området Handikapppolitik i utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Diskriminering
Miljoner kronor
Budget
2009 2

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

93

91

93

94

94

2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

39

38

25

25

25

132

129

118

119

119

Utfall
2008 1
Anslag inom område Diskriminering

Totalt för område Diskriminering

0

1

Anslagen fördes upp på statsbudgeten 2009. 2008 redovisades utgifterna under anslagen 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 10:6
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), 10:8 Handikappombudsmannen (HO) samt anslaget
10:2 Integrationsåtgärder, m.m.
2
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

År 2010 beräknas utgifterna inom området
minska med 14 miljoner kronor jämfört med
2009. Minskningen förklaras bl.a. av att flera

temporära satsningar mot diskriminering avslutas 2009, t.ex. utbildningsinsatser om den nya
diskrimineringslagen.
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4.3

Mål

Målet för regeringens politik mot diskriminering
är (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:115):
-

Ett samhälle fritt från diskriminering.

Regeringens politik mot diskriminering är
inriktad på att:
-

minska diskrimineringen och främja lika
rättigheter i samhället oavsett kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck
samt ålder,

-

det ska finnas god kunskap om förekomst
och omfattning av diskriminering i samhället och att det ska finnas kunskaper om
mekanismer bakom diskriminering,

-

arbetsgivare ska ha kunskap om diskrimineringslagstiftningen och ska arbeta för att
förebygga diskriminering, och

-

skapa förutsättningar för arbetet mot
rasism och liknande former av intolerans.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Resultat

En ny diskrimineringslag och en ny myndighet

I juni 2008 antog riksdagen regeringens proposition Ett starkare skydd mot diskriminering
(prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr.
2007/08:219). En ny diskrimineringslag och en
ny lag om Diskrimineringsombudsmannen
trädde i kraft den 1 januari 2009.
Den nya diskrimineringslagen har ersatt jämställdhetslagen (1991:433) och sex andra civilrättsliga lagar vilket medfört bl.a. att skyddet
mot diskriminering i stort sett är lika för de olika
diskrimineringsgrunderna samtidigt som två nya
diskrimineringsgrunder tillkommit – ålder och
könsöverskridande identitet eller uttryck. Förbudet mot åldersdiskriminering är dock begränsat till utbildningsverksamhet och arbetslivet i
vid mening. Det har också införts en ny påföljd,
diskrimineringsersättning. Diskrimineringsersättningen ska både vara en ersättning för den
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kränkning som överträdelsen innebär och verka
avskräckande mot diskriminering.
En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen som inrättades den 1 januari 2009, har
tillsyn över att lagen följs. Detta innebär att Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), Handikappombudsmannen (HO) och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell
läggning (HomO) avvecklades den 31 december
2008. Resultaten av de tidigare fyra ombudsmännens verksamhet under 2008 redovisas
eftersom stora delar av ombudsmännens verksamhet har flyttats över till Diskrimineringsombudsmannen.
I det följande redovisas resultat av insatser
mot diskriminering under 2008. Inledningsvis
beskrivs situationen rörande förekomst och
upplevelser av diskriminering samt kunskap om
diskriminering. Därefter redovisas resultat av
verksamheten hos de tidigare ombudsmännen
mot diskriminering. Avslutningsvis redovisas
resultat av andra insatser mot diskriminering,
rasism, homofobi och liknande former av
intolerans såsom stöd till organisationers och
stiftelsers verksamhet.
Förekomst av diskriminering

Såväl aktuell forskning som de tidigare
ombudsmannamyndigheternas rapportering ger
stöd för att diskriminering förekommer inom
olika samhällsområden. Kunskapen om förekomsten av diskriminering och form av diskriminering har ökat men det är svårt att få en tydlig bild av om diskrimineringen i samhället har
ökat eller minskat. Exempelvis saknas det systematiserat insamlande om olika diskrimineringsgrunder som är jämförbara över tid. Det finns
även olika metodproblem som påverkar forskningsresultatens tillförlitlighet. Anmälningsbenägenheten är svår att överblicka.
Forskningen på diskrimineringsområdet är i
huvudsak inriktad på att undersöka diskriminering inom arbetslivsområdet, särskilt vad gäller
diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet.
Exempelvis har ett antal studier som gjorts visat
att personer med utländskt klingande namn i
mindre utsträckning kontaktats av arbetsgivare
och hyresvärdar än personer med svenskt klingande namn. Det finns även rapporter som visat
på en hög grad av okunskap om diskrimine-
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ringslagstiftningen hos arbetsgivare och andra
relevanta samhällsaktörer.
Resultat av insatser hos
Jämställdhetsombudsmannen (JämO)

Under 2008 inkom 350 anmälningar till JämO,
vilket motsvarar en minskning med 15 procent
jämfört med 2007. En femtedel av anmälarna
under 2008 var män, vilket är en minskning
jämfört med 2007.
Tabell 4.2 Fördelning av ärenden under 2008 per lag
Lag

Jämställdhetslagen (1991:43)

Antal ärenden

143

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan

10

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

53

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever

24

Föräldraledighetslagen (1995:584)

67

Övriga (ej JämO:s område)

53

Sammanlagt

350

JämO har under 2008 fått in sju anmälningar om
diskriminering från de lokala verksamheterna
mot diskriminering, vilket kan jämföras med nio
anmälningar 2007. Tre av de sju ärendena har
rört jämställdhetslagen, tre har rört lagen om
förbud mot diskriminering och ett har rört lagen
om likabehandling av studenter i högskolan.
Inom arbetslivsområdet (jämställdhetslagen
och föräldraledighetslagen) minskade anmälningarna jämfört med 2007. När det gäller jämställdhetslagen minskade dessa med 7 procent.
När det gäller föräldraledighetslagen minskade
dessa också med 7 procent. De flesta anmälningarna enligt jämställdhetslagen avser rekrytering
och uppsägning och båda kategorierna har ökat
jämfört med 2007. En klar majoritet av anmälningarna om uppsägning har lämnats av kvinnor.
Anmälningarna om trakasserier ligger på ungefär
samma nivå som för 2007, men av dessa är fler
från män 2008. Den vanligaste anmälan från män
var annars könsdiskriminering i samband med
rekrytering.
Inom
föräldraledighetslagens
område kom de flesta anmälningarna från kvinnor och rörde förbudet mot missgynnande i
samband med lönesättning även om antalet
minskat jämfört med 2007. Antalet anmälningar
i samband med uppsägning eller avskedande

ökade däremot där männen stod för två femtedelar av anmälningarna. Antalet allmänna förfrågningar ökade kraftigt 2008 och förfrågningarna kom i ökande utsträckning från män.
Inom övriga samhällsområden rörde de flesta
anmälningarna området tjänster och socialförsäkringar samt diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Även 2008
gjordes flertalet av anmälningarna inom området
socialförsäkringar av kvinnor vilket betyder att
trendbrottet som skedde 2007 håller i sig. Under
2008 inkom betydligt fler anmälningar som rör
lagen om förbud mot diskriminering och annan
kränkande behandling av barn och elever. Majoriteten av anmälningarna handlar om brister i
skolans skyldighet att utreda och åtgärda sexuella trakasserier på grund av kön. Majoriteten av
anmälningarna rör flickor.
Under 2008 har JämO ingått 15 förlikningar,
vilket är en ökning jämfört med tidigare år, varav
åtta av dessa inom arbetslivsområdet och fem
enligt barn- och elevskyddslagen. Därutöver har
JämO under 2008 väckt talan i ett stort antal mål
som samtliga rör kvinnor som på ett eller annat
sätt diskriminerats eller missgynnats i samband
med graviditet eller föräldraledighet.
JämO har granskat betydligt färre jämställdhetsplaner 2008 än 2007. De flesta av dessa planer har granskats inom ramen för Miljongranskningen, den granskning av arbetsgivarnas arbete
för jämställda löner som startade 2006 och
pågick till och med 2008. Vid utgången av 2008
hade de 568 största arbetsgivarna granskats, 85
procent var privata företag och 15 procent statliga myndigheter eller bolag. Totalt hade de
granskade arbetsgivarna cirka 750 000 anställda.
Miljongranskningen har enligt JämO lett till att
fler arbetsgivare gjort lönekartläggningar som
lever upp till lagens krav. Därigenom har osakliga löneskillnader på grund av kön upptäckts,
rättats till eller förhindrats. Samtidigt har arbetsgivarna genom granskningen fått bättre kunskap
om hur arbetet ska bedrivas. Granskningen har
också lett till att myndigheten kunnat utveckla
sin granskningsmetod och sitt stöd till parterna.
Under 2008 var ungdomar en prioriterad målgrupp för JämO:s kommunikationsarbete.
Genom en kampanj på webbplatsen Lunarstorm
fick JämO fler prenumeranter på nättidningen
Jämsides och en kraftig ökning av antalet besökare på tidningen. Vid utgången av 2008 hade
också 400 nya arbetsgivare, dvs. totalt 1 600
jämfört med 1 200 år 2007, skapat ett eget konto
37
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på JämO:s hemsida för att göra sin jämställdhetsplan direkt på nätet.
Resultat av insatser hos Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering (DO)

Till DO inkom 796 anmälningar om diskriminering under 2008, vilket motsvarar en minskning
med cirka 12 procent jämfört med året innan. Av
anmälarna var 60 procent män och 40 procent
kvinnor. Andelen kvinnor bland anmälarna har
minskat med två procentenheter sedan 2007.
Tabell 4.3 Fördelning av ärenden under 2008 per lag
Lag

Antal ärenden

Lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i
arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning

291

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan

15

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

365

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever

31

Lagen (1999:131) om Ombudsmannen mot etnisk
diskriminering

94

Sammanlagt

796

DO har under 2008 fått in 60 anmälningar om
diskriminering från de lokala verksamheterna
mot diskriminering, vilket kan jämföras med 43
anmälningar 2007. Av anmälningarna under 2008
har 19 ärenden skickats till facket och elva ärenden utretts vidare av DO, medan tretton avslutats direkt.
Anmälningarna avseende arbetslivet (lagen
om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på
grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning) minskade under 2008 med
cirka 15 procent jämfört med 2007. Av dessa
ärenden var 37 procent från arbetssökande och
63 procent från arbetstagare, vilket skiljer sig
från året innan (47 procent arbetssökande och 53
procent arbetstagare) men motsvarar 2006 års
fördelning. En trolig förklaring till detta är att
efterfrågan på arbetskraft minskat och därmed är
antalet tillfällen då människor exponeras i olika
rekryteringsprocesser färre. Inom arbetslivet är
den största andelen anmälningar från anställda
sådana som rör trakasserier. Dessa anmälningar
ökade 2007 och ligger 2008 kvar på ungefär
samma höga nivå. Bland arbetssökande som
gjorde anmälan hos DO under 2008 rörde de
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flesta anställning medan utebliven intervju minskat till 2006 års nivå.
Inom övriga samhällsområden var anmälningarna inom bostadssektorn samt socialtjänst
störst efter arbetslivsområdet. Tidigare har
anmälningar avseende krogbranschen varit
störst. Anmälningarna på detta område har sjunkit väsentligt sedan 2005. År 2008 har emellertid
antalet anmälningar rörande bostadssektorn
minskat till 2006 års nivå vilket sammanfaller
med DO:s särskilda satsningar på området.
Antalet anmälningar enligt barn- och elevskyddslagen har minskat med 35 procent sedan
2007. När det gäller anmälningar 2008 enligt
lagen om Ombudsmannen mot etnisk diskriminering avser cirka två femtedelar polis, domstol,
kriminalvård och andra rättsvårdande instanser.
Under 2008 har DO träffat åtta förlikningar
på arbetslivsområdet vilket är dubbelt så många
som 2007. DO har också stämt i fyra ärenden
inom arbetslivet. Därutöver har Arbetsdomstolen (AD) dömt till DO:s nackdel i ett mål. Inom
övriga samhällsområden har 23 förlikningar
träffats vilket är betydligt fler än 2007 då sex
förlikningar ingicks. DO bedömer att ett planmässigt och strategiskt utredningsarbete bidragit
till ett högt antal förlikningar. Avseende övriga
samhället har också sju ärenden avslutats genom
domar. DO har också överklagat fyra domar i
tingsrätt och en i hovrätt. DO har väckt talan i
17 ärenden som omfattas av lagen om förbud
mot diskriminering, vilket är betydligt fler än
2007.
Under 2008 har DO fortsatt fokusera på
strategiskt förebyggande arbete vilket medfört
färre antal tillsynsärenden. Enligt DO visar inte
tillsynsarbetet heller under 2008 på några förändringar i arbetsgivares kunskap om eller efterlevnad av lagen. Många arbetsgivare fokuserar
enligt DO på policyförklaringar och målbeskrivningar men saknar ofta konkreta uppföljningsbara mål som har koppling till kraven på aktiva
åtgärder.
DO genomförde tillsyn av sex bolag inom
städbranschen. De fann att inget av bolagen hade
ett förebyggande arbete som levde upp till lagens
krav då granskningen inleddes. Tillsynen avslutades dock i och med att samtliga granskade
bolag kunde redovisa godtagbara kompletteringar. Under 2008 införde DO nya rutiner för
granskning av arbetsgivares förebyggande arbete
mot diskriminering i syfte att få bl.a. mer träffsäker och tydlig tillsyn. Med medel från Euro-
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peiska socialfonden tog DO 2006–2007 fram en
handbok som vänder sig till fack och arbetsgivare. Syftet var att ta fram en modell för att
arbeta förebyggande mot diskriminering. Under
2008 har handboken lanserats på fyra regionala
konferenser.
DO har sedan 2006 bedrivit ett särskilt arbete
kring diskriminering på bostadsmarknaden.
Under 2008 avslutades arbetet med rapporten
Diskriminering på den svenska bostadsmarknaden – En rapport från DO:s särskilda arbete
under åren 2006–2008 kring diskriminering på
bostadsmarknaden. I arbetet har en samverkan
skett mellan DO, olika etniska grupper och
bostadsmarknadens olika aktörer. DO har också
under 2008 på andra sätt fortsatt sitt arbete mot
grupper som är särskilt utsatta för diskriminering. DO har också fortsatt utveckla sin webbplats och bl.a. lagt ut filmscenerna Fyra nyanser
av diskriminering med bifogat diskussionsunderlag. DO har också publicerat rapporterna
Diskriminering av nationella minoriteter inom
utbildningsväsendet samt Diskriminering av
samer – samers rättigheter ur ett diskrimineringsperspektiv.
Resultat av insatser hos
Handikappombudsmannen (HO)

Antalet anmälningsärenden hos HO under 2008
ligger fortfarande kvar på en betydligt högre nivå
jämfört med 2006 även om det skett en minskning med elva procent jämfört med 2007. Detta
kan till största delen förklaras med två massanmälningsaktioner från handikapporganisationer
som genomförts de senaste två åren. Nästan alla
massanmälningar rör företeelser som inte skyddades av den dåvarande diskrimineringslagstiftningen. De kategoriseras därför som anmälningsärenden enligt lagen om Handikappombudsmannen och avslutas utan utredning,
men vid behov med hänvisning till respektive
tillsynsmyndighet. Antalet anmälningar enligt
diskrimineringslagarna var 276 under 2008, vilket
är en ökning med cirka 23 procent jämfört med
2007.

Tabell 4.4 Fördelning av ärenden under 2008 per lag
Lag

Antal ärenden

Lagen (1992:132) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av funktionshinder

95

Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan

12

Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever

124
45

Lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen

625

Sammanlagt

901

HO har under 2008 fått in 13 anmälningar om
diskriminering från de lokala verksamheterna
mot diskriminering, vilket är lika många
anmälningar som 2007. En högre andel av
anmälningarna jämfört med tidigare år rör HO:s
ansvarsområde. Det skulle enligt HO:s
bedömning kunna ha samband med den
utbildning som ombudsmännen haft för de
lokala verksamheterna.
Anmälningar inom alla områden, utom de
som rör högskolan, har ökat. Ökningen kan
enligt HO ha samband med den uppmärksamhet
den nya diskrimineringslagen fått. Under 2008
har andelen män som anmäler enligt lagen om
förbud mot diskriminering ökat något i relation
till andelen kvinnor. Bland anmälarna är fler barn
jämfört med tidigare år.
Vad
avser
anmälningarna
inom
arbetslivsområdet har dessa ökat något 2008 och
ligger återigen på 2006 års nivå. Över tid ligger
antalet anmälningar per år på samma nivå inom
respektive samhällsområde. Under 2008
uppnådde HO fem förlikningar varav fyra enligt
lagen om förbud mot diskriminering. Två
ärenden enligt lagen om förbud mot
diskriminering har också avslutats med dom.
HO har också under 2008 för första gången
väckt talan i ett ärende enligt barn- och
elevskyddslagen.
HO har under 2008 granskat en
likabehandlingsplan för högskolan.
HO har under 2008 fortsatt sitt arbete med
information och utbildning, men har liksom
övriga ombudsmän tvingats göra prioriteringar i
sin verksamhet inför den avveckling av
ombudsmännen som skedde den 31 december
2008. I första hand har samtliga ombudsmän
arbetat med att få ner ärendebalanserna. I sitt
arbete med utbildning och information
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samverkar HO med ett stort antal myndigheter
och organisationer.
Resultat av insatser hos Ombudsmannen mot
diskriminering på grund av sexuell läggning
(HomO)

Under 2008 mottog HomO 50 anmälningar från
personer som ansett sig drabbade av
diskriminering av skäl som har samband med
sexuell läggning. Antalet anmälningar är
marginellt högre jämfört med 2007. Över tid kan
det noteras att antalet anmälningar per år ligger
på ungefär samma nivå inom respektive
samhällsområde.
Tabell 4.5 Fördelningen av ärenden under 2008 per lag
Lag

Lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning
Lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i
högskolan
Lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering

Antal ärenden

11
0
24

Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling av barn och elever

2

Anmälningar ej hänförliga till ovan angivna lagar

13

Sammanlagt

50

Andelen män som anmäler diskriminering är
betydligt större än andelen kvinnor vars andel är
36 procent. Kvinnornas andel av dem som
efterfrågar råd och stöd fortsätter att öka också
2008.
Ett anmälningsärende har under 2008
inkommit till HomO via lokal verksamhet mot
diskriminering.
Jämfört med andra samhällsområden som
täcks in av diskrimineringslagstiftningen har
HomO, relativt sett, inte så många anmälningar
som rör arbetslivet. Detta trots att
förfrågningarna som rör arbetslivets område är
vanligt förekommande bland de kontakter som
allmänheten tar med myndigheten. Detta
bedöms delvis bero på att rädslan för
offentlighet och publicitet kan ha en avhållande
effekt på benägenheten att göra anmälan.
Jämfört med övriga ombudsmän har HomO
relativt få anmälningar som avser diskriminering
och annan kränkande behandling av barn och
elever. Detta bedömer HomO som relativt
naturligt eftersom det är svårt för unga personer
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att offentliggöra sin homo- och bisexuella
läggning för en större krets personer.
Inom
området
varor,
tjänster
och
samhällsservice
har
anmälningar
och
förfrågningar om råd och stöd med anknytning
till samkönade familjerelationer och föräldraskap
fortsatt komma in till myndigheten.
Under 2008 ingick HomO en förlikning
jämfört med sex under 2007. Under året
avslutades två rättsprocesser och vid årets slut
pågick fyra processer.
Under
2008
har
HomO
granskat
likabehandlingsplaner vid fem olika lärosäten.
Resultatet har i huvudsak varit positivt och de
brister som påpekats har åtgärdats.
HomO har tillsammans med RFSL
(Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och
transpersoners rättigheter) under 2008 följt upp
det EU-finansierade samarbetsprojektet Fritt
Fram som mellan 2002–2007 utvecklade
metoder mot diskriminering på grund av sexuell
läggning i arbetslivet. Av uppföljningen framgår
att i stort sett alla åtaganden genomförts och att
många goda exempel identifierats som kan
spridas vidare till andra. Ett projektsamarbete
mellan HomO, RFSL, Riksidrottsförbundet och
idrottsutbildarna SISU har inletts. Syftet med
projektet är att motverka heteronormativitet och
homofobi inom idrotten. Inom projektet har det
utvecklats en utbildning som genomförts inom
Sveriges största förening för simning. En
fotbollsförening avser genomföra samma
utbildning under 2009. Utbildningsinsatserna är
tänkta att inspirera andra föreningar att också
genomföra utbildningen.
HomO har utvecklat en särskild webbplats
med ett handledningsmaterial för kommunernas
arbete med att skapa lika villkor för alla
medborgare oavsett sexuell läggning som
lanserades våren 2008. HomO har även
genomfört särskilda utbildningsinsatser riktade
mot bl.a. rättsväsendets myndigheter.
Fördjupad samverkan mellan ombudsmännen
mot diskriminering – JämO, DO, HO och HomO

Samarbetet mellan JämO, DO, HO och HomO
har vidareutvecklats och fördjupats under 2008.
Gemensamma projekt och informationsutbyte
har skett på olika nivåer mellan myndigheterna.
Med anledning av den förestående sammanslagningen av myndigheterna genomförde de
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t.ex. återkommande gemensamma utbildningar
om de olika diskrimineringsgrunderna.
Ombudsmännen har gemensamt tagit fram
handledningar till stöd för förskolans, skolans
och högskolans likabehandlingsarbete. De har
också på andra sätt genom information och
utbildning givit stöd till dessa. En broschyr har
tagits fram som riktar sig till studenter på
högskolan och en text om icke-diskriminering
har lagts ut på webbplatsen www.student.se.
Ombudsmännen har också t.ex. medverkat vid
Friendsdagen på Skansen som riktar sig till
skolan. Ombudsmännen beslutade emellertid att
inte
starta
någon
större
gemensam
tillsynsgranskning av likabehandlingsplaner på
skolområdet 2008 på grund av den förestående
avvecklingen av myndigheterna.
Ombudsmännen har tillsammans genomfört
utbildningsinsatser av de lokala verksamheterna
mot diskriminering under 2008 samt samarbetat
med dem under festivalen Europride.
Resultat av insatser mot diskriminering, rasism,
homofobi och liknande former av intolerans

Arbetet mot diskriminering, rasism och liknande
former av intolerans sker genom en rad olika
insatser inom olika delar av samhället.
Ett antal sektorsmyndigheter, framförallt
inom försvar och rättsväsende, har haft i uppdrag
att motverka diskriminering. Flera av uppdragen
har utvärderats.
Statskontorets utvärdering (Handlingsplaner
och strategier mot diskriminering, 2009:4) av
vissa myndigheters handlingsplaner och
strategier mot diskriminering visar att det finns
stora skillnader mellan myndigheternas sätt att
arbeta mot diskriminering samt när det gäller
långsiktighet och kontinuitet i arbetet.
Statskontorets bedömning är att regeringens
uppdrag inte har haft något omfattande
genomslag när det gäller myndigheternas arbete
mot diskriminering. Endast i fallet med
myndigheterna inom försvarsområdet har det
skett
bestående
förändringar.
Enligt
Statskontoret finns det flera möjliga förklaringar
till varför uppdragen om antidiskriminering får
olika genomslag i olika myndigheter. Det
handlar bl.a. om att innehållet i uppdragen inte
alltid är tydligt i förhållande till myndigheternas
kärnverksamhet, att det finns skillnader i
regeringens styrning och uppdragens utform-

ning samt att uppföljningar är inriktade på
genomförda insatser och inte effekterna av dessa
insatser.
Statskontorets bedömning av det regionala
utvecklingsprojektet om mångfald och
antidiskriminering (dnr Fi2006/1496) visar att
projektet
genomförts
med
varierande
framgång. Ett positivt resultat av projektet är
att det bland annat har bidragit till att
rekryteringsarbetet har utvecklats och till en
ökad medvetenhet om frågornas betydelse.
Samtidigt har mångfaldsfrågorna inte fått
större genomslag hos de medverkande
myndigheterna än hos en jämförande grupp.
Statskontorets slutsats är att tidsbegränsade
projekt inte är någon lösning för en långsiktig
utveckling av arbetet för mångfald och mot
diskriminering.
Statskontorets slutsats av utvärderingen av
försöket med avidentifierade ansökningshandlingar (dnr Fi2006/227) är att det inte går
att dra några entydiga slutsatser om metodens
värde för att öka mångfalden, bland annat på
grund av vissa metodproblem. Statskontoret
menar att metoden med avidentifierade
ansökningshandlingar ännu inte är ett färdigutvecklat verktyg och att det skulle krävas
ytterligare utvecklingsarbete.
Även verksamheter som beviljats stöd enligt
förordningen (2002:989) om statligt stöd för
verksamhet som förebygger och motverkar
diskriminering har utvärderats (Utvärdering av
lokal antidiskrimineringsverksamhet, 2009).
Enligt utvärderingen fyller verksamheterna en
viktig funktion i samhället. Verksamheterna har
kännedom om lokala förhållanden, närhet till
individen och når nya målgrupper. Verksamheterna har också en viss bortsållningsfunktion
så att alla ärenden inte går vidare till
Diskrimineringsombudsmannen. Utvärderingen
innehåller också rekommendationer för att öka
värdet av lokal antidiskrimineringsverksamhet.
Bland annat föreslås att målbilden bör tydliggöras samt att styrnings- och uppföljningsstrategier bör vidareutvecklas.
Med stöd av förordningen (2002:989) om
statligt stöd för verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering, utbetalades 12,9
miljoner kronor till 20 lokala verksamheter mot
diskriminering under 2008. Totalt ansökte 35
olika verksamheter.
Under 2008 utbetalades knappt 9,3 miljoner
kronor i stöd till organisationer som arbetar mot
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rasism och liknande former av intolerans. Den 1
april 2008 trädde en ny förordning i kraft för
statsbidrag till verksamheter mot rasism och
liknande former av intolerans; förordningen
(2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot
rasism och liknande former av intolerans. Av de
86 organisationer som sökte bidrag till verksamheter mot rasism eller liknande former av
intolerans beviljades 23 organisationer statsbidrag. Bidragen fördelades både till små och
stora organisationer med stor geografisk
spridning.
Under 2008 utbetalades drygt 6,3 miljoner
kronor i stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella samt transpersoner. Från och med
den 1 juli 2008 gäller den nya förordningen
(2008:349) om statsbidrag till organisationer för
homosexuella, bisexuella, transsexuella eller
personer med könsöverskridande identitet eller
uttryck. Samtliga bidragssystem hanteras av
Ungdomsstyrelsen.
Som en följd av att Sverige ratificerat FNkonventionen om förbud mot alla former av
rasdiskriminering rapporterar Sverige periodiskt
till FN:s kommitté, den s.k. CERD-kommittén,
som övervakar konventionens efterlevnad. Den
senaste rapporten, lämnades 2006. Som ett led i
övervakningsprocessen genomförde kommittén
under augusti 2008 ett förhör med Sverige.
Kommittén lämnade därefter under 2008 sina
rekommendationer om hur genomförandet av
konventionen kan förbättras.
Sveriges förhör inför den s.k. CEDAWkommittén som övervakar efterlevnaden av FNkonventionen om avskaffande av all slags
diskriminering av kvinnor ägde rum i Genève
den 25 januari 2008. Sverige fick beröm för bland
annat framgångarna i jämställdhetsarbetet,
bildandet av ett nytt departement, ökningen av
anslaget för jämställdhet och antagandet av
handlingsplanen om mäns våld mot kvinnor.
Sverige fick kritik för bl.a. bestående osakliga
löneskillnader mellan kvinnor och män, den
ojämna könsfördelningen på högre positioner
inom bl.a. näringslivet samt när det gäller att
motverka diskriminering mot kvinnor från
minoritetsgrupper. Sveriges nästa rapporteringstillfälle till CEDAW-kommittén sker 2014.
Under
2008
tillsatte
Europarådets
ministerkommitté en kommitté - Europarådets
expertkommitté om diskriminering på grund av
sexuell läggning och könsidentitet - för att ta
fram ett förslag till rekommendation till alla
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Europarådets 47 medlemsstater om åtgärder för
att motverka diskriminering på grund av sexuell
läggning och könsidentitet med syftet att
säkerställa respekten för homo-, bi- och
transsexuellas mänskliga rättigheter och att
främja tolerans. Formellt består kommittén av
nio ledamöter, bl.a. en representant från Sverige.
Den svenska representanten är ordförande i
kommittén och leder därmed arbetet.
4.4.2

Analys och slutsatser

Det finns indikationer på att lagstiftningen mot
diskriminering fått större genomslag och att
ombudsmännens arbete effektiviserats. Fler
personer har fått upprättelse genom ombudsmännens försorg, fler förlikningar har uppnåtts
och fler stämningar har lämnats till domstol. Av
de ärenden som prövats i domstol har DO i
större utsträckning haft framgångar i allmänna
domstolar jämfört med de fall som prövats i
Arbetsdomstolen. Nivån på det skadestånd som
utdömts vid diskriminering har på vissa
områden, t.ex. krogdiskriminering, varit lågt.
Massanmälningarna från handikapporganisationer som genomförts de senaste två åren
handlar till största delen om bristande
tillgänglighet. Frågan om bristande tillgänglighet
för personer med funktionshinder som en form
av diskriminering utreds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Regeringen
har
genom
den
nya
diskrimineringslagen, samt genom inrättandet av
en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, skapat förutsättningar för att
diskriminering ska bekämpas mer effektivt. En
ny påföljd, diskrimineringsersättning, har införts
vid överträdelser av diskrimineringslagen.
Diskrimineringsersättningen ska både vara en
ersättning för den kränkning som överträdelsen
innebär och verka avskräckande mot diskriminering. På detta sätt har det skapats förutsättningar för högre ersättningsnivåer vid
diskriminering.
Utvärderingarna av myndigheters arbete mot
diskriminering visar på ett fortsatt behov av att
identifiera effektiva åtgärder mot diskriminering.
Det gäller inte minst hur strategier bör utformas
och genomföras för att ickediskrimineringsperspektivet ska genomsyra verksamheterna.
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Regeringen
har
genom
att
samla
utbetalningsansvaret för de olika statsbidragen
till en myndighet, Ungdomsstyrelsen, skapat
bättre förutsättningar för en helhetsbild och ett
samlat grepp kring bidragsfördelningen.

4.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar
eller anmärkningar rörande ombudsmännen mot
diskriminering.

4.6

Politikens inriktning

Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig
rättighet och inte en förhandlingsbar förmån.
Förbud mot diskriminering finns inskrivet i ett
stort antal konventioner om mänskliga
rättigheter. Enligt FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna är alla människor
födda fria och lika i värde och rättigheter. Ickediskrimineringsprincipen är en viktig beståndsdel även när det gäller att säkerställa rättigheter
för de nationella minoriteterna.
Ett sätt att motverka diskriminering och
därmed verka för grundläggande mänskliga
rättigheter är genom lagstiftning. För att
diskriminering ska kunna bekämpas på ett
verkningsfullt sätt är det viktigt att lagstiftningen är så effektiv och så heltäckande som
möjligt.
Regeringen
har
genom
den
nya
diskrimineringslagen (2008:567) som omfattar
fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden, samt genom inrättandet av en ny
myndighet,
Diskrimineringsombudsmannen,
skapat förutsättningar för att diskrimineringen i
samhället ska bekämpas mer effektivt.
Det är angeläget att både den som anser sig
utsatt för diskriminering och den som
diskrimineringsförbuden riktar sig till får
kunskap och information om den nya lagen och
den nya myndigheten. Diskrimineringsombudsmannen har därför under 2009 fått särskilda
medel för informations- och utbildningsinsatser
om den nya diskrimineringslagen.
Regeringen kommer att följa tillämpningen av
diskrimineringslagen. Det gäller t.ex. ersättningsnivåer vid diskriminering och utgången av

mål i Arbetsdomstolen och de allmänna domstolarna. Det är vidare viktigt att i det fortsatta
arbetet skapa förutsättningar för analys och
uppföljning inom området. Diskrimineringsombudsmannen har också ansvar för att följa och
analysera utvecklingen inom sitt ansvarsområde
och har därför bl.a. fått i uppdrag att låta
genomföra en studie av olika utsatta gruppers
upplevelser av diskriminering. Sådana studier kan
bl.a. bidra till att identifiera problem och ge nya
insikter och infallsvinklar på diskriminering.
Arbetet med att säkerställa samma skydd oavsett diskrimineringsgrund och att lagstiftningen
är så effektiv och så heltäckande som möjligt
måste även i fortsättningen ha högsta prioritet.
Flera frågor som utreds nu behöver övervägas i
detta syfte. Det gäller t.ex. frågan om ett skydd
mot diskriminering på grund av ålder ska införas
på de samhällsområden som i dag saknar ett
sådant skydd i diskrimineringslagen. Det gäller
vidare frågan om bristande tillgänglighet för
personer med funktionshinder som en form av
diskriminering och dess ekonomiska konsekvenser. En ytterligare fråga är hur krav på aktiva
åtgärder mot diskriminering kan göras tydliga,
skarpa och kopplas till en verkningsfull sanktion
samt om krav på aktiva åtgärder bör utvidgas till
fler diskrimineringsgrunder och fler samhällsområden.
Att identifiera effektiva metoder i arbetet mot
diskriminering är av lika stor vikt som att ha en
effektiv lagstiftning mot diskriminering. Utvärderingar har gjorts av försöken med avidentifierade ansökningshandlingar vid ett antal myndigheter, av antidiskrimineringsstrategier som
utarbetats av ett antal centrala myndigheter och
av antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Regeringen kommer att mot bakgrund
av dessa utvärderingar överväga behovet av
ytterligare åtgärder.
Arbetet mot diskriminering ingår dessutom i
regeringens strategi för integration (se utgiftsområde 13, kapitel 3).
Regeringen föreslår att verksamheter som
beviljas stöd enligt förordningen (2002:989) om
statligt stöd för verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering beviljas medel under
2010-2012.
Insatser mot rasism, homofobi och andra
former av intolerans har kopplingar till arbetet
mot diskriminering. Rättsväsendets insatser mot
dessa företeelser är centrala, men regeringen
främjar även andra aktörers arbete. De statliga
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stödinsatserna omfattar bl.a. ekonomiskt stöd
till ideella organisationer som bedriver verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans samt stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella, transexuella och personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck. Dessa
stöd utgör ett viktigt bidrag i arbetet med att
skapa kontinuitet i ideella organisationers arbete
mot rasism, homofobi och andra liknande former av intolerans.
Rasistiska och andra uppfattningar och värderingar som står i strid med principen om alla
människors lika värde, utgör ytterst en utmaning
mot hela den värdegrund som bär upp en demokrati. Områden där det finns särskilda behov av
insatser måste identifieras, liksom nyckelaktörer.
Inom ramen för demokratipolitiken pågår en
dialog för en förstärkt gemensam värdegrund (se
utgiftsområde 1, kapitel 9).
Det är inte ovanligt att barn och elever upplever att de blir kränkta av andra elever på grund av
sitt kön, etniska tillhörighet, sexuella läggning,
funktionshinder m.m. Skolor måste därför fortsätta att intensifiera sitt arbete för att motverka
kränkningar i form av ord och handlingar.
Rasism, främlingsfientlighet, homofobi, sexism,
könsdiskriminering, diskriminering av personer
med funktionshinder och andra former av intolerans är tydliga indikatorer på ett intolerant
klimat och måste aktivt motverkas. Skolans
arbete för att förebygga och motverka trakasserier och annan kränkande behandling bör ses
som en del av ett större arbete för att ge alla elever en förståelse och en respekt för samhällets
mest grundläggande värderingar, hur vi beter oss
mot varandra och hur vi lever tillsammans. I
förlängningen kan detta arbete även ha inverkan
på problemet med kränkningar t.ex. på Internet.
Principen om icke-diskriminering ska inte
enbart drivas nationellt utan även i olika internationella sammanhang. Med stöd av artikel 13 i
EG-fördraget presenterade kommissionen den 2
juli 2008 ett förslag till direktiv med förbud mot
diskriminering på grund av religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Syftet är att motverka diskriminering
utanför arbetslivet genom att säkerställa samma
nivå av skydd mot diskriminering oavsett
diskrimineringsgrund. Ett gemenskapsrättsligt
skydd mot diskriminering har positiv effekt på
den fria rörligheten. Regeringens övergripande
handlingslinje är därför att verka för ett antagande av ett EG-direktiv som säkerställer samma
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nivå av skydd mot diskriminering för var och en
av de diskrimineringsgrunder som omfattas av
direktivet.
Kommissionen har även presenterat ett förslag till direktiv som syftar till att underlätta för
kvinnor att starta och bedriva företag och att
förbättra medhjälpande makars ställning.
Regeringen är positiv till förslag som motverkar
diskriminering på grund av kön och underlättar
för kvinnor att starta och driva företag. Regeringen ska verka för att driva förhandlingarna
framåt.
Sverige arrangerar en konferens, Equality
Summit, under hösten 2009. Syftet med konferensen är att genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte stärka och effektivisera arbetet mot alla
former av diskriminering, samt främja lika rättigheter och möjligheter inom EU. Erfarenheter
och kunskaper som framkommer här ska spridas
och på annat sätt göras tillgängliga. Det handlar
om information om olika metoder för och erfarenheter av arbetet för att främja lika rättigheter
och möjligheter inom olika samhällssektorer och
på olika nivåer samt vikten av samverkan mellan
olika aktörer för att bekämpa diskriminering.
Även i andra internationella fora, så som FN
och Europarådet, kommer Sverige aktivt arbeta
för principen om alla människors lika värde. Det
gäller inte minst HBT-frågor och romernas situation.

4.7

Budgetförslag

4.7.1

2:1 Diskrimineringsombudsmannen

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 2:1
Diskrimineringsombudsmannen
Tusental kronor

1

1

2008

Utfall

2009

Anslag

93 056

2010

Förslag

93 080

2011

Beräknat

93 915

3

2012

Beräknat

94 421

4

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
90 724

Anslaget fördes upp på statsbudgeten 2009. 2008 redovisades utgifterna under
anslagen 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, 10:6
Jämställdhetsombudsmannen (JämO), 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering
på grund av sexuell läggning (HomO) samt 10:8 Handikappombudsmannen (HO).
2
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
3
Motsvarar 93 080 tkr i 2010 års prisnivå.
4
Motsvarar 93 080 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslaget används för Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader. Från anslaget
finansieras också Nämnden mot diskriminering.

för stöd till verksamheter som förebygger och
motverkar diskriminering.
Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att ett anslag på 93 080 000
kronor anvisas för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 93 915 000 respektive
94 421 000 kronor.
Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:1
Diskrimineringsombudsmannen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

93 056

93 056

93 056

3 434

4 300

4 824

-3 410

-3 441

-3 459

93 080

93 915

94 421

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget ökas med 10
miljoner kronor under 2010-2012 för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt
15.4.3.) För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att anslaget 2:2 Åtgärder mot diskriminering, rasism m.m. minskas med
32 000 kronor för att tillföras anslaget 13:6
Insatser för den ideella sektorn.
Regeringen föreslår att ett anslag på
24 918 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 24 918 000
respektive 24 918 000 kronor.
Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2
Åtgärder mot diskriminering, rasism m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

4.7.2

2:2 Åtgärder mot diskriminering,
rasism m.m.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag 2

1

2009

Anslag

39 072

2010

Förslag

24 918

2011

Beräknat

24 918

2012

Beräknat

24 918

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2011

2012

39 072

39 072

39 072

9 968

9 968

9 968

-24 122

-24 122

-24 122

24 918

24 918

24 918

Övrigt

Tusental kronor

Utfall

2010

Förändring till följd av:

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 2:2 Åtgärder mot
diskriminering, rasism m.m.

2008

1

Förslag/beräknat anslag
0
38 129

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Tillfälliga anslagsmedel avseende insatser mot diskriminering, rasism och
liknande former av intolerans under 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1,
rskr. 2008/09:115)

1

Anslaget fördes upp på statsbudgeten 2009. 2008 redovisades utgifterna under
anslaget 10:2 Integrationsåtgärder, m.m.
2
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för insatser mot diskriminering, rasism, homofobi och liknande former av
intolerans. Anslaget används också för stöd till
organisationer för homosexuella, bisexuella,
transsexuella
eller
personer
med
könsöverskridande identitet eller uttryck samt
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5 Jämställdhet

5.1

Omfattning

Området omfattar åtgärder för ökad jämställdhet. Insatser som rör diskriminering på grund av
kön redovisas under området Diskriminering
inom detta utgiftsområde. Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande och de huvudsakliga
insatserna sker och redovisas inom olika berörda
utgiftsområden.

5.2

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Jämställdhet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

207

400

535

400

35

35

Totalt för område Jämställdhet

207

400

535

400

35

35

Anslag inom område Jämställdhet

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utgiftsprognosen för 2009 är 135 miljoner kronor högre än anvisade medel. Skälet är att del av
det anslagssparande som fördes över från 2008
kommer att användas 2009. Anledningen är att

flertalet av åtgärderna inom ramen för den
särskilda jämställdhetssatsningen som startade
2007 framför allt kommer att medföra utgifter
under åren 2009-2010.
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5.3

Mål

Målet för jämställdhetspolitiken är:
Kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
Målet beslutades av riksdagen hösten 2008
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:AU1, rskr.
2008/09:155).
-

Regeringen har fastställt följande delmål för
jämställdhetspolitiken:
-

En jämn fördelning av makt och inflytande.
Kvinnor och män ska ha samma rätt och
möjlighet att vara aktiva medborgare och
att forma villkoren för beslutsfattandet.

-

Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män
ska ha samma möjligheter och villkor i fråga
om utbildning och betalt arbete som ger
ekonomisk självständighet livet ut.

-

-

Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta
samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha
samma rätt och möjlighet till kroppslig
integritet.

5.4

Resultatredovisning

5.4.1

Resultat

Jämställdhetspolitiken har tillförts medel motsvarande 1,6 miljarder kronor för en särskild
jämställdhetssatsning under åren 2007–2010.
Under denna period har resurserna till jämställdhetspolitiken mer än tiodubblats. Detta har
möjliggjort en omfattande satsning på att
utveckla jämställdheten inom angelägna och
strategiska områden.
Eftersom de olika åtgärderna inom ramen för
satsningen fortfarande pågår är det för tidigt att
redovisa några resultat. I det följande avsnittet
lämnas därför en redogörelse för hur medlen har
använts i förhållande till regeringens mål för jämställdhetspolitiken. Regeringen avser att lämna
en mer utförlig redovisning av satsningen, anslagets användning och resultat till riksdagen våren
2010 i en särskild skrivelse. Under 2011 kommer
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en slutlig uppföljning att göras som även den
kommer att redovisas till riksdagen.
I bilaga 1 till denna volym ges en särskild
redovisning av könsfördelningen i statliga myndigheters styrelser vid utgången av 2008.
Resultatredovisning av insatser av betydelse
för jämställdheten görs också inom andra
berörda utgiftsområden i denna budgetproposition.
I förslag till statsbudget, finansplan m.m.
bilaga 5 (volym 1) redovisas utvecklingen av fördelningen av de ekonomiska resurserna mellan
kvinnor och män.
Jämn fördelning av makt och inflytande

Sammantaget har 54 miljoner kronor fördelats
från den särskilda jämställdhetssatsningen till
olika åtgärder för att uppnå en jämnare fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och
män.
Styrelserepresentation
Arbetet med att nå slutmålet 50 procent kvinnor
och 50 procent män bland ledamöterna i de centrala statliga myndigheternas styrelser fortsätter.
Andelen kvinnor i dessa styrelser och insynsråd
uppgick 2008 till 48 procent och andelen män till
52 procent. Andelen kvinnor som ordföranden i
dessa styrelser och insynsråd uppgick till 39 procent och andelen män till 61 procent.
I juni 2008 gav regeringen Verket för förvaltningsutveckling (Verva) i uppdrag att genomföra
ett program för kvinnors karriärutveckling i staten. Ansvaret för programmet övergick till
Kompetensrådet för utveckling i staten den 1 januari 2009. En sammanfattande rapport om hur
programmet avlöpt ska redovisas till Regeringskansliet senast den 1 mars 2011. En utvärdering
av programmets effekter kommer att genomföras efter det att programmet har avslutats.
Andelen kvinnor i de statliga bolagen har ökat
som en följd av aktiva åtgärder från regeringens
sida. I dag är 48 procent av styrelseledamöterna
kvinnor i de statligt helägda bolagen och 52 procent män. I de helägda och delägda bolagen var
uppdelningen 46 procent kvinnor och 54 procent män. När det gäller ordföranden har andelen kvinnor ökat från 33 procent till 35 procent
mellan 2008 och 2009.
I december 2008 beviljade regeringen Almi
Företagspartner AB medel för att samordna ett
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nationellt styrelseprogram för kvinnor. Regeringen följer löpande programmets genomförande och resultat.
När det gäller balansen mellan kvinnor och
män i bolagens styrelser spelar valberedningarna
en väsentlig roll. Det är de som ska kunna se och
föreslå de kompetenta personer som finns och
vars kunskap måste tas till vara i de olika styrelserna. Regeringskansliet har därför inlett en
undersökning av hur valberedningarna i alla
noterade bolag agerat inför styrelseutnämningar
och deras motiv för detta. Syftet är att få en fördjupad bild av hur valberedningarna arbetar för
att uppnå en jämn könsfördelning i styrelserna.
Ekonomisk jämställdhet

Sammantaget har medel motsvarande 317 miljoner kronor fördelats från den särskilda jämställdhetssatsningen till olika åtgärder för att
uppnå målet om ekonomisk jämställdhet.
Utvecklingen av fördelningen av de ekonomiska resurserna mellan kvinnor och män redovisas i bilaga 5 till volym 1. Av bilagan framgår
att kvinnor fortfarande har lägre arbetsinkomster än män och att det beror på att kvinnor i genomsnitt förvärvsarbetar i mindre utsträckning,
tillhör i större utsträckning yrkesgrupper med
generellt låg lönenivå, och är företagare i mindre
utsträckning än män. Av bilagan framgår även att
den genomsnittliga disponibla inkomsten är
jämnare fördelad mellan kvinnor och män än vad
inkomsten av arbete är. Det förklaras av att den
disponibla inkomsten inte enbart utgörs av
arbetsinkomster utan även av kapitalinkomster,
skatter och transfereringar och att det sammantaget innebär en viss utjämning av inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.
Jämställdhet på arbetsmarknaden
Regeringen har i juni 2009 till riksdagen överlämnat skrivelsen En jämställd arbetsmarknad –
regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet (skr. 2008/09:198).
I skrivelsen redovisar regeringen sina bedömningar av vilka som är de viktigaste utmaningarna för jämställdhet på arbetsmarknaden och i
näringslivet samt vilken inriktning politiken bör
ha för att möta dessa. Vidare redovisas de insatser som regeringen har genomfört och avser att
genomföra.

De åtgärder som redovisas genomförs framförallt inom arbetsmarknads-, närings-, utbildnings- och familjepolitik som t.ex. införandet av
jämställdhetsbonus, jobbskatteavdrag, jämställdhet i skolan och främjande av kvinnors företagande. Nya insatser som ingår i strategin är bl.a.
insatser för att minska kvinnors sjukskrivning,
en särskild satsning om våldsutsatthet i arbetet,
pilotprojekt för att minska utanförskapet bland
utrikes födda kvinnor och analys av män och
jämställdhet.
Flera av de åtgärder som redovisas i skrivelsen
finansieras med medel från detta utgiftsområde,
anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. De
åtgärder som hittills har beslutats uppgår till ca
172 miljoner kronor för perioden 2009–2010.
Jämställdhet i högskolan
Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i högskolan (dir. 2009:7). Delegationen
ska stödja insatser och föreslå åtgärder som
främjar jämställdhet i högskolan. Med högskolan
avses i detta uppdrag hela högskolesektorn, dvs.
såväl statliga universitet och högskolor som
enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd samt organisationer med anknytning till
sådana lärosäten. Delegationen ska särskilt uppmärksamma och motverka könsbundna utbildningsval till högskolan och den minskade andelen män som söker sig till högre utbildning.
Delegationen ska även uppmärksamma skillnader mellan kvinnor och män vad avser studietakt,
avhopp och benägenhet att avlägga examen samt
kvinnors och mäns skilda möjligheter till forskarkarriär och den ojämna könsfördelningen på
högre befattningar inom högskolan.
Kostnaderna för delegationen finansieras via
anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder och
beräknas till 60 miljoner kronor. Uppdraget ska
slutligt redovisas senast den 1 januari 2011.
Jämställdhet i skolan
Regeringen har tillsatt en delegation för jämställdhet i skolan (dir. 2008:75). Delegationen
ska utifrån skolans värdegrundsuppdrag lyfta
fram och utveckla kunskap om jämställdhet i
skolan. Uppdraget omfattar såväl kommunala
som fristående skolor samt sameskolan och specialskolan. Delegationen ska kartlägga kunskapsfältet jämställdhet i skolan och ta fram
kunskapsöversikter som rör bl.a. lärstilar samt
språk-, läs- och skrivutveckling. I uppdraget
ingår också att identifiera områden där ytterligare kunskap om jämställdhet och genus behövs.
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Uppdraget ska slutredovisas senast den 30
augusti 2010.
Vidare har regeringen gett Skolverket i uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser inom
jämställdhetsområdet i skolan. Uppdraget omfattar bl.a. att sprida kunskap om kön och skolframgång, stärkt elevhälsa, fortbildning av lärare
och annan skolpersonal om hederstraditioner
samt om sex- och samlevnadsundervisning.
Uppdraget omfattar såväl det offentliga skolväsendet som motsvarande fristående utbildningsverksamheter. Uppdraget ska redovisas senast
den 31 december 2010.
Finansiering via anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder beräknas till ca 85 miljoner
kronor av den totala kostnaden för insatsen på
110 miljoner kronor.
Jämn fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet

Sammantaget har medel motsvarande 20 miljoner kronor fördelats från den särskilda jämställdhetssatsningen till olika åtgärder för att
uppnå målet om jämn fördelning av det obetalda
arbetet.
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för
hemarbetet och ha möjligheter att ge och få
omsorg på lika villkor. För att kunna utforma
riktade insatser som bidrar till detta har Statistiska centralbyrån (SCB) 2008 fått regeringens
uppdrag att genomföra en tidsanvändningsundersökning. Undersökningen är en EU-gemensam undersökning och finansieras med medel
inom ramen för den särskilda jämställdhetssatsningen med 20 miljoner kronor.
Tidsanvändningsundersökningar ger kunskaper om svenskt vardagsliv och om hur kvinnor
och män fördelar sin tid på olika aktiviteter.
Undersökningarna skapar möjligheter att
beskriva likheter och skillnader i kvinnors och
mäns levnadsvillkor och kunskap om vem som
gör vad i hem- och omsorgsarbetet. De undersökningar som tidigare genomförts har varit av
stort värde i det jämställdhetspolitiska arbetet.
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Av den särskilda jämställdhetssatsningen har
regeringen hittills fördelat nära hälften av dessa
medel, motsvarande 680 miljoner kronor, till
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insatser inom ramen för handlingsplanen för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) och handlingsplanen
mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (skr. 2007/08:167). Ytterligare satsningar har gjorts med stöd av resurser från andra
utgiftsområden som utgiftsområde 4 Rättsväsendet, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg samt utgiftsområde 16 Utbildning
och universitetsforskning. Sammantaget har
regeringen satsat ca 1 miljard kronor för att
motverka mäns våld mot kvinnor under perioden 2007-2010.
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt
våld i samkönade relationer
Genomförandet av regeringens handlingsplan
för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39) fortsätter.
Samtliga 56 åtgärder i handlingsplanen har påbörjats och spänner över flera insatsområden vilket gör att en rad myndigheter och frivilligorganisationer är delaktiga i genomförandet av handlingsplanen.
Sammanlagt beräknas åtgärderna i handlingsplanen omfatta totalt ca en miljard kronor 2007–
2010 varav 466 miljoner kronor finansieras via
anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag
att följa upp åtgärderna i handlingsplanen.
Handlingsplan mot prostitution och
människohandel för sexuella ändamål
Genomförandet av handlingsplanen mot prostitution och människohandel för sexuella
ändamål (skr. 2007/08:167) påbörjades hösten
2008. Genomförandet av handlingsplanens 36
åtgärder har påbörjats, eller kommer inom kort
att påbörjas.
I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på
och åtgärder för hur prostitution och människohandel för sexuella ändamål ska bekämpas.
Den totala kostnaden för genomförandet av
handlingsplanen för 2008–2010 beräknas till 209
miljoner kronor. Brottsförebyggande rådet har
fått i uppdrag att följa upp åtgärderna i handlingsplanen.
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Jämställdhetsintegrering

Sammantaget har medel motsvarande 146 miljoner kronor fördelats från den särskilda jämställdhetssatsningen till olika åtgärder för att
arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas
inom offentlig sektor.
Jämställdhetsintegrering innebär att all verksamhet ska bedrivas med kunskap om vad den
innebär för jämställdhet mellan kvinnor och
män.
Regeringen har förstärkt arbetet med jämställdhetsintegrering i kommunala verksamheter
med ytterligare 25 miljoner kronor. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) kommer därmed att fördela totalt 125 miljoner kronor 2008–
2010 för denna verksamhet. Syftet är att uppnå
en kvalitetssäkring av offentligt finansierade
verksamheter på kommunal och landstingsnivå
för att garantera att dessa svarar mot båda
könens villkor och behov. Intresset för att ta del
av medlen för utveckling av arbetet med jämställdhetsintegrering har varit stort. Under 2008
fördelades ca 44 miljoner kronor. Under våren
2009 har SKL:s styrelse fattat beslut om fördelning av ytterligare 40 miljoner kronor.
Regeringens satsning avseende stöd till statliga
myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering har fortsatt genom ett uppdrag till
Göteborgs universitet (IJ2008/1467/JÄM).
Inom ramen för uppdraget ska universitetet
vidareutveckla metoder för jämställdhetsintegrering i staten, skapa ett forum för erfarenhetsutbyte om jämställdhetsintegrering och skapa förutsättningar för ett långsiktigt stöd för jämställdhetsintegrering. Den totala kostnaden för
uppdraget beräknas till 13 miljoner kronor.
Uppdraget ska slutligt redovisas till regeringen
senast den 31 december 2010.
För att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla typer av regeringens beslutsunderlag har
arbetet med att genomföra regeringens plan för
jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet fortsatt.
Forskning och kunskapsutveckling

Sammantaget har medel motsvarande 168 miljoner kronor fördelats från den särskilda jämställdhetssatsningen till forskning och kunskapsutveckling.

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) har på regeringens uppdrag under
2008 lämnat stöd till forskning om kvinnors
hälsa genom att fördela 88 miljoner kronor för
detta ändamål i bidrag till forskningsprojekt,
gästforskare och forskarnätverk.
Av 135 projektansökningar beviljades 17 projektmedel fördelade på de tre områdena medicin,
folkhälsa och samhällsvetenskap.
Inom satsningen på kvinnors hälsa beviljades
också medel för sex nätverk och en gästforskare.
Inom ramen för handlingsplanerna för att
bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat
våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer och mot prostitution och människohandel
för
sexuella
ändamål
har
Brottsoffermyndigheten fått i uppdrag att
fördela 60 miljoner kronor till forskning och
kunskapsutveckling inom dessa områden.
Statligt stöd till jämställdhetsprojekt

Ungdomsstyrelsen har regeringens uppdrag att
fördela sju miljoner kronor årligen i form av
bidrag till organisationer och verksamheter som
driver projekt som syftar till att främja jämställdhet. Fördelningen sker med stöd av förordningen (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt.
Av 99 projektansökningar beviljades 30 statligt stöd. Intresset från organisationer att ta del
av anslaget är mycket stort och många av de
projekt som ansökningarna avser håller hög
kvalitet.
Ungdomsstyrelsen har även i uppdrag att fördela medel till bidrag för jämställdhetsprojekt
inom kultursektorn. Antalet ansökningar inom
den särskilda satsningen har varit få. Av tio
ansökningar beviljades fyra medel. Ungdomsstyrelsen har därför genomfört särskilda informationsinsatser för dessa bidragsmedel.
Genom det statliga stöd som Ungdomsstyrelsen har fördelat för jämställdhetsprojekt har
många organisationer fått möjligheten att ta
fram ny kunskap, metoder och arbetssätt som
också har spridits till andra aktörer. Stödet har på
så sätt skapat intresse för jämställdhetsfrågans
betydelse i en vidare krets.
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5.4.2

Analys och slutsatser

Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande
och dess måluppfyllelse är beroende av beslut
och insatser inom andra områden. Uppföljningar
och utvärderingar av de offentliga insatserna ska
i första hand ske inom ramen för berörda myndigheters löpande verksamhet.
Genom att jämställdhetspolitiken tillfördes
särskilda resurser för perioden 2007–2010 har en
kraftfull utveckling av jämställdhetsarbetet inom
olika områden möjliggjorts. De åtgärder som nu
genomförs med stöd av de särskilda tiodubblade
resurserna sker inom områden där regeringen
identifierat behov av en utveckling av jämställdheten för att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv.
Genomförandet av de särskilda jämställdhetsåtgärderna pågår och som tidigare redovisats är
det därför ännu inte möjligt att följa upp och
utvärdera dess resultat.
Insatserna kommer att följas upp och utvärderas vilket kommer att ge kunskap om resultat
och fortsatta utvecklingsbehov. Genom ett systematiskt uppföljningsarbete kan jämställdhetspolitiken bedrivas mer strategiskt och långsiktigt. Regeringen avser att ta fram ett antal
indikatorer för att möjliggöra en uppföljning av
tillståndet och utvecklingen av området. Syftet är
att bidra till ökad kunskap inom området för att
därmed kunna säkerställa träffsäkra insatser.
Regeringen har avsatt medel för arbetet och
avser att redovisa detta för riksdagen under 2010.
Som nämns i avsnitt 5.4.1 avser regeringen att
återkomma till riksdagen med en redovisning
våren 2010 hur den särskilda jämställdhetssatsningen har använts. När hela satsningen är
genomförd kommer en slutlig uppföljning och
utvärdering att göras och redovisas för riksdagen.

5.5

Revisionens iakttagelser

Ingen granskningsrapport eller effektivitetsrevision har lämnats som berör området.
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5.6

Politikens inriktning

Regeringens satsning på att utveckla och förstärka jämställdheten inom olika områden är
omfattande och den största satsning på jämställdhet som genomförts i Sverige. Jämställdhetspolitiken kommer fortsatt att prioriteras och
inriktas på strategiskt viktiga åtgärder för att
motverka och förändra system som konserverar
fördelningen av makt och resurser mellan könen
på en samhällelig nivå. Syftet är att bryta strukturer och värderingar som leder till minskad valfrihet för både kvinnor och män och tvingar in
kvinnor och män i olika roller. Politiken ska
också skapa förutsättningar för kvinnor och män
att ha samma makt och möjlighet att påverka sin
livssituation. Regeringens särskilda jämställdhetssatsning fortsätter med 400 miljoner kronor
för 2010.
För att kunna bibehålla en hög ambitionsnivå
och att fortsätta utveckla jämställdhetspolitiken
inom olika områden finns behov av medel också
efter 2010. Regeringen avsätter därför även i
fortsättningen medel för särskilda jämställdhetsåtgärder. Slutsatserna från uppföljningen av jämställdhetssatsningen 2007–2010 kommer tillsammans med uppföljningssystemet att utgöra
en viktig grund för den fortsatta inriktningen av
medelsanvändningen. Vidare anser regeringen att
fortsatt stöd ska ges till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer med 15 miljoner kronor per år
(se utgiftsområde 17, avsnitt 15.7).
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och
förtryck, samt våld i samkönade relationer
Ett högt prioriterat område för regeringen är att
motverka våld och förtryck i enlighet med den
inriktning som regeringen redogör för i handlingsplanen för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt
våld i samkönade relationer (skr. 2007/08:39).
Där uppmärksammas t.ex. våldsutsatta kvinnor
med funktionsnedsättning och våldsutsatta
kvinnor med missbruksproblematik. Arbetet
med frågor om hedersrelaterat våld och förtryck
kommer att prioriteras särskilt.
Att motverka prostitution och människohandel för sexuella ändamål är också en högt prioriterad fråga för regeringen. Arbetet med att
genomföra handlingsplanen mot prostitution
och människohandel för sexuella ändamål (skr.
2007/08:167) fortsätter.
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Det utvecklingsarbete som berörda myndigheter bedriver har medfört att de kan fortsätta
att utveckla arbetsmetoder och öka kunskapen
inom sina respektive områden. För att kunna
följa att myndigheterna tar vara på den kunskap
och erfarenhet som satsningen gett avser regeringen, där det bedöms nödvändigt, att förstärka
tillsynen över myndigheternas arbete i dessa
frågor.
Att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor är en prioriterad fråga inte bara i Sverige
utan också i många av EU:s medlemsstater.
Därför anordnar Sverige konferensen ”Insatser
och strategier för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor” under ordförandeskapet. Ansvaret för
lagstiftning och åtgärder vilar främst på medlemsstaterna själva men under det senaste
decenniet har samarbete och erfarenhetsutbyte
på EU-nivå bidragit till att stärka arbetet i flera
länder.
Konferensen erbjuder en möjlighet för medlemsstaterna att dela erfarenheter kring arbetsmetoder, strategier och lagstiftning inom området mäns våld mot kvinnor. Konferensen ger
även en möjlighet för medlemsstaterna att diskutera det framtida behovet av stöd på EU-nivå
inom området.
Jämställdhet på arbetsmarknaden och i
näringslivet
Trots ett pågående arbete med jämställdhet
under många decennier präglas arbetsmarknaden
och näringslivet alltjämt av brist på jämställdhet.
Det visar sig t.ex. genom löneskillnader, ojämlika
karriärmöjligheter, könsskillnader i sjukskrivningar, ojämn fördelning i utnyttjandet av föräldraförsäkring och underrepresentation av
kvinnor i ledande befattningar. Det finns stora
brister i jämställdhet när det gäller kvinnors och
mäns förutsättningar på arbetsmarknaden, att
kunna stanna kvar och utvecklas i arbetslivet liksom att kunna kombinera arbete och familjeliv.
Regeringen har därför bedömt att det behövs en
samlad strategi som anger övergripande och
långsiktiga inriktningar för jämställdhetspolitiken också inom arbetsmarknads- och näringslivsområdet under de kommande åren. Aldrig
tidigare har en svensk regering presenterat en
samlad och övergripande syn på hur jämställdhetsarbetet ska inriktas för att främja en jämställd arbetsmarknad. I skrivelsen En jämställd
arbetsmarknad – regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet

(skr. 2008/09:198) utgår regeringen från situationen i dag och bedömer att arbetet ska ha följande fyra inriktningar:
1.

Motverka könsuppdelningen på arbetsmarknaden och i näringslivet.

2.

Främja jämställda villkor för entreprenörskap.

3.

Jämställt deltagande i arbetslivet.

4.

Jämställda arbetslivsvillkor.

Dessa inriktningar ska samlat utgöra en grund
för samordning, analys, utformning och uppföljning av insatser inom det jämställdhetspolitiska
området. Inriktningarna kan i huvudsak förverkligas inom ramen för de generella insatser som
genomförs inom berörda politikområden men
sker också med finansiering genom den särskilda
jämställdhetssatsningen. Regeringen beräknar att
sådana särskilda åtgärder kommer att uppgå till
ca 235 miljoner kronor för perioden 2009–2010.
EU måste bli bättre på att tillvarata både kvinnors och mäns potential för att trygga tillväxt
och utveckling. Detta bör speglas i EU:s nästa
långsiktiga strategi för tillväxt, den s.k. Lissabonstrategin post 2010. För att bidra till att stärka
jämställdhetsdimensionen i det fortsatta EUsamarbetet för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och stärkt konkurrenskraft genomför
Sverige en konferens på temat jämställdhet och
tillväxt under hösten inom ramen för EU-ordförandeskapet.
Jämställdhetsintegrering
En fortsatt utveckling av jämställdhetsintegrering inom statliga myndigheter, kommuner och
landsting är fortsatt ett prioriterat område inom
jämställdhetspolitiken. Regeringen följer utvecklingen med inriktningen att konkreta verksamhetsförbättringar ska uppnås ur ett jämställdhetsperspektiv såväl inom staten som den
offentliga sektorn i övrigt.
Uppföljning av jämställdhetspolitiken
Jämställdhetspolitiken är sektorsövergripande
och måluppfyllelsen är beroende av beslut och
insatser inom andra politikområden. Jämställdhetspolitikens genomförande förutsätter därför
medverkan från många olika sektorer och myndigheter. Detta ställer i sin tur stora krav på
samordning och kvalitetssäkring av offentliga
åtgärder.
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Uppföljningen av resultat, dvs. att verksamheten inte missgynnar något kön, ska i första
hand ske inom ramen för myndigheternas
löpande verksamhet. Men det behövs också
övergripande uppföljningar av tillståndet och utvecklingen av jämställdhetspolitiken. Det finns
behov av att utveckla ett uppföljningssystem för
jämställdhetspolitiken som kan utgöra en stabil
grund för kunskap om utvecklingen inom jämställdhetsområdet. Ett arbete har därför initierats
inom Regeringskansliet för att säkerställa att tillståndet och utvecklingen inom jämställdhetspolitiken kontinuerligt kan redovisas till riksdagen.
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag
av regeringen redovisat förslag om hur befintlig
statistik inom ett antal prioriterade områden
som i dag inte är könsuppdelad kan utvecklas
och presenteras så att jämställdhetsperspektivet
synliggörs. Förslaget bereds för närvarande inom
Regeringskansliet inom ramen för arbetet med
att utveckla ett uppföljningssystem för
jämställdhetspolitiken.
EU:s ministerråd gör varje år en granskning av
hur EU:s medlemsstater och institutioner
genomför sina åtaganden enligt FN:s handlingsplan för jämställdhet som antogs i Peking 1995,
den så kallade Pekingplattformen. Sedan 1999
har ordförandeskapen utarbetat indikatorer och
lägesrapporter för exempelvis kvinnor och män i
beslutsfattande positioner, möjligheten att förena yrkes- och familjeliv, löneskillnader mellan
kvinnor och män, våld mot kvinnor och kvinnor
i väpnade konflikter. Indikatorerna används bl.a.
för att följa utvecklingen av jämställdhet på EUnivå och aktuell statistik för respektive indikator
presenteras i EU-kommissionens årliga jämställdhetsrapport till Europeiska rådet. Som
ordförandeland sammanställer Sverige den uppföljningsrapport som redovisar utvecklingen i
EU de senaste fem åren på de områden som tas
upp i Pekingplattformen.

5.7

Budgetförslag

5.7.1

3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder

Tabell 5.2 Anslagsutveckling 3:1 Särskilda
jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

2008

Utfall

207 039

2009

Anslag

400 094

2010

Förslag

400 094

2011

Beräknat

35 242

2012

Beräknat

35 242

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

299 847
534 774

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att stödja projekt och
insatser som främjar jämställdheten mellan kvinnor och män. Anslaget kan även användas för
vissa administrativa kostnader som är en förutsättning för genomförandet av uppdragen hos
berörda myndigheter.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Regeringen har gett Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) i uppdrag att
inrätta ett forskningsprogram om kvinnors
hälsa. Då stöd till forskning ges i form av fleråriga projekt har myndigheten bemyndigats att
göra åtaganden t.o.m. 2010. Dessa ingångna åtaganden beräknas infrias under 2010. Några
ytterligare bemyndiganden föreslås inte.

Tabell 5.3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

0

63 000

39 500

Nya åtaganden

88 000

1 000

0

Infriade åtaganden

25 000

24 500

39 500

Utestående åtaganden

63 000

39 500

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

63 000

39 500
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Regeringens överväganden

Regeringens särskilda jämställdhetssatsning fortsätter 2010. Regeringen föreslår därför att anslaget för 2010 uppgår till 400 miljoner kronor för
insatser för att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv.
För att kunna bibehålla en hög ambitionsnivå
och att fortsätta utveckla jämställdhetspolitiken
inom olika områden är regeringens bedömning
att det finns behov av medel inom detta område
även kommande mandatperiod. Från och med
2011 beräknas anslaget till 35 miljoner kronor
per år.
Regeringen föreslår att ett anslag på
400 094 000 kronor anvisas för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 35 242 000
kronor per år.
Tabell 5.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:1
Särskilda jämställdhetsåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

400 094

400 094

400 094

-365 000

-365 000

148

148

35 242

35 242

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

400 094

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Könsfördelningen i statliga myndigheters
styrelser och insynsråd

Målet är jämn könsfördelning

Andelen kvinnor bland ledamöterna i de centrala styrelserna har totalt sett utvecklats positivt. År 1988 hade styrelserna 28 procent kvinnor. Tio år senare, 1998, var andelen
44 procent. Årets redovisning avser både styrelser och insynsråd och gäller förhållanden
per den 31 december 2008. Då uppgick andelen kvinnor i de centrala myndigheternas styrelser och insynsråd till 48 procent. Det innebär att andelen kvinnor och män totalt sätt är
oförändrad sedan december 2007. Jämfört med
december 2006 har andelen kvinnor ökat med
en procentenhet. Andelen kvinnor 2008 är
dock en procentenhet lägre än december 2005
då andelen kvinnor var 49 procent. Arbetet
med att nå slutmålet 50 procent kvinnor bland
ledamöterna i de centrala myndigheternas styrelser fortsätter. Regeringen har bl.a. initierat
styrelseutbildning för kvinnor för att ge fler
kvinnor förutsättningar och verktyg för att ta
sig an styrelseuppdrag.
Andelen kvinnor och män i statliga kommittéer redovisas årligen i kommittéberättelsen.

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga
myndighetsstyrelser på central och regional
nivå redovisats årligen för att ge riksdagen
möjlighet att följa utvecklingen. Då många
styrelser omvandlats till insynsråd redovisas de
tillsammans med styrelserna. Bakgrunden är
de mål för kvinnorepresentationen i statliga
organ som riksdagen beslutade om med anledning av propositionen Jämställdhetspolitiken
inför
90-talet
(prop.
1987/88:105,
bet. 1987/88:AU17, rskr. 1987/88:364). Det
första etappmålet som angavs i propositionen
om 30 procent kvinnor 1992, uppnåddes
samma år och redovisades i 1992 års budgetproposition (1992/93:100, bilaga 12, s. 337 f.).
Det andra delmålet om 40 procent kvinnor
1995, uppnåddes i de centrala styrelserna och
redovisades i skrivelsen Jämställdhetspolitiken
(skr. 1996/97:41, bilaga 2, bet. 1996/97:AU 8,
rskr. 1996/97:155). Andelen kvinnor uppgick
då till 42 procent. Slutmålet om 50 procent
kvinnor bland ledamöterna i de statliga myndigheternas styrelser 1998 uppnåddes inte.

Tabell 1.1 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på departement 2008 och 2007
Antal, könsfördelning (%) och förändring (procentenheter)

Antal 2008

DEP.

Kv

M

Kv

SB

1

1

Ju

11

13

UD

1

9

Fö

6

7

S

8

Fi
U

M

Kv

M

Kv

M

50 -50

Antal 2008

Kv

M

M

Kv

M

6

45

55

39

Förändring

Kv

M

61

6

-6

46

54

50

50

4

95

99

49

51

47

53

2

-2

10

90

0

100

10 -10

45

53

46

54

44

56

2

-2

46

54

33

67

13 -13

41

51

45

55

45

55

0

0

7

53

47

56

44

-3

3

56

57

50

50

52

48

-2

2

20

38

34

66

28

72

6

-6

228

243

48

52

49

51

-1

1

15

25

38

63

40

60

-2

3

225

232

49

51

52

48

-3

3

Jo

1

7

13

88

11

89

2

-1

35

35

50

50

45

55

5

-5

M

12

10

55

45

40

60

15 -15

118

135

47

53

43

57

4

-4

N

12

19

39

61

21

79

18 -18

IJ

3

6

33

67

33

67

Ku

9

11

45

55

48

52

-4

5

Kv

0

Totalt

100

Förändring

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning %
2008
2007

50

A

50

Ordförande
Könsfördelning %
2008
2007

110

111

50

50

47

53

3

-3

0

46

43

52

48

52

48

0

0

-3

3

97

102

49

51

47

53

2

-2

23

30

46

39

61

47

53

-8

8

-4

1131

1213

48

52

48

52

0

0

0

6

11

35

65

58

42

-23

105

164

39

61

35

65

4
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Tabell 1.2 Ordförande och ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser och insynsråd i statliga myndigheter m.m. där
regeringen utser samtliga ledamöter fördelade på centrala myndigheter 2008
Antal och könsfördelning (%)

Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Svenska institutet för europapolitiska studier; Sieps

1

–

4

3

57

43

Harpsundsnämnden

–

1

1

3

25

75

–

1

4

4

50

50

Brottsoffermyndighetens råd

1

–

4

4

50

50

Datainspektionen

–

1

3

2

60

40

Domarnämnden

–

1

5

3

63

38

Domstolsverkets insynsråd

1

–

7

3

70

30

Ekobrottsmyndigheten

1

–

2

3

40

60

Fideikommissnämnden

–

1

2

3

40

60

Statsrådsberedningen

Justitiedepartementet
Brottsförebyggande rådets insynsråd

Gentekniknämnden

–

1

5

9

36

64

Högsta domstolen

–

1

7

9

44

56

Kriminalvårdsnämnden

1

–

2

1

67

33

Kriminalvårdens insynsråd

–

1

5

4

56

44

Migrationsverket 6

–

–

4

3

57

43

Notarienämnden

–

1

2

4

33

67

Nämnden vid Brottsoffermyndigheten

1

–

3

3

50

50

Regeringsrätten

–

1

8

10

44

56

Rikspolisstyrelsen

–

1

4

4

50

50

Rikspolisstyrelsen: Tjänsteförslagsnämnden

–

1

5

4

56

44

Rättshjälpsnämnden

1

–

2

2

50

50

Rättsmedicinalverket

1

–

2

3

40

60

Säkerhets- och integritetsnämnden

–

1

5

4

56

44

Tillsynsnämnden i Revisorsnämnden

1

–

4

4

50

50

Valmyndigheten

1

–

2

3

40

60

Åklagarmyndigheten: Tjänsteförslagsnämnden

1

–

3

3

50

50

Åklagarmyndigheten: Rådgivande nämnden

–

1

3

4

43

57

Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

1

–

2

3

40

60

Exportkreditnämnden

–

1

4

5

44

56

Folke Bernadotteakademin: Program- och verksamhetsrådet

–

1

5

9

36

64

Inspektionen för strategiska produkter: Exportkontroll-

–

1

4

8

33

67

Utrikesdepartementet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (ISA) 7

6 Ingen ordförande 2008
7 Representanter ej utsedda per den 31 december 2008
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Inspektionen för strategiska produkter: Teknisk-vetenskapliga rådet

–

1

2

3

40

60

Institutet för utvärdering av internationell
utvecklingssamarbete (Sadev)

1

–

5

3

62

38

Nordiska Afrikainstitutet: Program- och forskningsrådet

–

1

6

5

55

45

Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete)

–

1

6

5

55

45

Sida: Forskningsnämnden

–

1

5

6

45

55

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

–

1

3

4

43

57

Svenska institutet (SI)

–

1

5

5

50

50

Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt

1

–

4

4

50

50

Försvarets materielverk

–

1

3

2

60

40

Försvarets underrättelsenämnd

–

1

2

4

33

67

Försvarsmaktens nämnd för kvalificerade
skyddsidentiteter

–

1

2

2

50

50

Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

–

1

3

4

43

57

Riksvärderingsnämnden

1

–

2

3

40

60

Rådet vid Krisberedskapsmyndigheten

–

1

3

5

38

62

Rådet vid Kustbevakningen

1

–

4

5

44

56

Rådet vid Statens räddningsverk

–

1

2

5

29

71

Statens räddningsverk: Centrum för risk- och säkerhetsutbildning

–

1

4

5

44

56

Totalförsvarets folkrättsråd

1

–

5

4

56

44

Totalförsvarets forskningsinstitut

1

–

4

5

44

56

Totalförsvarets pliktverks insynsråd

1

–

3

3

50

50

1

–

3

3

50

50

Arvsfondsdelegationen

1

–

4

3

57

43

Försäkringskassan

–

1

3

3

50

50

1

–

5

5

50

50

Läkemedelsverket

–

1

3

2

60

40

Myndigheten för internationella adoptionsfrågors
insynsråd

1

–

3

3

50

50

Provinsialläkarstiftelsens styrelse

–

1

4

2

67

33

Smittskyddsinstitutets insynsråd

–

1

4

6

40

60

Socialstyrelsens insynsråd

–

1

3

5

38

62

Statens beredning för medicinsk utvärdering

1

–

4

7

36

64

rådet

Försvarsdepartementet

Styrelsen för psykologiskt

försvar 8

Socialdepartementet
Alkohol- och läkemedelssortimentsnämnden

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets insynsråd

9

8 Styrelsen ledd av en myndighetschef under 2008, avvecklas fr 2009
9 Representanter ej utsedda per den 31 december 2008
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal
Kv

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Statens folkhälsoinstituts insynsråd

1

–

6

5

55

45

Statens institutionsstyrelses insynsråd

1

–

5

3

62

38

Statens medicinsk-etiska råd (SMER)

–

1

5

4

56

44

Stiftelsen för vård- och allergiforskning

1

–

3

4

43

57

Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug
Monitoring

–

1

1

2

33

67

1

–

5

6

45

55

Finansdepartementet
AP-fonden: Första
AP-fonden: Andra

–

1

5

5

50

50

AP-fonden: Tredje

–

1

5

6

45

55

AP-fonden: Fjärde

1

–

5

6

45

55

AP-fonden: Sjätte

–

1

3

4

43

57

AP-fonden: Sjunde

–

1

5

6

45

55

Arbetsgivarverket

–

1

7

7

50

50

Bokföringsnämnden

–

1

4

7

36

64

Ekonomistyrningsverkets insynsråd

–

1

3

5

38

62

Ekonomistyrningsverkets internrevisionsråd

–

1

5

3

62

38

Ekonomistyrningsverkets redovisningsråd

1

–

4

3

57

43

Finansinspektionen

–

1

4

4

50

50

Finanspolitiska rådet

–

1

3

5

38

62

Forskarskattenämnden

–

1

6

5

55

45

Fortifikationsverket

–

1

2

3

40

60

ningsgaranti och investeringsskydd i Riksgäldskontoret

–

1

2

3

40

60

Kammarkollegiets insynsråd

–

1

2

4

33

67

Kammarkollegiet: Fonddelegationen

–

1

2

5

29

71

Lotteriinspektionen

1

–

2

4

33

67

Länsstyrelsen BLEKINGE

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen DALARNA

1

–

4

4

50

50

Insättningsgarantinämnden: Beslutsorgan för insätt-

Länsstyrelsen GOTLAND

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen GÄVLEBORG

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen VÄSTRA GÖTALAND

–

1

4

3

57

43

Länsstyrelsen HALLAND

–

1

3

5

38

62

Länsstyrelsen JÄMTLAND

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen JÖNKÖPING

–

1

5

3

62

38

Länsstyrelsen KALMAR

–

1

5

3

62

38

Länsstyrelsen KRONOBERG

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen NORRBOTTEN

–

1

3

4

43

57

Länsstyrelsen SKÅNE

–

1

4

4

50

50

Länsstyrelsen STOCKHOLM

–

1

6

2

75

25

Länsstyrelsen SÖDERMANLAND

–

1

5

3

62

38

Länsstyrelsen UPPSALA

–

1

5

3

62

38

Länsstyrelsen VÄRMLAND

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen VÄSTERBOTTEN

1

–

4

4

50

50

Länsstyrelsen VÄSTERNORRLAND

–

1

4

4

50

50

64
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Länsstyrelsen VÄSTMANLAND

–

1

4

4

50

50

Länsstyrelsen ÖREBRO

1

–

5

3

62

38

Länsstyrelsen ÖSTERGÖTLAND

–

1

4

4

50

50

Nämnden för offentligt förvaltning

1

–

4

4

50

50

Premiepensionsmyndigheten

1

–

3

4

43

57

Riksgäldskontoret

–

1

2

3

40

60

Skatteverket

–

1

6

5

55

45

Skatterättsnämnden för direkt skatt

–

1

5

7

42

58

Skatterättsnämnden för indirekt skatt

1

–

5

6

45

55

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

1

–

2

1

67

33

Statens ansvarsnämnd

–

1

2

3

40

60

Statens bostadskreditnämnd

–

1

2

3

40

60

Statens fastighetsverk

–

1

4

2

67

33

Statens pensionsverk

1

–

3

5

38

62

Statens personadressregisternämnd

–

1

4

5

44

56

Statens skaderegleringsnämnd

–

1

6

3

67

33

Statens tjänstepensions- och grupplivsnämnd

–

1

4

5

44

56

Statens utlandslönenämnd

–

1

2

2

50

50

Statistiska centralbyråns insynsråd

–

1

3

6

33

67

Tullverkets insynsråd

1

–

5

7

42

58

Verket för förvaltningsutveckling (VERVA)

1

–

3

4

43

57

Centrala Etikprövningsnämnden

–

1

3

3

50

50

Centrala studiestödsnämnden

1

–

6

4

60

40

Högskolans avskiljandenämnd

–

1

6

4

60

40

Högskoleverket

1

–

6

4

60

40

Utbildningsdepartementet

Försvarshögskolan

Institutet för framtidsstudier

–

1

5

4

56

44

Institutet för rymdfysik

–

1

3

2

60

40

Internationella programkontoret för utbildningsområdet

–

1

4

4

50

50

Kungl. biblioteket

–

1

5

5

50

50

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning

1

–

5

5

50

50

Myndigheten för nätveverk och samarbete inom högre
utbildning

–

1

0

1

0

100

Polarforskningssekretariatet

–

1

4

4

50

50

Regionala etikprovningsnämnden i Göteborg

2

1

24

20

55

45

Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

1

1

15

15

50

50

Regionala etikprövningsnämnden i Lund

1

2

22

23

49

51

Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm

2

3

34

40

46

54

Regionala etikprövningsnämnden i Umeå

1

1

14

15

48

52

Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala

1

2

20

24

45

55

Skolväsendets överklagandenämnd

–

1

2

5

29

71

Specialpedagogiska skolmyndigheten

–

1

2

4

33

67

Statens ljud- och bildarkiv

–

1

3

4

43

57

65
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal
Kv

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Statens skolverk

–

1

4

5

44

56

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling

–

1

5

6

45

55

Stiftelsen för strategisk forskning

1

–

6

5

55

45

Svenska Unescorådet

1

–

6

6

50

50

Tolk- och översättarinstitutet

–

1

5

3

62

38

Verket för högskoleservice

1

–

4

5

44

56

Överklagandenämnden för högskolan

1

–

5

6

45

55

Överklagandenämnden för studiestöd

–

1

7

6

54

46

Fiskeriverkets insynsråd

–

1

4

5

44

56

Livsmedelsverkets insynsråd

1

–

5

4

56

44

Skogsstyrelsen

–

1

5

4

56

44

Statens jordbruksverks insynsråd

–

1

5

4

56

44

Statens veterinärmedicinska anstalts insynsråd

–

1

4

5

44

56

Styrelsen för samefonden

–

1

2

4

33

67

Svenska FAO-kommittén

–

1

7

6

54

46

Veterinära ansvarsnämnden

–

1

3

3

50

50

Boverkets insynsråd

1

–

5

5

50

50

Kemikalieinspektionens insynsråd

1

–

5

4

56

44

Kärnavfallsfonden

1

–

3

4

43

57

Jordbruksdepartementet

Miljödepartementet

Lantmäteriet

–

1

2

3

40

60

Lantmäteriet: Marknads- och konkurrensrådet

–

1

5

6

45

55

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftsverk

1

–

7

7

50

50

Lokala säkerhetsnämnden vid Forsmarks kärnkraftsverk

1

–

9

17

35

65

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftsverk

–

1

6

8

43

57

Lokala säkerhetsnämnden vid Ringhals kärnkraftsverk

–

1

6

16

27

73

Lokala säkerhetsnämnden vid Studsvik AB:s anläggningar

–

1

6

6

50

50

Naturvårdsverkets insynsråd

1

–

5

4

56

44

Naturvårdsverket: Friluftsrådet

–

1

6

7

46

54

Naturvårdsverket: Miljömålsrådet

1

–

6

8

43

57

Naturvårdsverket: Rådet för investeringsstöd

1

–

3

4

43

57

Naturvårdsverket: Tillsyns- och föreskriftsrådet

–

1

12

6

67

33

Naturvårdsverket: Vetenskapliga rådet för biologisk
mångfald

–

1

6

7

46

54

Strålsäkerhetsmyndighetens insynsråd

1

–

5

2

71

29

Strålsäkerhetsmyndigheten: Delegationen för finansiering

1

–

4

3

57

43

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

1

–

6

5

55

45

Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts
insynsråd

1

–

5

3

63

37

Stiftelsen för internationella institutet för industriell
miljöekonomi vid Lunds universitet

–

1

2

3

40

60

Stockholm Environment Institute

–

1

4

7

36

64

66
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Affärsverket svenska kraftnät

–

1

3

5

37

63

Banverket

–

1

5

4

56

44

Bolagsverkets insynsråd

1

–

4

2

67

33

Elsäkerhetsverket: Elsäkerhetsrådet

–

1

3

7

30

70

Näringsdepartementet

Energimarknadsinspektionens insynsråd

1

–

1

0

100

0

Fjärrvärmenämnden

1

–

2

1

67

33

Insynsrådet för elberedskapsverksamheten vid
Affärsverket svenska kraftnät

–

1

5

5

50

50

Järnvägsstyrelsens insynsråd

–

1

2

3

40

60

Luftfartsstyrelsens insynsråd

1

–

4

2

67

33

Luftfartsverket

–

1

4

4

50

50

Oljekrisnämnden

–

1

2

3

40

60

Patent- och registreringsverkets insynsråd

1

–

4

3

57

43

Post- och Telestyrelsen

–

1

4

4

50

50

Rederinämnden

1

–

2

2

50

50

Rikstrafiken

1

–

3

4

43

57

Rymdstyrelsen

–

1

3

4

43

57

Rådet för internationella klimatprojekt

1

–

4

0

100

0

Sjöfartsverket

–

1

5

4

56

44

Statens energimyndighet

–

1

4

5

44

56

Statens energimyndighet: energiutvecklingsnämnden

–

1

5

6

45

55

Statens järnvägar

–

1

2

4

33

67

Statens väg- och transportforskningsinstitut

1

–

5

3

63

37

Stiftelsen Industrifonden

–

1

5

5

50

50

Stiftelsen Norrlandsfonden

–

1

4

5

44

56

Stängselnämnden

1

–

1

–

100

–

Sveriges geologiska undersöknings insynsråd

–

1

3

4

43

57

Tjänsteförslagsnämnden för Patentbesvärsrätten

1

–

3

4

43

57

Sveriges Miljöteknikråd – SWENTEC

–

1

5

5

50

50

Verket för innovationssystem

1

–

4

4

50

50

Verket för näringslivsutveckling

–

1

5

4

56

44

Vägverket

–

1

4

5

44

56

Allmänna reklamationsnämnden

1

–

4

4

50

50

Boverkets samlingslokalorganisation

1

–

4

5

44

56

Fastighetsmäklarnämnden

1

–

8

6

57

43

Jämställdhetsnämnden

–

1

5

4

56

44

Konsumentverkets insynsråd

–

1

6

5

55

45

Integrations- och jämställdhetsdepartementet

Marknadsdomstolen

–

1

6

8

43

57

Nämnden mot diskriminering

–

1

6

5

55

45

Resegarantinämnden

–

1

4

6

40

60

Ungdomsstyrelsens insynsråd

–

1

3

4

43

57

67
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Ordförande
Antal
CENTRALA MYNDIGHETER M.M.

Antal

Ledamöter inkl. ordförande
Könsfördelning (%)
M
Kv
M

Kv

M

Kv

Granskningsnämnden för radio och TV

1

–

4

6

40

60

Konstnärsnämnden

1

–

5

5

50

50

Konstnärsnämnden: Styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond

–

1

6

7

46

54

Nämnden för hemslöjdsfrågor

1

–

5

4

56

44

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

–

1

11

7

61

39

Presstödsnämnden

1

–

10

10

50

50

Radio- och TV- verket

–

1

1

3

25

75

Riksantikvarieämbetet

1

–

3

2

60

40

Kulturdepartementet
Arkitektmuseets insynsråd

Riksarkivet

–

1

2

3

40

60

Riksarkivet: Nämnden för enskilda arkiv

–

1

3

4

43

57

Riksutställningar

1

–

4

5

44

56

Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund

–

1

9

7

56

44

Statens konstråd

–

1

3

2

60

40

Statens kulturråd

–

1

4

5

44

56

Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

1

–

3

6

33

67

Stiftelsen Nordiska museets nämnd

1

–

3

4

43

57

Stiftelsen svenska filminstitutet

–

1

3

6

33

67

Stiftelsen svenska rikskonserter

–

1

4

6

40

60

Talboks- och punktskriftsbiblioteket:
Punktskriftsnämnden

–

1

9

6

60

40

Taltidningsnämnden

1

–

5

4

56

44

–

1

10

11

48

52

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen

–

1

3

5

38

62

Arbetsmiljöverket

–

1

2

3

40

60

ILO-Kommittén

–

1

2

7

22

78

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen: insynsrådet

1

–

5

3

63

38

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

–

1

2

5

29

71

Medlingsinstitutet

–

1

2

3

40

60

Nämnden för styrelserepresentationsfrågor

1

–

2

5

29

71

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

4

4

–

–

50

50

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

–

1

2

4

33

67

Centrala myndigheters styrelser och
insynsråd

Centrala myndigheter, nämnder m.m. ingår i
redovisningen. Av tabell 1.1 och 1.2 ovan
framgår att den genomsnittliga könsfördelningen bland de ordinarie ledamöterna (inklusive ordförande) är oförändrad sedan föregå68

ende år, dvs. 48 procent kvinnor och 52 procent män. Tre departement har en styrelse
under sig där den genomsnittliga andelen
kvinnor och män är helt jämn. Det är Jordbruks-, Närings- och Socialdepartementen.
Endast ett departement har i genomsnitt färre
än 40 procent kvinnor, på övriga departement
är andelen kvinnor 45 procent eller högre. I
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myndigheterna under Justitie-, Utbildningsoch Kulturdepartementen är andelen kvinnor i
styrelser och insynsråd i genomsnitt 49 procent.
Högst andel kvinnor har för andra året i rad
styrelser under Integrations- och jämställdhetsdepartementet. I dessa styrelser är 52 procent kvinnor och 48 procent män.
Av totalt 254 styrelser och insynsråd har
170 jämn könsfördelning, dvs. 67 procent,
vilket är en minskning med 6 procentenheter
jämfört med 2007. Som jämn könsfördelning
räknas förutom lika antal ledamöter även de
styrelser där antalet ledamöter är ojämnt och
antingen en kvinna eller en man har den udda
platsen (t.ex. en styrelse som har 7 ledamöter
inklusive ordförande). Sammanlagt 76 styrelser (30 procent) har flest kvinnor som ledamöter inklusive ordföranden och 120 styrelser
(47 procent) har flest män som ledamöter.
Den udda platsen oftast till en man

Det har genom åren varit och är fortfarande en
överrepresentation av män i styrelser och
insynsråd. En delförklaring till detta är att när
styrelsen eller insynsrådet består av ojämnt
antal ledamöter innehas den udda platsen
oftast av en man.

Centrala myndigheters ordföranden

Trots att den genomsnittliga andelen kvinnor
som ledamöter ligger på en oförändrad nivå så
har mandominansen minskat något när det
gäller ordförandeposten, även om den fortfarande är stor. Andelen kvinnor som ordföranden har i genomsnitt ökat med fyra procentenheter från 35 procent till 39 procent
2007-2008 vilket innebär att andelen män som
ordföranden har minskat från 65 procent till
61 procent.
I december 2008 var det bara Statsrådsberedningen som hade jämn könsfördelning
bland sina myndigheters styrelseordföranden.
Miljödepartementet är det departement som
har flest kvinnor som ordföranden med 55
procent.
Störst överrepresentation av män bland styrelseordföranden finns hos Utrikesdepartementet (tio myndigheter) och Jordbruksdepartementet (åtta myndigheter) med 90
respektive 88 procent män som ordföranden.
Av de tolv departementen och statsrådsberedningen har sex departement myndigheter
med styrelser med färre än 40 procent kvinnor
som ordföranden. Sju departement har styrelser med mer än 60 procent män som ordföranden.

Tabell 1.3 Ledamöter (exkl. personalföreträdare) i styrelser i centrala myndigheter m.m. där regeringen utser en del av ledamöterna fördelade på departement 2008
Antal och könsfördelning (%)
Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)
DEPARTEMENT

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Kv

M

Kv

M

Kv

100

0

75

25

5

33

67

60

40

0

100

15

50

50

29

71

Könsfördelning (%)
M

Kv

M

1

83

17

4

4

50

50

85

2

12

14

86

43

57

6

7

46

54

33

67

4

9

31

69

Justitiedepartementet
Domstolsverket: Personalansvarsnämnden
Rikspolisstyrelsen: Personalansvarsnämnden

Försvarsdepartementet
Rikshemvärnsrådet

Socialdepartementet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Finansdepartementet
Offentliga sektorns särskilda nämnd
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Ledamöter utsedda
av regeringen
Könsfördelning (%)
DEPARTEMENT

Övriga ledamöter

Samtliga ledamöter

Könsfördelning (%)

Antal

Kv

M

Kv

M

Kv

100

0

13

87

2

Statshälsan

33

67

67

33

Trygghetsstiftelsen

33

67

67

Vetenskapsrådet

67

33

Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för humaniora
och samhällsvetenskap

29

Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för medicin
Vetenskapsrådet: Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap

Könsfördelning (%)
M

Kv

M

7

22

78

3

3

50

50

33

3

3

50

50

44

56

6

6

50

50

71

57

43

6

8

43

57

50

50

43

57

7

8

47

53

44

56

50

50

8

9

47

53

Institutet för jordbruks- och miljöteknik
(Stiftelsen JTI)

57

43

0

100

4

9

31

69

Sveriges lantbruksuniversitet

50

50

83

17

9

5

64

36

Finsk-svenska gränsälvskommissionen 10

33

67

Lantmäteriet: Geodatarådet
Miljöforskningsnämnden

62

38

33

67

6

5

55

45

100

0

62

38

6

3

67

33

43

57

–

–

Institutet för språk och folkminnen: Nämnden för
klarspråksfrågor

50

50

100

0

6

2

75

25

Riksteatern

33

67

50

50

7

8

47

53

Riksarkivet: Heraldiska nämnden

60

40

50

50

4

3

57

43

Stiftelsen Skansen

50

50

67

33

6

5

55

45

(SHA-nämnden)
Statistiska Centralbyrån: nämnden för konsumentprisindex

Utbildningsdepartementet

Jordbruksdepartementet

Miljödepartementet

Naturvårdsverket: Miljöforskningsnämnden

Integrations- och jämställdhetsdepartementet
SIS Miljömärkning AB

Kulturdepartementet

Styrelsen för Prins Eugens Waldemarsudde

50

50

50

50

4

4

50

50

Stiftelsen för Tekniska museet

50

50

0

100

2

6

25

75

Sveriges författarfond

62

38

45

55

14

14

50

50

Samtliga departement (25 styrelser)

49

51

45

55

129

147

47

53

10 Övriga ledamöter ej redovisade då de utses av finska regeringen

70

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 13 BILAGA 1

Centrala myndigheters styrelser där
regeringen endast utser en del av
ledamöterna

Tabell 1.3 ovan innehåller statistik gällande
könsfördelningen i centrala myndigheters styrelser där regeringen endast utser en del av
ledamöterna. Redovisningen som avser förhållandena per den 31 december 2008 visar att
andelen kvinnor bland samtliga ledamöter ökat
med fyra procentenheter från 43 procent till
47 procent jämfört med 2007. Jämfört med
december 2005 är det en ökning med sju procentenheter från 40 procent till 47 procent.
Andelen män har minskat till 53 procent.
Trots att den genomsnittliga andelen kvinnliga
ledamöter ökat markant så är den manliga
dominansen när det gäller ordförandeposten
stor. Av de 25 ordförandena är det endast fem
styrelser som har en kvinna som ordförande.

71
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arbetsliv
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 525 000 000 kronor under
2011–2013 (avsnitt 3.7.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 10 800 000 kronor under 2011–
2013 (avsnitt 3.7.7),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall
m.m. ingå ekonomiska förpliktelser som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
9 500 000 000 kronor under 2011–2013
(avsnitt 3.7.4),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 2:1 Arbetsmiljöverket ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 18 400 000 kronor
under 2011 (avsnitt 4.9.1),

6.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv enligt följande uppställning:

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:6 Europeiska socialfonden
m.m. för perioden 2007–2013 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 950 000 000 kronor under
2011–2015 (avsnitt 3.7.6),

11
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslagstyp

Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
Summa

12

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
Lönebidrag och Samhall m.m.
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Bidrag till administration av grundbeloppet
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
Bidrag till lönegarantiersättning
Arbetsmiljöverket
Arbetsdomstolen
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Medlingsinstitutet

ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag

5 955 092
53 705 710
8 025 400
15 215 406
106 088
1 095 000
27 349
55 104
52 008
8 303
3 420 000
574 612
30 210
92
32 622
55 369
88 358 365
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2 Arbetsmarknad och arbetsliv

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar områdena Arbetsmarknad och Arbetsliv. Området Arbetsmarknad
består i huvudsak av platsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen,
lönegarantiersättning,
Europeiska
socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
Området Arbetsliv omfattar arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning samt myndigheterna
Arbetsmiljöverket, Arbetsdomstolen, Statens
nämnd för arbetstagares uppfinningar, ILOkommittén och Medlingsinstitutet.
Den ändrade utgiftsområdesindelningen som
gäller från och med 2009 innebär att anslag och
verksamheter under området Arbetsmarknad
ingår i utgiftsområdet samtidigt som anslag för
jämställdhetsinsatser flyttats till utgiftsområde
13 Integration och jämställdhet.

2.2

Utgiftsutveckling

Den drastiskt försämrade situationen på arbetsmarknaden slår igenom med full kraft på utgifterna inom utgiftsområdet. Den positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har under andra halvåret 2008 vänts till sin motsats med fallande
sysselsättning och stigande arbetslöshet.

Som en följd av detta ökar utgifterna för arbetslöshets- och lönegarantiersättning kraftigt från
och med 2009. Även utgifterna för Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program ökar
genom regeringens satsningar i samband med
propositionerna Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183) och 2009 års ekonomiska vårproposition. Ytterligare insatser föreslås också i
denna budgetproposition. I det följande görs en
jämförelse av utgifterna under utgiftsområdet
med utfall för 2007 och 2008 samt de beräknade
utgifterna i budgetpropositionen för 2009 och
2009 års ekonomiska vårproposition.
Utgifterna under utgiftsområdet 2008, enligt
den indelning av området som då gällde, minskade med drygt 106 miljoner kronor jämfört
med 2007. Anledningen var främst att Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet upphörde samt tidigare beslutade besparingar på
Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag. Även
utgifterna inom området Arbetsmarknad, som
till och med 2008 redovisades under det tidigare
utgiftsområdet 13 Arbetsmarknad, minskade
med 6 882 miljoner främst på grund av lägre
utgifter för arbetslöshetsersättning och arbetsmarknadspolitiska program.
I år förväntas dock utgifterna under utgiftsområdet öka kraftigt jämfört med 2008 och jämfört med vad som ursprungligen anvisats i statsbudgeten för 2009 beräknas utgifterna bli 9 004
miljoner kronor högre.
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Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet
Miljoner kronor

Anslag inom området Arbetsmarknad 2
Anslag inom området Arbetsliv

3

Totalt
24:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder
Totalt för utgiftsområdet

4

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

46 943

67 914

64 273

87 665

92 813

92 363

824

704

677

693

711

719

47 767

68 618

64 950

88 358

93 524

93 083

207

–

–

–

–

–

1 031

68 618

64 950

88 358

93 524

93 083

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Anslag uppförda under tidigare utgiftsområdet 13 Arbetsmarknad till och med budgetåret 2008.
3
Utfall 2008 inkluderar utgifter för det under budgetåret 2008 uppförda anslaget 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet (äldreanslag).
4
Anslag som från och med 2009 flyttats från utgiftsområdet till utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.

Utgiftsområdet har därför på tilläggsbudget hittills i år anvisats totalt 11 173 miljoner kronor
(prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, rskr.
2008/09:183, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
rskr. 2008/09:311). På tilläggsbudget i samband
med denna budgetproposition föreslås också en
ytterligare ökning med 1 500 miljoner kronor av
anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning.
Utgifterna under utgiftsområdet bedöms också
öka med 28 736 miljoner kronor 2010 och 34 744
miljoner kronor 2011 jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen för 2009.
Regeringen föreslår i denna budgetproposition
en rad reformer inom arbetsmarknadspolitiken
vilka redovisas i avsnitt 3.6. En ytterligare satsning
på arbetsmarknadspolitiska insatser föreslås som
innebär att utgifterna för aktiveringsinsatser och
Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökar
med 3 890 miljoner kronor 2010.
Den ökade programvolymen förväntas innebära en lägre arbetslöshet och därmed minskade
utgifter för arbetslöshetsersättning inklusive
statliga ålderspensionsavgifter med 1 242 miljoner kronor 2010. Vidare sker en ytterligare minskning av utgifterna 2010 med 2 543 miljoner
kronor på grund av lägre kostnader inom jobboch utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för
ungdomar.
De förstärkta insatserna för personer som
lämnar sjukförsäkringen ger därutöver upphov
till ett ökat resursbehov för Arbetsförmedlingen,
arbetsmarknadspolitiska program samt arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, vilket
medför att utgifterna blir 2 994 miljoner kronor
högre 2010, 5 246 miljoner kronor högre 2011
och 5 959 miljoner kronor högre 2012. Dessa
belopp inkluderar de aviserade regeländringarna
inom arbetslöshetsförsäkringen för att underlätta
14

för personer som lämnar sjukförsäkringen på
grund av att deras dagar med sjukpenning eller
tillfällig sjukersättning tagit slut att bli medlemmar i en arbetslöshetskassa och kunna uppbära
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
Därutöver aviseras ytterligare förändringar av
arbetslöshetsförsäkringen för att förbättra
reglerna för företagare samt familje- och jourhemsföräldrar. Detta beräknas leda till att utgifterna ökar med 44 miljoner kronor 2010 och 80
miljoner kronor från och med 2011. Vidare ökar
utgifterna med 93 miljoner kronor 2010 till följd
av förberedelserna av de åtgärder regeringen
aviserar för att påskynda nyanlända invandrares
etablering på arbetsmarknaden. Denna utgiftsökning finansieras genom motsvarande minskning av utgifterna under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
Utgiftsområdet minskar med 9,4 miljoner
kronor 2010 och 9,1 miljoner kronor från och
med 2011 för att finansiera en utökad urvalsundersökning i arbetskraftsundersökningen (AKU).
Motsvarande ökning sker av det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån. Det sker även en minskning med 1 miljon
kronor från och med 2010 på grund av att överklaganden av vissa ärenden inom arbetslöshetsförsäkringen ska prövas av allmän förvaltningsdomstol i stället för av IAF och regeringen. Det
under utgiftsområde 4 Rättsväsendet uppförda
anslaget 1:5 Sveriges Domstolar ökar med
motsvarande belopp.
Bidraget för att utjämna de administrativa
kostnaderna vid arbetslöshetskassorna har i enlighet med vad som aviserades i budgetpropositionen för 2009 ändrats, vilket minskat utgifterna under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetser-
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sättning och aktivitetsstöd med 39 miljoner
kronor från och med 2009. Denna utgiftsminskning finansierar 2010–2012 ökningar av andra
anslag inom utgiftsområdet samt delar av de
ökningar under andra utgiftsområden som
redovisas ovan (se avsnitt 3.7.2). Inom ramen för
detta sker bl.a. en arbetsmiljösatsning med 8
miljoner kronor per år 2010–2012 (se avsnitt
4.8.2). Återstående belopp minskar utgiftsområdet med 15 miljoner kronor per år 2010–2012.
Med anledning av att det har införts en kostnadsmässig avräkning av myndigheternas förvaltningsanslag från och med 2009 sker en
teknisk justering av anslagen som innebär att
utgifterna under utgiftsområdet sammantaget
minskar med 46 miljoner kronor 2010, 20 miljoner kronor 2011 och 4 miljoner kronor 2012.
Innevarande år hanterades motsvarande justering
genom ett indrag av anslagsbelopp som för myndigheterna under utgiftsområdet sammanlagt
uppgick till 172 miljoner kronor.
Jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna bli 5 264 miljoner kronor lägre 2009. Huvudorsaken är att det försämrade läget på arbetsmarknaden inte får lika stort
genomslag som väntat på utgifterna för arbetslöshetsersättning samt att resurserna för arbetsmarknadspolitiska program inte kommer att
användas fullt ut.
Trots reformerna samt en något högre arbetslöshet och fler företagskonkurser antas utgiftsökningen begränsas till 419 miljoner kronor 2010
samt att utgifterna 2011 blir 24 miljoner kronor
lägre jämfört med bedömningen i 2009 års
ekonomiska vårproposition. För 2010 förklaras
detta i huvudsak av lägre kostnader inom jobboch utvecklingsgarantin och jobbgarantin för
ungdomar samt för 2011 av en mindre omfattning
av antalet programplatser än vad som beräknades i
samband med 2009 års ekonomiska vårproposition. Utgifterna 2012 beräknas dock bli 3 470
miljoner kronor högre jämfört med den bedömning som gjordes i 2009 års ekonomiska vårproposition, främst på grund av fler programplatser
och särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga som en del av de förstärkta insatserna till
personer som lämnar sjukförsäkringen.
Följande tabell beskriver de förändringar som
förklarar den nya ramnivån för utgiftsområdet jämfört med vad som ursprungligen anvisades i statsbudgeten för 2009. En närmare redovisning sker
under respektive anslag (se avsnitt 3.7 och 4.9).

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv
Miljoner kronor

1

Anvisat 2009

2010

2011

2012

55 946

55 946

55 946

202

257

289

5 932

5 944

6 236

26 024

31 030

30 249

300

367

367

-46

-20

-4

88 358

93 524

93 083

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Övriga makroekonomiska
förutsättningar 4
Volymer

5

Övrigt 6
Ny ramnivå
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen för myndigheternas verksamhet baseras på anvisade
medel i 2009 års statsbudget. Övriga förändringskomponenter redovisas i
löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning.
3
Beslut avser genomförda och aviserade regeländringar samt andra beslut om
ökade eller minskade resurser.
4
Förändringar i regeringens makroekonomiska antaganden som påverkar
utgifterna, t.ex. antalet öppet arbetslösa, antalet deltagare i program och
timlöneutvecklingen. Här redovisas även effekter av andra antaganden, t.ex.
andelen av de arbetslösa som antas uppbära arbetslöshetsersättning, antalet
ersättningsdagar m.m.
5
Beräknade effekter i samband med 2009 års budgetproposition av åtgärderna
för att underlätta ny- och återinträde i arbetslöshetskassorna samt ändrade
regler för arbetslöshetsersättning efter tillfällig eller delvis frånvaro.
6
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter.

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad,
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv
Miljoner kronor
2010

Transfereringar
Verksamhetskostnader
Investeringar
Summa ramnivå

81 122
7 232
4
88 358

Den realekonomiska fördelningen av ramen för
utgiftsområdet visar hur anvisade medel beräknas användas. Fördelningen baseras på utfall
2008 samt kända förändringar av anslagens användning. Huvuddelen är transfereringar i form
av bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd, utvecklingsersättning och lönesubventioner till arbetsgivare.

2.3

Skatteutgifter

Skatteutgifter för området utgår från förhållandena som gällde vid tiden för 2009 års ekonomiska vårproposition. Skatteförslagen i budgetpropositionen för 2010 kommer till den del det
påverkar skatteutgifterna att redovisas i samband
15
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med 2010 års ekonomiska vårproposition. Statens stöd inom utgiftsområdet redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av
detta lämnas stöd på statsbudgetens inkomstsida
i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig beskattning utgör en skatteförmån om
t.ex. en grupp av skattskyldiga omfattas av en
skattelättnad och en skattesanktion om det rör
sig om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts som medel inom olika områden och olika stöd har t.ex. lämnats inom
arbetsmarknadspolitiken genom en kreditering
av arbetsgivarnas skattekonto. Regeringen har
dock frångått att använda skatteutgifter för
specifika stöd inom arbetsmarknadspolitiken för
att ge utgiftstaket dess avsedda betydelse.
Utgifterna för Personalvård hänförs till området
Arbetsliv och resterande till området Arbetsmarknad. De sistnämnda ska dock inte ses som
specifika medel inom arbetsmarknadspolitiken
eftersom det handlar om generella efterfrågestimulerande åtgärder och rörlighetsstimulanser
för redan anställda. En utförlig beskrivning av
skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse
Redovisning av skatteutgifter (skr. 2008/09:183)
där det även ges en förklaring till respektive skatteutgift. Nedan redovisas nettoberäknade skatteutgifter som kan hänföras till utgiftsområdet.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv, netto
Miljoner kronor
2009

Personalvård
Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt
arbete, dubbel bosättning och hemresor

–

910

900

5 020

4 950

Avdrag för inställelseresor

–

–

Förmån av resa vid anställningsintervju

–

–

Förmån av utbildning vid personalavveckling
m.m.

–

–

Avdrag för kostnader för resor till och från
arbetet

–

–

50

50

Nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer
som har fyllt 18 men inte 25 år

15 54
0

15 870

Skattereduktion för hushållsarbete

4 500

4 800

Nystartsjobb

1 780

2 190

27 800

28 760

Avdrag för resor till och från arbetet

Nedsättning av egenavgifter för personer som
har fyllt 18 men inte 25 år

Totalt för utgiftsområdet
1

–1

2010

Skatteutgiften kan inte beräknas.
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2.4

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Under perioden 2006–2008 ökade antalet sysselsatta medan antalet arbetslösa minskade. Denna
utveckling bröts dock hösten 2008 då den finansiella krisen bidrog till en snabb försämring av
arbetsmarknadsläget under främst det fjärde
kvartalet. På helårsbasis karaktäriserades dock
2008 av hög sysselsättning och låg arbetslöshet.
Något som särskilt utmärkte 2008 var att antalet
fast anställda ökade kraftigt. Antalet nya platser
som anmäldes till Arbetsförmedlingen minskade
jämfört med 2007, men antalet var fortsatt högt
sett i ett längre perspektiv.
Den dramatiska ökningen av antalet varsel om
uppsägning som skedde under hösten 2008 bidrog
till att det totala antalet varsel under 2008 blev
nästan lika högt som i början av 1990-talet. Den
försämring av arbetsmarknadsläget som skedde i
slutet av 2008 har fortsatt under det första halvåret
2009. Antalet sysselsatta har minskat, arbetslösheten har ökat och antalet varsel om uppsägning
har fortsatt att ligga på relativt höga nivåer.
Sysselsättning
Antalet sysselsatta (15–74 år) uppgick enligt Statistiska centralbyråns (SCB) Arbetskraftsundersökning (AKU) till 4 593 000 personer under
2008, vilket var en ökning med 52 000 personer
eller 1,2 procent jämfört med 2007. Antalet sysselsatta ökade både bland kvinnor (+21 000) och
män (+32 000). Sysselsättningsökningen var som
störst under de första kvartalen och avtog successivt under året. Andelen sysselsatta av befolkningen (15–74 år) uppgick till 66,8 procent (69,6
procent bland män och 63,8 procent bland kvinnor), vilket var i stort sett samma nivåer som 2007.
Antalet fast anställda ökade kraftigt under året,
medan antalet tidsbegränsat anställda minskade.
Bland ungdomar (15–24 år) uppgick antalet
sysselsatta under 2008 till 505 000 personer, vilket var en ökning med 12 000 personer jämfört
med 2007. Ökningen skedde både bland kvinnor
och män. Det försämrade arbetsmarknadsläget
under hösten märktes speciellt bland ungdomar
och bidrog till att sysselsättningen i denna grupp
sjönk under det fjärde kvartalet 2008 jämfört
med motsvarande kvartal 2007. Andelen sysselsatta av befolkningen (15–24 år) uppgick till 41,8
procent, vilket i stort sett var samma nivå som
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2007. Sysselsättningsgraden minskade något för
kvinnor medan den ökade marginellt för män.
Sysselsättningen bland utrikes födda utvecklades positivt under hela 2008. Totalt uppgick
antalet sysselsatta i denna grupp till 630 000 personer, vilket var en ökning med 35 000 personer
eller 5,8 procent jämfört med 2007. Andelen sysselsatta bland utrikes födda (15–74 år) uppgick
till 58,1 procent, vilket var en ökning med 0,8
procentenheter jämfört med 2007. Främst skedde
sysselsättningsökningen bland utrikes födda män.
Under det första halvåret 2009 minskade antalet sysselsatta (15–74 år) med 77 000 personer
jämfört med motsvarande halvår 2008. Minskningen var särskilt kraftig bland män och ungdomar. Däremot var antalet sysselsatta utrikes
födda något fler under första halvåret 2009
(+7 000) än under samma period 2008.
Arbetslöshet
Arbetslösheten (15–74 år) var, enligt den internationella definition som används i Sverige sedan
oktober 2007, lägre i början av 2008 än ett år
tidigare. Till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget under hösten ökade antalet arbetslösa i
slutet av året. Arbetslösheten uppgick till
305 000 personer under 2008, vilket var en
ökning med 7 000 personer i jämförelse med
2007. Ökningen skedde både bland kvinnor och
män. I gruppen arbetslösa ingick drygt 81 000
heltidsstuderande som sökte arbete. Under 2008
ökade arbetslösheten framförallt i åldersgrupperna 15–24 år (+11 000) och 45–54 år (+4 000).
Antalet arbetslösa som andel av arbetskraften
(15–74 år) uppgick till 6,2 procent under 2008,
vilket var en marginell ökning jämfört med 2007.
Arbetslösheten var lägre bland män (5,9 procent) än bland kvinnor (6,6 procent). Arbetslösheten bland ungdomar (15–24 år), där heltidsstuderande som söker arbete utgör en stor
grupp, uppgick till 20,2 procent, vilket motsvarade en ökning med 1,0 procentenhet jämfört
med 2007.
Antalet arbetslösa utrikes födda uppgick till
87 000 under 2008, vilket var en ökning med
6 000 personer jämfört med 2007. Som andel av
arbetskraften motsvarar det 12,0 procent, vilket
var en marginell ökning jämfört med föregående
år. Bland utrikes födda kvinnor skedde en svag
ökning av arbetslösheten, medan den minskade
bland utrikes födda män. Den stigande arbets-

lösheten kunde märkas i ett tidigare skede bland
ungdomar och utrikes födda än i den övriga
befolkningen. Utvecklingen på arbetsmarknaden
bland utrikes födda har den senaste tiden varit
tudelad; sysselsättningen har ökat samtidigt som
arbetslösheten stigit, vilket speglar att arbetskraftsdeltagandet i denna grupp har ökat.
Den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden
har fortsatt under det första halvåret 2009, då
antalet arbetslösa ökade med cirka 97 000 personer i jämförelse med det första halvåret 2008. Antalet arbetslösa (15–74 år) uppgick till 417 000,
vilket motsvarar 8,5 procent. Av de arbetslösa var
114 000 personer heltidsstuderande som sökte
arbete. Överlag har arbetslösheten ökat mer bland
män, särskilt bland ungdomar (15–24 år), vilket
framgår av tabell 2.5. Att ungdomar drabbas
hårdare vid en nedgång på arbetsmarknaden kan
till viss del förklaras av att unga oftare har
tillfälliga arbeten eller begränsad anställningstid.
Att män har drabbats hårdare än kvinnor beror
sannolikt på att den mansdominerade tillverkningsindustrin har drabbats hårt av den ekonomiska nedgången, med många varsel om uppsägning som följd. Hittills har arbetslösheten ökat i
samma takt som under 1990-talskrisen. Den försämrade konjunkturen bedöms leda till en fortsatt
ökning av arbetslösheten både bland kvinnor och
män under fortsättningen av 2009 och under 2010.
Arbetskraftsdeltagande
Arbetskraften (15–74 år) utgörs av personer som
antingen är sysselsatta eller arbetslösa. År 2008
ökade antalet personer i arbetskraften med
60 000 i jämförelse med 2007 och uppgick till
4 898 000 personer. Ökningen var större bland
män (+35 000) än bland kvinnor (+25 000).
Ökningen var särskilt stor i åldergrupperna 15–
24 år (+23 000) och 65–74 år (+13 000).
Arbetskraftens storlek i förhållande till befolkningen (15–74 år), dvs. det relativa arbetskraftsdeltagandet, uppgick till 71,2 procent, vilket
motsvarar en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med 2007. Det relativa arbetskraftsdeltagandet bland ungdomar ökade med 0,5 procenten
heter till 52,4 procent. Bland utrikes födda var
motsvarande ökning 1,0 procentenhet och det
relativa arbetskraftsdeltagandet för denna grupp
uppgick till totalt 66,1 procent. Arbetskraftdeltagandet ökade mer bland männen både bland
ungdomar och bland utrikes födda.
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Tabell 2.5 Arbetslöshet under det första halvåret 2009 (15–74 år)
Första halvåret 2009
Antal (1000-tal)

Första halvåret 2009
Andel av arbetskraften (%)

Förändring (procentenheter)
jämfört med första halvåret 2008

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

15–24 år

82,5

89,5

172,0

26,2

27,6

26,9

+2,4

+5,4

+3,9

25–34 år

36,4

46,4

82,8

7,7

8,6

8,2

+1,4

+3,5

+2,5

35–44 år

29,6

31,9

61,4

5,2

5,1

5,1

+0,8

+1,7

+1,3

45–54 år

23,6

29,0

52,5

4,6

5,3

4,9

+1,3

+1,3

+1,3

55–64 år

19,1

27,5

46,6

4,5

5,8

5,2

+1,3

+2,3

+1,8

15–74 år

192,3

224,9

417,3

8,2

8,7

8,5

+1,3

+2,5

+1,9

Källa: SCB (AKU).

Under det första halvåret 2009 har antalet personer i arbetskraften fortsatt att öka, men i en
något lägre takt än befolkningen (15–74 år),
vilket medfört att det relativa arbetskraftsdeltagandet har minskat.

Figur 2:1 Samband på arbetsmarknaden första halvåret
2009 (15–74 år)
(Inom parantes anges förändringen jämfört med första halvåret 2008)
Befolkningen
6 935 000 (+75 000)

I arbetskraften
4 913 000 (+20 000)

Ej i arbetskraften
2 023 000 (+54 000)

Personer utanför arbetskraften
Antalet personer utanför arbetskraften (15–74 år)
uppgick under 2008 till 1 982 000, vilket är
17 000 fler än 2007. Antalet personer utanför
arbetskraften ökade mer bland kvinnor
(+11 000) än bland män (+6 000) och nästan
uteslutande i åldersgrupperna 15–24 år (+7 000)
och 65–74 år (+21 000). Dessa båda åldersgrupper stod för cirka 83 procent av den totala
befolkningsökningen i åldersgruppen 15–74 år
under samma period.
Vid en uppdelning av personer utanför arbetskraften efter huvudsaklig verksamhet framgår att
antalet pensionärer1 ökade med 24 000 personer
jämfört med 2007. Antalet sjuka minskade med
3 000 och antalet heltidsstuderande ökade med
2 000 jämfört med 2007. Även under det första
halvåret 2009 har antalet personer utanför
arbetskraften fortsatt att öka (+54 000) i jämförelse med motsvarande period föregående år.
Ökningen har varit större än motsvarande befolkningsökning (15–74 år). Främst har antalet
pensionärer ökat (+39 000), vilket förklaras av
att många personer födda på 1940-talet har gått i
pension.

Sysselsatta
4 495 000 (-77 000)

I arbete
3 945 000 (-133 000)

Arbetslösa
417 000 (+97 000)

Tillfälligt frånvar.
550 000 (+56 000)

Anm.: På grund av avrundningar summerar inte alltid olika undergrupper till
närmast ovanstående grupp.
Källa: SCB (AKU).

Konjunkturberoende program
I genomsnitt deltog cirka 85 000 personer i
konjunkturberoende program2 varje månad
under 2008, vilket var en minskning med
närmare 4 000 personer eller 4 procent jämfört
med 2007. Det var det lägsta antalet deltagare i
konjunkturberoende program sedan 1991.
Andelen kvinnor uppgick till 49 procent. Under
året ökade antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar
och närmare 62 procent av alla programdeltagare
deltog i någon av dessa garantier under 2008.
Under det första halvåret 2009 deltog i genomsnitt närmare 112 000 personer i konjunkturberoende program, vilket var en ökning med drygt
25 000 personer eller 29 procent i jämförelse

2 Konjunkturberoende program omfattas av arbetssökande i program

med aktivitetsstöd samt arbetssökande som har arbete med stöd,
1 Enligt SCB:s definition ingår inte förtidspensionerade av hälsoskäl i

exklusive särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som

gruppen pensionärer. Dessa ingår i stället i gruppen sjuka.

medför nedsatt arbetsförmåga.
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med samma period föregående år. Det försämrade läget på arbetsmarknaden och regeringens
särskilda satsningar för att möta nedgången på
arbetsmarknaden har bidragit till ökningen av
antalet personer i konjunkturberoende program.
Den största ökningen av programdeltagare har
skett bland männen.
Under 2008 deltog i genomsnitt 87 000
personer i särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga3 . Jämfört med 2007 innebar det
en ökning med 1 000 personer. Under det första
halvåret 2009 uppgick antalet sysselsatta i någon
av dessa insatser till drygt 84 000 personer, vilket
var en minskning med knappt 3 000 personer
jämfört med samma period 2008. Andelen
kvinnor uppgick till drygt 40 procent.
Nyanmälda lediga platser
Arbetsförmedlingen uppskattar att cirka 50 procent av samtliga lediga platser på arbetsmarknaden anmäls till Arbetsförmedlingen (Arbetsmarknadsrapport 2008:2). Trots att de lediga
platser som anmäls till Arbetsförmedlingen inte
motsvarar alla vakanser brukar platsantalet vara
en bra indikator på konjunkturläget. Under 2008
anmäldes totalt 610 000 nya platser till Arbetsförmedlingen, vilket var 219 000 färre än under
2007 4 . Trots minskningen var antalet nyanmälda
lediga platser högt, sett i ett längre tidsperspektiv. I samband med att arbetsmarknadsläget försämrades under hösten 2008 minskade antalet
nyanmälda platser märkbart. Denna trend har
fortsatt under det första halvåret 2009. Då anmäldes drygt 241 000 platser till Arbetsförmedlingen, vilket var en minskning med närmare
151 000 platser eller cirka 38 procent jämfört
med det första halvåret 2008. Jämfört med krisåren under 1990-talet har dock antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen varit
fler i denna konjunkturnedgång.

Varsel om uppsägning
Antalet anmälda varsel om uppsägning till
Arbetsförmedlingen är en tidig indikator på
arbetsmarknadens utveckling. Antalet varsel
ökade i snabb takt under hösten 2008, framför
allt under det fjärde kvartalet. Det totala antalet
varsel om uppsägning uppgick till närmare
96 000 på helårsbasis, vilket var en ökning med
66 000 jämfört med 2007. Knappt 49 000 varsel
lades inom tillverkningsindustrin, vilket motsvarade mer än 50 procent av samtliga varsel under
2008. Även sett i ett längre perspektiv låg antalet
varsel på en hög nivå under 2008 och det var enbart 1991, 1992 och 1993 som antalet varsel var
fler.
Under det första halvåret 2009 varslades närmare 81 000 personer om uppsägning, vilket var
en ökning med knappt 57 000 personer jämfört
med samma period 2008. Cirka 40 procent av
varslen lades i Västra Götalands och Stockholms
län. Om antalet varsel relateras till befolkningen,
20–64 år, har dock Kronobergs, Jönköpings och
Västmanlands län haft flest varsel per tusen invånare. Under det första halvåret 2009 fanns det en
tendens till ett minskat antal varsel. Under det
första kvartalet 2009 varslades i genomsnitt cirka
16 300 personer om uppsägning varje månad.
Motsvarande antal för det andra kvartalet var
10 600 personer.

3 I dessa ingår lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare,

utvecklingsanställning, trygghetsanställning samt årsanställda i kärnuppdraget hos Samhall.
4 Den 1 januari 2008 infördes skärpta regler när det gäller annonsering av

platser, vilket tillsammans med ökad granskning, har inneburit att antalet
nyanmälda platser under 2008 inte är helt jämförbart med 2007 då det var
relativt vanligt med omannonsering av en del försäljningsjobb.
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3 Arbetsmarknad

3.1

Omfattning

Området Arbetsmarknad omfattar i huvudsak
platsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program, arbetslöshetsförsäkringen och Europeiska

3.2

socialfonden samt myndigheterna Arbetsförmedlingen, Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige (Svenska ESF-rådet), Inspektionen för
arbetslöshetsförsäkringen (IAF) och Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).

Utgiftsutvecklingen

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsmarknad
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

4 858

5 006

4 755

5 955

5 514

5 523

22 940

37 764

36 201

53 706

56 113

56 149

3 307

5 932

4 797

8 025

11 457

11 784

13 928

14 362

13 938

15 215

16 089

16 331

126

105

99

106

102

108

1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007-2013

78

970

708

1 095

1 095

1 095

1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

26

27

26

27

28

28

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

52

53

54

55

56

56

1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet

50

50

50

52

52

52

8

8

8

8

8

8

1:11 Bidrag till lönegarantiersättning

832

3 636

3 636

3 420

2 300

1230

2008 22:01 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2000-2006

738

0

0

0

0

46 943

67 914

87 665

92 813

92 363

1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

Summa Arbetsmarknad

64 273

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Utgiftsutvecklingen för området Arbetsmarknad
präglas av samma faktorer som i avsnitt 2.2
redovisas för hela utgiftsområdet. Utgifterna för
området beräknas i år öka kraftigt närmare
bestämt med 9 022 miljoner kronor jämfört med
ursprungligt anvisade medel i statsbudgeten för
2009. Detta beror främst på ökade utgifter för
arbetslöshetsersättning,
lönegarantiersättning
och arbetsmarknadspolitiska program. Anslagen
har därför på tilläggsbudget ökats med 11 163
miljoner kronor och på tilläggsbudget i samband
med denna budgetproposition föreslås en
ytterligare ökning med 1 500 miljoner kronor
under anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning. Jämfört med beräkningarna i budgetpropositionen för 2009 blir utgifterna 28 745 miljoner
kronor högre 2010 och 34 751 miljoner kronor
högre 2011.
Jämfört med 2009 års ekonomiska vårproposition blir dock utgifterna 5 221 miljoner kronor
lägre i år, främst på grund av att resurserna för
arbetsmarknadspolitiska program inte fullt ut
kommer att användas samt lägre utgifter för arbetslöshetsersättning. De reformer regeringen
föreslår i denna budgetproposition, vilka redovisas under avsnitt 3.6, tillsammans med regeringens makroekonomiska antaganden över arbetslöshet m.m. innebär att utgifterna jämfört med
vårpropositionen ökar med 412 miljoner kronor
2010 och blir 19 miljoner kronor lägre 2011. Utgifterna 2012 beräknas dock bli 3 449 miljoner
kronor högre.

3.3

Mål

3.3.1

Målet för arbetsmarknadspolitiken

Målet för området Arbetsmarknad är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Arbetsmarknadspolitiken ska verka för att:
-

förbättra matchningen mellan dem som söker arbete och dem som söker arbetskraft,

-

stadigvarande öka sysselsättningen på lång
sikt, och

säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen
fungerar som en omställningsförsäkring.
Resurserna ska tydligt prioriteras och inriktas
mot matchning mellan arbetssökande och lediga
jobb samt mot dem som står allra längst från
arbetsmarknaden. Den arbetsmarknadspolitiska
-
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verksamheten ska utföras effektivt. Uppföljning
och utvärdering ska utvecklas och prioriteras
inom berörda myndigheter.
3.3.2

EU:s integrerade riktlinjer för
tillväxt och sysselsättning

Varje år antas inom EU ett gemensamt ramverk
som ska ligga till grund för medlemsländernas
nationella sysselsättningspolitik. Arbetsmarknadspolitiken ska tillsammans med insatser inom
andra politikområden bidra till att riktlinjerna inom ramverket uppnås. I juli 2008 antogs riktlinjer för perioden 2008–2010, vilka är identiska
med de sysselsättningsriktlinjer som antogs i
samband med revideringen av Lissabonstrategin
2005.
Tillväxt- och sysselsättningsstrategin för nästa
decennium måste, utöver Lissabonsstrategins
mål avseende hållbar tillväxt och ökad sysselsättning, fastslå nya riktlinjer för att hantera framtida utmaningar och stärka EU:s konkurrenskraft samt motverka effekterna av en åldrande
befolkning.

3.4

Resultat och analys

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Insatserna kan därmed bidra till den ekonomiska politikens huvuduppgifter och regeringens
mål att varaktigt öka sysselsättningen. Det statliga offentliga åtagandet under området utgörs i
stor utsträckning av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten vid Arbetsförmedlingen samt
arbetslöshetsförsäkringen. Efter detta sammanfattande avsnitt av området följer en mera detaljerad redovisning för insatser och insatsområden.
För att uppnå målet för arbetsmarknadspolitiken ska insatserna bidra till att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker
arbetskraft, prioritera dem som befinner sig
långt från arbetsmarknaden samt bidra till att
stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.
Vidare ska arbetslöshetsförsäkringens funktion
som en omställningsförsäkring säkerställas. Utöver den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
vid Arbetsförmedlingen ska även insatserna som
finansieras via Europeiska socialfonden bidra till
att målet uppnås. Även IAF, som utövar tillsyn-
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en över arbetslöshetsförsäkringen, och IFAU,
som ska följa upp och utvärdera den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, spelar en viktig roll
i detta sammanhang. Regeringen gör bedömningen att arbetsmarknadspolitiken under 2008
har bidragit till att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt. Arbetsmarknadspolitiken behöver
dock fortsatt effektiviseras och anpassas till det
rådande arbetsmarknadsläget.
Matchning är Arbetsförmedlingens huvuduppgift och omfattar platsförmedling samt upprätthållande av sökaktiviteten. Under det första
halvåret 2008 påverkades Arbetsförmedlingens
arbete främst av bristen på arbetskraft inom vissa
sektorer, medan hösten 2008 kännetecknades av
en minskad tillströmning av lediga platser. Den
snabbt vikande konjunkturen under andra halvåret 2008 resulterade i ett mycket stort antal varsel om uppsägning över hela landet. Arbetsförmedlingens nya organisation har skapat bättre
förutsättningar för att anpassa organisationen till
de krav som ställs på myndigheten i samband
med dessa varsel, eftersom Arbetsförmedlingen
har haft större möjligheter att omfördela resurser till de platser där det funnits ett behov av förstärkta insatser.
Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingens
arbete med matchningen har varit effektivt.
Verksamheten har bidragit till kortare rekryteringstider, en förhållandevis hög sökaktivitet
samt till att motverka en försämrad situation för
arbetslösa.
Arbetsförmedlingens primära verktyg för att
stödja dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden är jobb- och utvecklingsgarantin samt
jobbgarantin för ungdomar. Genom jobb- och utvecklingsgarantin ska personer som varit arbetslösa en längre tid få ett individuellt anpassat stöd
för att återgå i arbete. Under 2008 hade 54 procent av dem som lämnade garantin ett arbete 30
dagar efter det att de lämnat garantin. Arbetsförmedlingen har konstaterat att insatser för att
dessa personer ska få arbete med stöd har lyckats
bra. Regeringen bedömer att jobb- och utvecklingsgarantin har bidragit till att öka möjligheten
att övergå från arbetslöshet till arbete för dem
som står längst ifrån arbetsmarknaden. För ungdomar som står långt från arbetsmarknaden infördes i slutet av 2007 jobbgarantin för ungdomar. Syftet med jobbgarantin är att arbetslösa ungdomar så snabbt som möjligt ska få arbete motsvarande hela sitt arbetsutbud, alternativt påbörja
eller återgå till en utbildning inom det reguljära

utbildningssystemet. Regeringen anser att det
ännu är för tidigt att bedöma det sammantagna
resultatet av jobbgarantin för ungdomar.
Arbetsförmedlingen kan också ge stöd till
personer som står långt från arbetsmarknaden
genom de insatser som finns för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Under 2008 har antalet deltagare i
dessa insatser varit oförändrat och det har inte
skett någon större förändring när det gäller andelen övergångar till osubventionerat arbete
jämfört med tidigare år.
Regeringen gör dock bedömningen att Arbetsförmedlingen har lyckats med att stödja dem
som befinner sig långt från arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingens arbete med att bidra till
att stadigvarande öka sysselsättningen på sikt
sker till stor del genom matchningsinsatser och
insatser för att bryta utanförskapet. En av förutsättningarna för ökad sysselsättning är att arbetsmarknaden är flexibel och arbetskraften rörlig. Arbetsförmedlingens nya organisation bidrar
till detta genom att det nationella och heltäckande perspektivet har stärkts.
Regeringen gör sammantaget bedömningen
att Arbetsförmedlingens verksamhet under 2008
har bidragit till att öka sysselsättningen på sikt.
Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att
arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring samt anlita kompletterande
aktörer för att snabbt och effektivt få arbetssökande i arbete. Arbetsförmedlingen har under
2008 bedrivit ett arbete med att främja enhetlighet och rättssäkerhet för att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har dock konstaterat att
Arbetsförmedlingen i sitt uppdrag att använda
kompletterande aktörer inte har säkerställt sitt
ansvar för myndighetsutövningen i arbetslöshetsförsäkringen. Enligt IAF har detta medfört
att Arbetsförmedlingen inte fullt ut kunnat
uppfylla sin kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen. Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingen behöver förbättra arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar
som en omställningsförsäkring.
Regeringen har sedan den tillträdde genomfört omfattande reformer i arbetslöshetsförsäkringen. Många av reformerna har nyligen trätt i
kraft och det är fortfarande för tidigt att bedöma
de långsiktiga effekterna av dessa reformer.
IFAU har emellertid bedömt att de reformer
23
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som genomfördes i arbetslöshetsförsäkringen
och inkomstbeskattningen under 2007 har
minskat jämviktsarbetslösheten och ökat
sysselsättningen i jämvikt (IFAU 2008:17).
Regeringen gör bedömningen att de genomförda
reformerna har haft positiva effekter.
Det tar sannolikt längre tid innan de arbetsmarknadspolitiska reformerna får genomslag på
sysselsättningen jämfört med t.ex. reformerna
inom sjukförsäkringen, men det finns en rad indirekta indikationer på att politiken verkar i rätt
riktning (se Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. avsnitt 5.4).
Den nu kraftigt stigande arbetslösheten medför stora utmaningar för arbetsmarknadspolitiken. I en lågkonjunktur värnas arbetslinjen bäst
genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. För att
förhindra att arbetslösheten biter sig fast på en
varaktigt hög nivå har regeringen förstärkt resurserna till arbetsmarknadspolitiken. De ökade resurserna ska dels förhindra att fler människor blir
långtidsarbetslösa, dels förbättra konkurrenskraften hos dem som redan är långtidsarbetslösa.
Regeringen presenterade under slutet av 2008
och början av 2009 i propositionen Åtgärder för
jobb och omställning (prop. 2008/09:97) samt i
samband med 2009 års ekonomiska vårproposition flera insatser för att möta den ökande arbetslösheten. Dessa inkluderar bl.a. en satsning på
personliga coacher och förstärkta satsningar på
arbetspraktik, bland annat genom en ny insats i
form av praktisk kompetensutveckling för dem
som har längre arbetslivserfarenhet. Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att förstärka matchningsverksamheten och att ge ett tidigt och individanpassat stöd för att kunna hjälpa arbetssökande tillbaka till arbete. Arbetsförmedlingen ska
under 2009 särskilt beakta de krav som situationen på arbetsmarknaden ställer på myndigheten.
Det innebär att löpande prioritera resurser till regioner som drabbas av större varsel samt att
säkerställa att tidiga coachningsinsatser kommer
till stånd.
3.4.1

Reformeringen av
Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen är sedan den 1 januari 2008
en sammanhållen myndighet. Syftet med att regeringen reformerade den tidigare myndighetsorganisationen var att uppnå en mer enhetlig,
rättssäker och effektiv verksamhet med tydligare
24

ledning och styrning. Arbetsförmedlingen och
Ernst & Young har fått i uppdrag att genomföra
en uppföljning respektive utvärdering av omorganisationen. Huvudfrågorna som regeringen vill
få besvarade är om reformen har haft avsedd effekt, om den nya organisationen har löst tidigare
identifierade problem med den gamla myndighetsstrukturen samt om inrättandet av den nya
myndigheten har genomförts på ett sådant sätt
att regeringens intentioner med omorganisationen har uppnåtts.
Arbetsförmedlingen har lämnat två redovisningar (dnr A2008/1704/A). I den redovisning
som lämnades i maj 2008 konstaterade Arbetsförmedlingen att myndighetens ledning och
styrning har blivit mer ändamålsenlig. I slutredovisningen som lämnades i maj 2009 gör Arbetsförmedlingen bedömningen att de ekonomiska
resurserna utnyttjas bättre, administrationen har
blivit mer enhetlig och effektiv, förutsättningar
för klargörande av ansvarsförhållanden nu finns
tack vare en ny arbetsordning och att de formella
möjligheterna att effektivt styra organisationen
har förbättrats i och med myndighetsreformen.
Som ett led i detta arbete har ett flertal styrprocesser identifierats, dokumenterats, beslutats och
genomförts. När det gäller problemet med att
likartade frågor behandlats olika i olika delar av
landet återstår fortfarande att kunna mäta resultat av genomförda förändringar av hur det interna arbetet har organiserats.
Ernst & Young har lämnat två delrapporter
och en slutrapport kommer att redovisas hösten
2009. Ernst & Young har i sina delredovisningar
konstaterat att det finns ett antal utvecklingsområden där Arbetsförmedlingen borde ta ett fastare grepp. Dit hör effektivare styrning och
uppföljning av besparingskravet, upphandlingen
av kompletterande aktörer samt arbetet med
kontrollfunktionen. I slutrapporten ska Ernst &
Young vid behov även lämna förslag på hur
myndighetens funktionssätt kan förbättras.
Slutsats
Regeringens bedömning är att inrättandet av den
nya myndigheten Arbetsförmedlingen har inneburit att det nu finns förutsättningar att uppnå
en mer enhetlig, rättssäker och effektiv verksamhet med tydligare ledning och styrning. Regeringen avvaktar Ernst & Youngs slutredovisning
innan den slutligen bedömer om reformeringen
av Arbetsmarknadsverket har fått avsett resultat.
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3.4.2

Kompletterande aktörer till
Arbetsförmedlingen

Regeringens ambition är att den offentliga
Arbetsförmedlingens kompetens och tjänsteutbud ska kompletteras med flera olika aktörer. Syftet är att göra utbudet av förmedlingstjänster större och mer diversifierat, vilket
bidrar till att förbättra matchningen och ge
förbättrad service till arbetslösa.
Arbetsförmedlingen har sedan 2007 haft regeringens uppdrag att använda kompletterande aktörer som en del av förmedlingens tjänsteutbud.
Regeringen har för 2008 förtydligat sin ambition
om att kompletterande aktörer ska vara en naturlig del av verksamheten för att bidra till att
motverka utanförskapet. Regeringen gav därför
2008 Arbetsförmedlingen i uppdrag att erbjuda
en tredjedel eller minst 10 000 personer av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar upphandlade tjänster eller
tjänster som kompletterande aktörer på annat
sätt varit ansvariga för eller delaktiga i.
Mot bakgrund av det försämrade konjunkturläget har regeringen ansett att det också finns
behov av ett tidigt förstärkt stöd i form av personliga coacher till personer som förlorar arbetet. Det innebär att coachning från och med
2009 ska ges även utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar. Det
förstärkta stödet ska också underlätta samverkan
med trygghetsorganisationer och de stöd dessa
lämnar till personer inom ramen för omställningsavtalen.
I mitten av juni 2009 hade Arbetsförmedlingen avtal med kompletterande aktörer för knappt
18 900 platser, varav knappt 14 300 platser gällde
tjänster inom jobb- och utvecklingsgarantin
samt jobbgarantin för ungdomar. Övriga befintliga tjänster är aktiviteter hos kompletterande
aktörer för långtidssjukskrivna, personer med
nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning och för nyanlända invandrare.
Upphandlingen av tjänsten jobbcoachning avslutades i juli 2009. Avtal träffades med cirka 960
kompletterande aktörer och omfattar 153 000
platser med tre månaders anvisningsperiod per
deltagare.
Arbetsförmedlingen har för perioden juli
2007–april 2009 redovisat en resultatuppföljning
av kompletterande aktörer inom jobb- och utvecklingsgarantin, vilken tydligt indikerar att
kompletterande aktörer hade en positiv verkan

på utflödet till arbete fram till och med 2008
(dnr A2009/2388/A). Under första kvartalet
2009 är resultaten i uppföljningen inte lika
tydliga. Arbetsförmedlingen framhåller att betalningsmodellen kan påverka resurserna hos
kompletterande aktörer och därmed resultatutvecklingen. Utbetalningens slutliga storlek beror
på hur många arbetssökande aktörerna lyckas
placera i arbete eller utbildning. Den försvagade
arbetsmarknaden gör det svårare för aktörerna
att uppnå den resultatbaserade delen av utbetalningen. Eftersom systemstöd för uppföljning av
deltagare hos kompletterande aktörer är under
uppbyggnad går det inte i nuläget att ta fram
kvalitetssäkrade uppgifter om det faktiska resultatet. Arbetsförmedlingen menar också att det i
dagsläget inte går att uttala sig om huruvida
införandet av kompletterande aktörer har lett till
en förbättrad matchning och service till de
arbetssökande. Arbetsförmedlingen uppger dock
att förutsättningarna för att arbeta med kompletterande aktörer har blivit bättre.
Under det första halvåret 2009 utbetalades
230 miljoner kronor i ersättningar till kompletterande aktörer, varav 170 miljoner kronor för
aktiviteter inom de båda garantierna. Ersättningarna för kompletterande aktörer beräknas under
2009 uppgå till 953 miljoner kronor.
Införandet av kompletterande aktörer har tagit längre tid än förväntat. Det beror bl.a. på att
Arbetsförmedlingen måste hantera relativt långa
upphandlingsförfaranden och att det har förekommit överklaganden. Arbetsförmedlingen har
också utvecklat sin organisation för att effektivare kunna implementera de kompletterande
aktörerna i verksamheten, bl.a. genom att inrätta
en upphandlingsavdelning inom myndigheten.
Slutsats
Regeringens bedömning är att Arbetsförmedlingen inte har uppnått den målsättning som var
satt för de kompletterande aktörerna för 2008.
Regeringen anser att det är angeläget att Arbetsförmedlingen i större utsträckning erbjuder
aktiviteter hos kompletterande aktörer. I
Arbetsförmedlingens senaste utgiftsprognos är
bedömningen att målet uppnås under 2010.
Regeringen bedömer att det finns en rad utvecklingsområden för Arbetsförmedlingen, men att
insatser har gjorts som gör att utvecklingen går
åt rätt håll. Detta redovisar också Arbetsförmedlingen i den återrapportering som lämnades
till regeringen i början av augusti 2009 (dnr
25
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A2009/2388/A). Vidare kommer regeringen att
se över möjligheterna för Arbetsförmedlingen
att kunna upphandla kompletterande aktörer
enligt ett valfrihetssystem för individen.
3.4.3

Arbetslöshetsförsäkringen

Genomförda förändringar i arbetslöshetsförsäkringen under 2008 och 2009

Arbetsmarknadspolitikens mål är att insatserna
ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.
Det innebär bland annat att regeringen ska säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar
som en omställningsförsäkring. Regeringen har
sedan den tillträdde genomfört omfattande reformer i arbetslöshetsförsäkringen. Många av
reformerna har nyligen trätt i kraft och det är
fortfarande för tidigt att bedöma de långsiktiga
effekterna av dessa. Regeringen gör dock bedömningen att de genomförda reformerna har
haft positiva effekter (se vidare Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 5.4).
Under 2008 har ytterligare förändringar genomförts i arbetslöshetsförsäkringen i syfte att
stärka dess roll som omställningsförsäkring och
öka individens drivkrafter att bryta sin arbetslöshet. Möjligheten att få arbetslöshetsersättning
vid deltidsarbetslöshet har begränsats till maximalt 75 dagar. Förändringen medför att ersättningsdagarna räcker i knappt sju månader för en
person som arbetar halvtid, medan de tidigare
reglerna i praktiken medförde att deltidsersättning kunde lämnas under flera år. Den förhöjda
finansieringsavgiften ersattes med en arbetslöshetsavgift som motsvarar 33 procent av den inkomstrelaterade arbetslöshetsersättning som arbetslöshetskassan har betalat ut under månaden.
Detta innebär att arbetslöshetskassornas inbetalning till staten nu är tydligare kopplad till vad
arbetslöshetskassorna betalar ut i arbetslöshetsersättning, vilket medför att skillnaderna i medlemsavgifternas storlek mellan olika arbetslöshetskassor har ökat. Införandet av arbetslöshetsavgiften syftade till att ytterligare stärka drivkrafterna för en ansvarsfull löneutveckling som
inte leder till arbetslöshet samt att öka arbetslöshetskassornas incitament att undvika felaktiga
utbetalningar. Enligt Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) sänkte de flesta arbetslöshetskassor sina medlemsavgifter i samband
med att arbetslöshetsavgiften ersatte den för26

höjda finansieringsavgiften (IAF 2008:10). Vidare infördes ytterligare två karensdagar, vilket
innebär att arbetslöshetsersättning inte lämnas
under de sju första dagarna av en arbetslöshetsperiod.
Den 2 mars 2009 genomfördes flera förändringar i arbetslöshetsförsäkringen som berör
ränta på återkrav. Den 1 juli 2009 genomfördes
ytterligare förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. För att stimulera till ny- och återinträde i
arbetslöshetskassorna och för att öka möjligheten för människor att få inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning infördes en tillfällig förändring av medlemsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen. För samtliga medlemsmånader under
2009 kommer en medlem i en arbetslöshetskassa
vid bestämmande av medlemsvillkoret att få
tillgodoräkna sig ytterligare en månad. Den
tillfälliga förändringen innebär att en medlem
kan uppfylla ett medlemsvillkor på sex månader,
i stället för de tolv månader som normalt krävs,
vilket innebär att en medlem snabbare kan få
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning.
Även inträdesvillkoret för att bli medlem
förändrades genom att kravet på att, under en
sammanhängande period av fem veckor, ha
arbetat minst 17 timmar per vecka i fyra veckor
och därefter fortsatt att arbeta i minst den
omfattningen, slopades. Kravet på att ha arbetat
inom arbetslöshetskassans verksamhetsområde
finns kvar, men det avser inte längre arbete i
någon bestämd omfattning och det krävs inte
heller att arbetet i fråga omedelbart ska ha
föregått medlemskapet. Förändringen innebär
bland annat att en arbetslös person kan bli
medlem i en arbetslöshetskassa om han eller hon
tidigare har arbetat inom arbetslöshetskassans
verksamhetsområde. Förändringen stimulerar till
ökad anslutning till arbetslöshetsförsäkringen
samtidigt som det bidrar till att förenkla
administrationen av försäkringen. Förändringen
medför även att arbetsgivare inte behöver lämna
intyg om viss arbetad tid för arbetstagare som
söker inträde i försäkringen.
Vidare har ett avdrag motsvarande 50 kronor
per månad för sysselsatta medlemmar införts för
arbetslöshetsavgiften. Mot bakgrund av att taket
fortfarande uppgår till 300 kronor påverkar avdraget inte avgiften i arbetslöshetskassor som
ligger över taket även efter avdraget. Eftersom
arbetslöshetsavgiften endast betalas av sysselsatta medlemmar innebär sänkningen att
marginaleffekten av att gå från arbetslöshet till

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

sysselsättning minskar samtidigt som förändringen stimulerar till ökat medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen.
Avslutningsvis har regler för arbetslöshetsersättning efter viss tillfällig eller delvis frånvaro
införts. Tidigare kunde en person som varit delvis eller tillfälligt frånvarande från arbetet få avsevärt lägre arbetslöshetsersättning än en person
som varit helt frånvarande från det arbete som
föregick arbetslösheten. För att det ska löna sig
bättre att arbeta har reglerna ändrats så att vissa
socialförsäkringsförmåner5 , under vissa förutsättningar, kan tillgodoräknas i arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att dessa beaktas vid
beräkning av arbetslöshetsersättning för personer som varit tillfälligt eller delvis frånvarande
från arbetet före arbetslösheten, vilket ger en
högre ersättning för dessa personer.
Slutsats
Mot bakgrund av att ovanstående reformer nyligen har trätt i kraft är det svårt att bedöma den
samlade effekten av dessa. Regeringen gör dock
bedömningen att reformerna har stärkt incitamenten till arbete. Regeringen bedömer dessutom att de reformer som genomförts för att
stimulera till ny och återinträde i arbetslöshetskassorna bidragit till att antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna nu ökar.
Antal medlemmar och ersättningstagare i
arbetslöshetsförsäkringen

Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna har
minskat kraftigt de senaste åren. Sedan oktober
2008 har dock utvecklingen vänt och antalet
medlemmar har ökat, vilket framför allt förklaras
av det försämrade läget på arbetsmarknaden. Regeringen gör dock bedömningen att de förändringar som nyligen genomförts sannolikt kommer att ha en positiv effekt på medlemsutvecklingen. I slutet av april 2009 6 hade arbetslöshets-

5 Följande socialförsäkringsförmåner ska beaktas vid bestämmande av

normalarbetstid: sjuklön och ersättning från Försäkringskassan vid tvist
om sjuklön enligt lagen (1991:1047) om sjuklön, föräldrapenning, sjukpenning, havandeskapspenning, rehabiliteringspenning, smittbärarpenning samt ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet

kassorna drygt 3 338 000 medlemmar, vilket var
en ökning med knappt 15 000 personer sedan
årsskiftet 2008/09.
Under 2008 fick i genomsnitt knappt 74 000
personer per månad arbetslöshetsersättning i
samband med heltidsarbetslöshet, vilket var en
minskning med 30 000 personer jämfört med
2007. Samtidigt fick i genomsnitt 62 000 deltidsarbetslösa eller tillfälligt timanställda arbetslöshetsersättning varje månad, vilket var en minskning med 32 000 jämfört med 2007.
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF) och Arbetsförmedlingen har i rapporten
Arbetssökande med och utan arbetslöshetsersättning (IAF 2009:7) visat att andelen arbetssökande inskrivna hos Arbetsförmedlingen som
hade arbetslöshetsersättning under åren 1999–
2004 uppgick till 70 procent. Denna andel inkluderar både personer med grundersättning och
personer med inkomstrelaterad ersättning. Efter
2004 har andelen med ersättning sjunkit kraftigt
och uppgick 2008 till 55 procent. Bland heltidsarbetslösa hade 51 procent arbetslöshetsersättning. Motsvarande andel bland tillfälligt timanställda uppgick till 58 procent och bland deltidsarbetslösa till 63 procent. I rapporten identifieras
tre orsaker till att andelen ersättningstagare har
sjunkit sedan 2004. För det första påverkade den
ökade arbetskraftsefterfrågan arbetslöshetens
sammansättning. Nytillträdande på arbetsmarknaden har kommit att utgöra en allt större andel
av de arbetslösa. Detta förklaras av att det är en
begränsad andel i denna grupp som uppfyller
villkoren för att få arbetslöshetsersättning, eftersom ersättningsrätten förutsätter en viss tids
arbete före arbetslösheten. För det andra har
arbetsmarknadspolitiska program i ökad utsträckning riktats till personer som har haft
arbetslöshetsersättning men vars ersättningsperioder har tagit slut. Regeringen anser att det i
grunden är positivt att det är dessa personer som
främst erbjuds en aktivitet. För det tredje har de
regeländringar som genomförts i arbetslöshetsförsäkringen påverkat andelen ersättningstagare,
till exempel har möjligheten till en förlängd
ersättningsperiod slopats och studerandevillkoret tagits bort. Rapporten indikerar vidare
att det minskade antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna under 2007 och 2008 inte har haft
någon direkt betydelse för den andel av de
arbetssökande som uppbär arbetslöshetsersätt-

för närståendevård.
6 Mer aktuella uppgifter avseende antalet medlemmar i arbetslöshets-

följd av, bland annat, arbetslöshetskassornas handläggningstid av med-

kassorna redovisas inte eftersom uppgifterna korrigeras i efterhand till

lemsärenden.
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ning. Däremot skulle det minskade antalet medlemmar kunna medföra att en större andel av de
arbetssökande enbart har rätt till grundersättning. Rapporten visar att det till och med 2008
inte har skett någon sådan utveckling avseende
hela gruppen kvarstående arbetssökande. Däremot visar den att andelen med grundersättning
ökade bland nytillkomna sökande under 2008.
Detta skulle kunna vara en första effekt av medlemsminskningen i arbetslöshetskassorna.
Slutsats
Regeringen bedömer att det försämrade arbetsmarknadsläget och de förändringar som genomförts i syfte att stimulera till ökat medlemskap i
arbetslöshetskassorna kommer att motverka den
medlemsminskning som skett sedan 2007.
3.4.4

Insatser för att förhindra felaktiga
utbetalningar

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regeringens arbete med att förebygga felaktiga
utbetalningar inom välfärdssystemen fortsatte
under 2008. Som ett led i det arbetet fick Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i
uppdrag att redogöra för de insatser som har
vidtagits och som planeras att genomföras för att
utveckla samverkan med myndigheter i syfte att
effektivisera arbetet för att förhindra felaktiga
utbetalningar. Uppdraget redovisades för regeringen i september 2008 (dnr A2008/2601/AE).
Av redovisningen framgår att IAF bedriver ett
omfattande utvecklingsarbete kring utformningen av myndighetens tillsyn och att en ny tillsynsinriktning utformats. Vidare framgår att
myndigheten genom att påtala och följa upp
brister bidrar till att minska felaktiga utbetalningar. Därutöver framgår att IAF i sitt arbete
för att förhindra felaktiga utbetalningar samverkar med Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO) och Arbetsförmedlingen för att
skapa förståelse för respektive parts uppdrag.
Det framgår även att arbetet med att förebygga
felaktigheter fokuserar på arbetslöshetskassornas handläggning, beslut och utbetalning samt
att skapa rutiner för att upptäcka och åtgärda
felaktigheter.
IAF hade även i uppdrag att följa arbetslöshetskassornas hantering och åtgärder i samband
med felaktigt utbetald arbetslöshetsersättning
28

och återkrav. Uppdraget redovisades i oktober
2008 (dnr A2008/2803/AE). Av redovisningen
framgår att återkraven, i förhållande till utbetald
ersättning, har ökat de senaste åren. Den
rimligaste förklaringen till det är att arbetslöshetskassorna, mot bakgrund av den uppmärksamhet som felaktiga utbetalningar fått de senaste åren, skärpt sin kontroll och därmed upptäckt fler felaktigheter. Vidare uppgav IAF att
samtliga arbetslöshetskassor under det första
halvåret 2009 ska införa ett nytt ärendehanteringssystem som ska bidra till att ärendehanteringen blir mer enhetlig, vilket bör ge arbetslöshetskassorna större möjlighet att effektivisera
kontrollarbetet.
Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar fortsätter även under innevarande år. Som
ett led i det arbetet har IAF tillsammans med
flertalet andra myndigheter fått ett samverkansuppdrag om bland annat utveckling av metoder
för och redovisning av resultat av arbetet mot
felaktiga utbetalningar (dnr Fi2009/2137/BA/3).
Myndigheternas arbete ska redovisas årligen i en
gemensam skrivelse till regeringen med början
den 22 februari 2010.
IAF har även rapporterat vidtagna och
planerade åtgärder för implementeringsarbetet
med anledning av de författningsändringar som
gjorts för att möjliggöra ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att öka effektiviteten och minska de felaktiga utbetalningarna
samt förbättra servicen i förhållande till den enskilde. Uppdraget har resulterat i två delrapporter vilka överlämnades till regeringen i
februari (dnr A2009/794/AE) respektive augusti
2009 (dnr A2009/2478/AE). Av redovisningarna
framgår att det inletts ett arbete med att utveckla
ett system för elektroniskt informationsutbyte
mellan SO och Kronofogdemyndigheten, men
att det är för tidigt att fastställa en tidsplan för
implementering. Vidare framgår att respektive
arbetslöshetskassa tecknat avtal med Kronofogdemyndigheten och infört rutiner för filöverföring av inkassouppdrag till Kronofogdemyndigheten. Det framgår också att ett arbete med
att utöka arbetslöshetskassornas informationsutbyte med Arbetsförmedlingen har inletts. Därutöver pågår ett arbete som syftar till att IAF ska
få direktåtkomst till vissa av Arbetsförmedlingens databaser och ett arbete som syftar till att
Arbetsförmedlingen ska få direktåtkomst till
uppgifter i IAF:s statistik- och tillsynsdatabas.
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Slutsats
Regeringen bedömer att det utökade elektroniska informationsutbytet bl.a. förbättrar servicen och effektiviteten för arbetslöshetskassornas
medlemmar. Vidare kommer det elektroniska
informationsutbytet mellan arbetslöshetskassorna och Arbetsförmedlingen att ge upphov till en
tidsbesparing samt en mer effektiv hantering och
att risken för att arbetslöshetsersättning betalas
ut felaktigt minskar.
Arbetsförmedlingen

I februari 2008 fick Statskontoret i uppdrag av
regeringen att granska Arbetsförmedlingens
kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningar
(dnr Fi2008/1294/BA/L). I uppdraget ingick
bl.a. att granska och bedöma den interna styrningen och kontrollen samt att granska och bedöma hur Arbetsförmedlingen arbetar med
kontrollen av lönebidrag, särskilt anställningsstöd, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning
samt nystartsjobb. Statskontoret skulle även
lämna förslag till hur och i vilka avseenden den
interna styrningen och kontrollen bör stärkas.
Statskontoret överlämnade sin granskning,
Sagt men inte gjort – en granskning av Arbetsförmedlingens arbete för att förhindra felaktiga
utbetalningar (2009:13), till regeringen i juni i år.
Statskontoret bedömer att Arbetsförmedlingen
inte arbetar med intern styrning och kontroll på
ett sådant sätt att risken för felaktiga utbetalningar minimeras. Statskontoret anser vidare att
riskerna för felaktiga utbetalningar är stora och
att sådana förekommer i betydande omfattning.
Riskerna består av svåröverskådliga regelverk
och svårigheter med att kontrollera uppgifter
från arbetssökande och arbetsgivare. Vidare konstaterar Statskontoret att det finns andra orsaker
till att felaktiga utbetalningar förekommer, till
exempel att handläggarna inte tillämpar reglerna
korrekt och att cheferna inte tar ansvar för kontrollarbetet.
Statskontoret lämnar ett antal förslag till Arbetsförmedlingen och regeringen, vilka syftar till att
förbättra Arbetsförmedlingens förutsättningar för
att minska riskerna för felaktiga utbetalningar.
Arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar fortsätter även under innevarande år. Som ett
led i det arbetet har Arbetsförmedlingen tillsammans med flertalet andra myndigheter fått ett
samverkansuppdrag om bland annat utveckling

av metoder för och redovisning av resultat
av arbetet mot felaktiga utbetalningar (dnr
Fi2009/2137/BA/3). Myndigheternas arbete ska
redovisas årligen i en gemensam skrivelse till regeringen med början den 22 februari 2010.
Slutsats
Regeringen konstaterar att Statskontorets granskning utgör ett viktigt bidrag till Arbetsförmedlingens fortsatta arbete med att stärka kontrollfunktionen. Arbetsförmedlingen har konstaterat att den nya organisationen förbättrar förutsättningarna för att uppnå enhetlighet i verksamheten och en rad beslut har fattats som bidrar till
en effektivare styrning och tydligare ansvarsfördelning. Regeringen bedömer att Arbetsförmedlingen fortsatt måste prioritera arbetet med att
förebygga felaktiga utbetalningar.
3.4.5

Jobb- och utvecklingsgarantin

Syftet med jobb- och utvecklingsgarantin är att
erbjuda personer som varit arbetslösa under lång
tid individuellt utformade insatser för att de så
snabbt som möjligt ska få arbete. Vissa av aktiviteterna i garantin genomförs i Arbetsförmedlingens egen regi, medan andra, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, kan anordnas av kompletterande aktörer, t.ex. privata företag, kommuner eller andra organisationer. De
kompletterande aktörernas nytänkande och
kunskaper förväntas bidra till att fler deltagare i
jobb- och utvecklingsgarantin snabbt hittar ett
arbete. Regeringen har därför gett Arbetsförmedlingen i uppdrag att under 2009 erbjuda en
tredjedel av deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga för eller delaktiga i.
Sedan programmet infördes den 2 juli 2007
fram till utgången av 2008 hade totalt 99 500
personer gått in i jobb- och utvecklingsgarantin.
Antalet personer som lämnat garantin uppgick,
under samma period, till 49 300 personer. Av
dem som lämnade jobb- och utvecklingsgarantin
under denna period hade 54 procent ett arbete,
med eller utan stöd, 30 dagar efter att de lämnat
garantin. Under 2008 deltog i genomsnitt 41 300
personer i garantin varje månad. Första halvåret
2009 ökade antalet deltagare till i genomsnitt
53 600 personer per månad.
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Användningen av kompletterande aktörer i
större skala inleddes under våren 2008 genom en
begränsad upphandling som omfattade ungefär
hälften av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsområden. Inom jobb- och utvecklingsgarantin
uppgick andelen deltagare hos kompletterande
aktörer under andra halvåret 2008 till i genomsnitt 10 procent, vilket motsvarar ett genomsnitt
om 4 600 personer per månad. Andelen deltagare
hos kompletterande aktörer har ökat till i
genomsnitt 14 procent under första halvåret
2009, vilket motsvarar 7 600 personer per månad.
Arbetsförmedlingen har, under perioden juli
2007–april 2009, genomfört en resultatuppföljning av kompletterande aktörer inom jobboch utvecklingsgarantin. Uppföljningen indikerar tydligt att kompletterande aktörer hade en
positiv verkan på utflödet till arbete fram till och
med 2008. Under första kvartalet 2009 är resultaten inte lika tydliga.
Om en deltagare efter 450 dagar med aktivitetsstöd i jobb- och utvecklingsgarantin inte har
fått ett arbete påbörjar han eller hon garantins
tredje fas. I den tredje fasen sysselsätts deltagaren hos anordnare som förmedlas av Arbetsförmedlingen. Anordnarna kan vara offentliga eller
privata arbetsgivare, sociala företag eller ideella
organisationer. Varje enskild sysselsättningsperiod ska pågå en längre tid, dock högst två år. I
samband med beslut om en ny sysselsättningsperiod fastställs deltagarens arbetsutbud på nytt.
Även under den tredje fasen ska deltagaren ha
regelbunden kontakt med en arbetsförmedlare,
då insatserna syftar till övergång till arbete. Under våren 2009 påbörjade de första deltagarna en
sysselsättning inom tredje fasen. I slutet av juli
deltog 2 500 personer i tredje fasen.
Av samtliga deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin under 2008 uppgick andelen personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga till i genomsnitt 31 procent.
Bland samtliga arbetslösa och i program med aktivitetsstöd utgjorde denna grupp 18 procent.
Under 2008 var nära hälften av deltagarna i
jobb- och utvecklingsgarantin 50 år eller äldre,
jämfört med 26 procent bland samtliga arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd. Andelen
utrikes födda uppgick till 28 procent, vilket var
marginellt lägre än bland samtliga arbetslösa eller
i program med aktivitetsstöd där 30 procent var
utrikes födda. Andelen kvinnor respektive män
var jämnt fördelade bland deltagarna i garantin.
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Till följd av införandet av jobb- och utvecklingsgarantin ökade regeringen resurserna för bl.a.
lönebidrag samt utvecklings- och trygghetsanställningar för perioden 2007–2010 med nära
en miljard kronor. Regeringen anser att det är
viktigt att Arbetsförmedlingen prioriterar personer i jobb- och utvecklingsgarantin som har
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga till de särskilda insatser som finns
för denna grupp.
Det finns ännu ingen utvärdering av jobb- och
utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen har
dock initierat en utvärdering av programmet,
vilken avses att publiceras i december 2009.
Slutsats
Trots att det ännu inte finns någon utvärdering
av jobb- och utvecklingsgarantin, gör regeringen
bedömningen att garantin har bidragit till att öka
möjligheten att övergå från arbetslöshet till arbete för dem som står längst från arbetsmarknaden. Regeringen vill samtidigt betona att det är
viktigt att Arbetsförmedlingen säkerställer att deltagarna erbjuds aktiviteter med utgångspunkt från
individens behov. Detta gäller inte minst sysselsättningen inom den tredje fasen av garantin.
3.4.6

Särskilt anställningsstöd

Det särskilda anställningsstödet är ett stöd till
arbetslösa som stått utan arbete en längre tid och
syftar till att stimulera arbetsgivare att anställa
personer som har svårigheter att få ett reguljärt
arbete. Stödet riktar sig till dem som har avslutat
fas ett i jobb- och utvecklingsgarantin och lämnas under längst 12 månader.
Under 2008 hade knappt 5 900 personer ett
särskilt anställningsstöd, varav 40 procent var
kvinnor och 60 procent var män. En dryg femtedel hade en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och en fjärdedel var
utrikes födda.
Under det första halvåret 2009 har antalet personer med särskilt anställningsstöd minskat något och uppgick till i genomsnitt 4 900 personer
i månaden. Minskningen kan delvis förklaras av
försämringen på arbetsmarknaden.
Slutsats
Regeringen bedömer att det särskilda anställningsstödet har bidragit till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att stödet
prioriterar dem som befinner sig långt från
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arbetsmarknaden. Regeringen anser vidare att
Arbetsförmedlingen bör arbeta för att fler
personer ska få ett jobb med särskilt anställningsstöd.
3.4.7

Ungdomar

För uppgifter om sysselsättning, arbetslöshet
och arbetskraftsdeltagande bland ungdomar, se
avsnitt 2.4 Utvecklingen på arbetsmarknaden.
Jobbgarantin för ungdomar

Jobbgarantin för ungdomar vänder sig till ungdomar som har fyllt 16 men inte 25 år och som
varit inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen under en period om tre sammanhängande månader. Syftet med jobbgarantin är att erbjuda arbetslösa ungdomar aktiviteter så att de så
snabbt som möjligt ska få arbete alternativt påbörja eller återgå till en utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. I jobbgarantin erbjuds ungdomar i första hand intensifierat stöd
med fördjupad kartläggning, studie- och yrkesvägledning samt jobbsökaraktiviteter med
coachning. Efter en inledande period, i normalfallet minst tre månader, kan matchningen också
förstärkas med insatser som praktik eller kortare
utbildning. Möjlighet finns dock att erbjuda sådana aktiviteter redan tidigare. Jobbsökaraktiviteter ska under arbetspraktik och utbildning
motsvara minst fyra timmar per vecka och regelbundet redovisas till och följas upp av coachen.
Från det att jobbgarantin infördes i december
2007 fram till juni 2009, har drygt 69 000 personer gått in i jobbgarantin för ungdomar. Under
samma period lämnade drygt 37 000 personer
jobbgarantin. Inflödet har varit högre än utflödet
samtliga månader med undantag för sommarmånaderna 2008 och juni 2009. Under 2008 deltog
11 000 personer i garantin varje månad. Första
halvåret 2009 har antalet deltagare ökat till nästan 30 000 personer varje månad.
Av dem som lämnade jobbgarantin under första halvåret 2008 gick 63 procent till ett arbete
utan stöd och 7 procent till en reguljär utbildning. Under första halvåret 2009 har den andel
som lämnat garantin för ett arbete utan stöd
minskat till 47 procent medan andelen som gått
till reguljär utbildning ökat till 10 procent.
Under 2008 var andelen unga män (56 procent) i jobbgarantin högre än andelen unga kvin-

nor (44 procent). Bland samtliga inskrivna arbetslösa och inskrivna i program i åldersgruppen
16–24 år var andelen män (58 procent) också
högre än andelen kvinnor (42 procent).
Arbetsförmedlingen påtalar i sin verksamhetsredovisning (dnr A2009/2393/A) att andelen
personer med funktionsnedsättning i jobbgarantin under hela tiden har legat på låga nivåer. Arbetsförmedlingen menar att detta främst beror
på att unga personer med funktionsnedsättning
bara kan få del av aktiviteterna arbetslivsinriktad
rehabilitering samt fördjupad kartläggning och
rehabilitering utanför jobbgarantin för ungdomar. Den låga andelen beror även på att det inte
är möjligt att utreda funktionsnedsättning inom
insatsen eftersom ovanstående aktiviteter endast
kan erbjudas utanför garantin. Arbetsförmedlingen har också i samma rapport påtalat att få
utrikesfödda deltar i jobbgarantin. Enligt
Arbetsförmedlingen är orsaken till detta att en
stor andel utrikesfödda deltar i svenskundervisning för invandrare (sfi) och att deltidsstudier inte går att förena med garantin enligt
dagens regelverk.
I juni 2009 var de vanligaste aktiviteterna
inom garantin jobbsökaraktivitet med coachning
(58 procent), fördjupad kartläggning (9 procent)
och arbetspraktik (5 procent).
Vissa av aktiviteterna inom jobbgarantin
genomförs i Arbetsförmedlingens egen regi medan andra, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, kan anordnas av kompletterande
aktörer, t.ex. privata företag, kommuner eller
andra organisationer. Regeringen bedömer att de
kompletterande aktörernas nytänkande och
kunskaper kommer att bidra till att fler deltagare
i jobbgarantin snabbare hittar ett arbete. Aktiviteterna inom jobbgarantin har under andra
halvåret 2008 och första halvåret 2009 i hög grad
bedrivits i Arbetsförmedlingens egen regi. Under andra halvåret 2008 uppgick andelen deltagare hos kompletterande aktörer till i genomsnitt 10 procent, motsvarande cirka 1 400 personer. Andelen deltagare hos kompletterande aktörer har ökat marginellt under första halvåret
2009 och uppgick i genomsnitt till 11 procent,
vilket motsvarar cirka 3 200 personer.
Det finns ännu ingen utvärdering av jobbgarantin för ungdomar. IFAU har dock för avsikt
att utvärdera jobbgarantin.
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Slutsats
Jobbgarantin har hittills uppvisat goda resultat,
men det är ännu för tidigt att bedöma det sammantagna resultatet av jobbgarantin för ungdomar. Regeringen vill också betona vikten av att
Arbetsförmedlingen erbjuder deltagare inom
jobbgarantin aktiviteter med utgångspunkt i individens behov.
Övriga insatser för ungdomar

Regeringen har sedan den tillträdde reformerat
stora delar av arbetsmarknadspolitiken för att
minska utanförskapet och för att fler människor
ska komma i arbete. Ungdomar har varit och är
en viktig målgrupp för detta arbete. För att underlätta för unga att komma in på arbetsmarknaden och få arbetslivserfarenhet har regeringen
halverat socialavgifterna för personer under 26
år. Det gäller alla unga, inte bara dem som är arbetslösa. Därmed har kostnaden för att anställa
en ung person minskat markant. Dessutom har
reglerna i lagen om anställningsskydd ändrats
vilket har gjort det enklare att anställa för viss tid.
Regeringen har till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget gjort det möjligt för unga att
under perioden 2009–2011 ta del av förstärkt
matchningsverksamhet med personliga coacher
redan innan jobbgarantin. En person som har
fyllt 20 men inte 26 år och som varit arbetslös i
sex månader (tolv månader för personer över 26
år) kvalificerar sig till nystartsjobb, vilket innebär
att arbetsgivaren kompenseras med ett belopp
motsvarande arbetsgivaravgiften. Tillsammans
med de sänkta socialavgifterna för unga blir lönekostnaden cirka 40 procent lägre för att anställa en ung person med nystartsjobb än vad den
annars skulle ha varit.
3.4.8

Nystartsjobb

Nystartsjobb syftar till att göra det lättare för
personer med en svag förankring på arbetsmarknaden att få ett arbete. Från och med den 1 januari 2008 har alla arbetsgivare möjlighet att anställa med nystartsjobb.
En arbetsgivare som anställer en person som
har stått utanför arbetsmarknaden en viss tid på
grund av t.ex. arbetslöshet eller sjukskrivning,
har rätt till en ekonomisk kompensation som, då
stödet infördes, motsvarade arbetsgivaravgiften.
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Den 1 januari 2008 infördes de s.k. särskilda nystartsjobben, vilket innebär att arbetsgivaren får
en högre ekonomisk kompensation vid anställning av personer som har sjukpenning, rehabiliteringspenning eller sjuk- och aktivitetsersättning på heltid sedan minst ett år tillbaka. Nystartsjobben omfattar dessutom flyktingar och
andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och dessa gruppers anhöriga under de
tre första åren efter det att uppehållstillstånd har
beviljats. Personer som har dömts till fängelse
och beviljats vistelse utanför anstalt eller är villkorligt frigivna, men ännu inte fullgjort ett år av
prövotiden omfattas också av nystartsjobben.
För att förstärka arbetsgivarnas incitament att
anställa deltidsarbetslösa på heltid fanns under
2008 en tillfällig möjlighet för personer som var
deltidsarbetslösa sedan minst två år att få nystartsjobb.
För att ytterligare stärka möjligheterna för
långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden fördubblades nystartsjobbens kompensation av lönekostnaden från och med den 1 januari 2009 vid anställning av personer som fyllt 26
år. Nystartsjobb för unga finns kvar enligt det
tidigare regelverket. Däremot har åldersgränsen
för ungdomar från och med den 1 mars 2009 anpassats till den gräns som gäller för nedsättningen av socialavgifter enligt skattelagstiftningen, dvs. personer som vid årets ingång har
fyllt 20 men inte 26 år.
Den 1 februari 2009 förändrade regeringen
den kvalificeringstid som gäller för rätt till nystartsjobb. Ändringen innebär att personer kan
ha ett avbrott på upp till tre månader under kvalificeringstiden. Detta överhoppningsbara avbrott möjliggör för personer att ta ett kortare
arbete utan att kvalificeringstiden för nystartsjobb bryts. För att få nystartsjobb gällde tidigare
att anställningsförmåner skulle tillämpas enligt
kollektivavtal eller att de var likvärdiga med dem
som gäller enligt kollektivavtal i branschen.
Denna regel kunde uppfattas som att regeringen
reglerar anställningsförmåner, vilket går emot
grunderna i den svenska modellen. Reglerna har
därför förtydligats till att enbart avse att lönen
ska lämnas enligt kollektivavtal eller vara likvärdig med lön enligt kollektivavtal i branschen. Ett
tydligt regelverk bidrar till att fler arbetssökande
kan få nystartsjobb.
Nystartsjobben kan kombineras med andra
efterfrågestimulanser såsom nedsättningen av
socialavgifter för ungdomar.
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Under 2008 hade i genomsnitt 15 900 personer
per månad ett nystartsjobb, varav 680 personer
hade ett särskilt nystartsjobb och 165 personer
ett nystartsjobb för deltidsarbetslösa. Första
halvåret 2009 hade i genomsnitt 17 100 personer
per månad ett nystartsjobb. Under samma
period återfanns i genomsnitt 2 650 nystartsjobb
per månad inom offentlig sektor.
Nystartsjobben har en bred målgrupp. I första
hand har målgruppen kvalificerat sig genom arbetslöshet, i andra hand genom sjukskrivning
eller en kombination av sjukskrivning och arbetslöshet, i tredje hand genom deltagande i
jobb- och utvecklingsgarantin och i fjärde hand
genom att vara nyanlända invandrare eller anhöriga till dessa.
Tabell 3.2 Kvalificeringsgrunder för personer som hade nystartsjobb under perioden januari–april 2009
Antal

Andel

11 665

57,7

Kombination av arbetslöshet och ersättning från sjukförsäkringen

1 015

5,0

Ersättning från sjukförsäkringen endast

1 672

8,3

Nyanlända invandrare/anhöriga

Arbetslöshet endast

1 698

8,4

Kombination arbetslöshet och Samhall

508

2,5

Samhall endast

253

1,3

Deltidsjobb
Jobb- och utvecklingsgarantin
Övriga kombinationer
Totalt

191

0,9

2 810

13,9

406

2,0

20 218

100,0

Nystartsjobben riktar sig till dem som har en
svag ställning på arbetsmarknaden och insatsen
omfattar i relativt hög grad personer med lång
inskrivningstid vid Arbetsförmedlingen. Den
genomsnittliga inskrivningstiden vid Arbetsförmedlingen bland personer som hade ett nystartsjobb uppgick i slutet av juni 2009 till mer än tre
år (40 månader). Över 29 procent av nystartsjobben har gått till personer som varit inskrivna
hos Arbetsförmedlingen i mer än fem år.
Av de personer som hade ett nystartsjobb i
slutet av juni var 33 procent utrikes födda, drygt
23 procent hade en funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga och 8 procent var
under 25 år.
Det är fortfarande fler män än kvinnor som
har nystartsjobb, men andelen kvinnor har ökat
och uppgick i slutet av juni 2009 till 41 procent.
Inom offentlig sektor hade kvinnorna 51 procent av nystartsjobben.

Från införandet 2007 och fram till slutet av juni
2009 har drygt 27 200 personer lämnat ett nystartsjobb.
Under 2008 hade knappt 50 procent ett arbete
90 dagar efter avslutat nystartsjobb, medan 29
procent hade återgått till arbetslöshet. Under
perioden januari till april 2009 hade 45 procent
arbete och 36 procent var arbetslösa 90 dagar
efter avslutat nystartsjobb, vilket sannolikt kan
förklaras av konjunkturnedgången. De som inte
hade ett arbete var antingen öppet arbetslösa (29
procent i juni 2008 jämfört med 36 procent i juni
2009), i jobb- och utvecklingsgarantin eller hade
avaktualiserats från Arbetsförmedlingen.
På uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet
genomförde Ramböll Management under hösten
2008 en uppföljning av nystartsjobben (dnr
A2008/1840/AE). Av en enkätundersökning till
arbetsgivare som anställt personer med nystartsjobb framgick att arbetsgivare ansett att de arbetstagare som haft nystartsjobb fungerat minst
lika bra som anställda utan nystartsjobb vad
gäller prestationsförmåga och att komma in i arbetsgemenskapen. En majoritet av arbetsgivarna
uppgav att de skulle ha anställt någon även utan
möjlighet till nystartsjobb, men en femtedel
uppger att de inte hade anställt samma person
om nystartsjobben inte existerat. En av orsakerna till detta var, enligt enkäten, att de då inte
skulle ha kommit i kontakt med personen ifråga.
Skatteutgifterna för nystartsjobb uppgick under 2008 till 940 miljoner kronor. Under första
halvåret 2009 uppgick skatteutgifterna för nystartsjobben till 540 miljoner kronor.
Slutsats
Regeringen bedömer att nystartsjobben har bidragit till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att insatsen riktas till dem som står
långt från arbetsmarknaden. Regeringen bedömer
dessutom att nystartsjobben har bidragit till att
hjälpa nyanlända invandrare till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Regeringen förutsätter att Arbetsförmedlingen fortsätter att använda
nystartsjobb som ett aktivt verktyg i sitt arbete.
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3.4.9

Särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga

Inom arbetsmarknadspolitiken finns flera olika
stöd som är riktade till personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga,
varav lönebidrag är den största stödformen. Arbetsförmedlingen är tillsammans med 13 andra
myndigheter sektorsmyndighet med särskilt ansvar för att nationella mål för handikappolitiken
ska uppnås. Arbetsförmedlingen har på förra regeringens uppdrag formulerat ett antal etappmål
för denna grupp som är inriktade på att öka sysselsättningsgraden, minska antalet långtidsinskrivna, öka arbetsgivarnas vilja att anställa, öka
antalet i förberedande utbildning och i arbetsmarknadsutbildning samt anpassa arbetsplatserna. Regeringen kan konstatera att inget av etappmålen hittills har uppnåtts helt.
Statistiska centralbyrån (SCB) genomför vartannat år en tilläggsundersökning till den ordinarie arbetskraftsundersökningen i vilken arbetsmarknadssituationen för personer med funktionsnedsättning specialstuderas. Den senaste undersökningen genomfördes 2008 (SCB 2009:3) och
visar att knappt 62 procent av personerna med
funktionsnedsättning (16–64 år) var sysselsatta
det fjärde kvartalet 2008, vilket var en något lägre
andel än det fjärde kvartalet 2006. För personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga var sysselsättningsgraden betydligt lägre (50 procent). Enligt den registerbaserade statistiken från Arbetsförmedlingen uppgick antalet arbetslösa med funktionsnedsättning
till i genomsnitt 18 500 personer under 2008,
vilket var en minskning med drygt 3 000 (15
procent) jämfört med 2007. De många varslen
om uppsägning som lades under hösten och
vintern faller dock ut med viss fördröjning,
varför konkurrensen om de allt färre platserna
successivt ökar. Detta förväntas medföra att
arbetslösheten även kommer att öka för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
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Lönebidrag, trygghets- och utvecklingsanställning
samt skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
(OSA)

Subventionerade anställningar i form av lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
(OSA), skyddad anställning hos Samhall AB
samt utvecklings- och trygghetsanställning fyller
en viktig funktion för många arbetssökande som
på grund av funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga står långt från arbetsmarknaden. Dessa anställningar ger produktiv sysselsättning samt erfarenhet och kompetens som
kan möjliggöra övergång till arbete utan stöd.
Under 2008 noterades för flertalet av de särskilda insatserna för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
en mer dämpad utveckling av antalet deltagare än
under de närmast föregående åren. Undantaget
är antalet trygghetsanställningar som fortsatte
att öka (se tabell 3.3). Antalet personer i anställning med lönebidrag har minskat sedan 2008.
Under första halvåret 2009 deltog i genomsnitt
67 400 personer per månad i särskilda insatser
för personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga, vilket var en
minskning med knappt 2 900 personer jämfört
med samma period föregående år. Förändringen
var särskilt stor för utvecklingsanställningarna,
vilka minskade med drygt 800 personer eller 44
procent. Minskningen förklaras främst av att det
varit svårt att få arbetsgivare att anställa arbetssökande med lönebidrag. En annan förklaring till
minskningen kan vara att nystartsjobb och
trygghetsanställningar ersätter anställningar med
lönebidrag. Ytterligare en förklaring är att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i sin
handlingsplanssamverkan har varit överens om
att så många deltagare som möjligt ska få anställning utan stöd. Om anställning med stöd ändå
aktualiseras ska i första hand särskilt nystartsjobb användas. Det medför att antalet personer
med funktionsnedsättning i nystartsjobb och
särskilt nystartsjobb har ökat. Förskjutningen
från lönebidrag till trygghetsanställning innebär
att medel inom anslaget räcker till färre deltagare
eftersom trygghetsanställning har en högre snittkostnad än lönebidrag.
Trygghetsanställningar vänder sig till personer
med så nedsatt arbetsförmåga att de behöver en
större anpassning i arbetssituationen och ett mer
långsiktigt stöd än vad som ges med lönebidrag.
Närmare hälften av alla nya trygghetsanställningar
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under 2008 riktade sig till personer som haft anställningar med lönebidrag. Regeringen har
angivit som krav att de nya deltagarna i trygghetsanställning till minst 40 procent ska utgöras
av personer ur vissa speciellt prioriterade grupper.
Detta krav har uppnåtts med god marginal då 57
procent kom från dessa grupper.
Den genomsnittliga bidragsnivån för anställningar med lönebidrag under 2008 var 61 procent, vilket var en minskning med drygt 1 procentenhet jämfört med 2007 och klart lägre än
den högsta nivån om 63 procent som regeringen
angivit. Vid de omprövningar av beslut om lönebidrag som skett under året har bidragsnivån
sänkts med 3 procentenheter. Bidragsnivån för
OSA, utvecklingsanställningar och trygghetsanställningar uppgick till i genomsnitt 74, 75 respektive 71 procent, vilket i samtliga fall är i stort
sett oförändrat jämfört med 2007.
Genomgående präglas anställningar med stöd
för personer med funktionsnedsättning av en
ojämn könsfördelning (60 procent män och 40
procent kvinnor), vilket kan jämföras med att
män utgör 55 och kvinnor 46 procent av samtliga inskrivna personer med funktionsnedsättning. Allra mest ojämn är fördelningen när det
gäller anställningar med OSA, där knappt 30
procent är kvinnor.
Det har inte skett några större förändringar
vad gäller andelen övergångar till arbete under
2008. Kravet att andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka har därmed inte uppfyllts. Däremot noteras en viss ökning avseende antalet övergångar från utvecklingsanställning till arbete både vad avser övergångar till arbete utan stöd och övergångar till
andra subventionerade arbeten.
På regeringens uppdrag har Arbetsförmedlingen under 2008 tagit fram en särskild arbetsgivarstrategi som syftar till att öka arbetsgivarnas
incitament att anställa personer med funktionsnedsättning. Strategin kommer att infogas som
en del av den generella arbetsgivarpolicyn för
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen har
också haft i uppdrag att genomföra en särskild
undersökning med fokus på arbetsgivarnas intresse att anställa. Resultatet visar att arbetsgivarna entydigt lyfter fram att rätt kompetens är
den viktigaste faktorn för att vilja anställa personer med funktionsnedsättning.

Tabell 3.3 Antalet personer i särskilda insatser för sökande
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt andelen övergångar till arbete
Genomsnittligt antal anställda

Lönebidrag
OSA
Utvecklingsanställning
Trygghetsanställning
Totalt

2005

2006

2007

2008

56 440

58 714

59 525

57 125

5 401

5 123

4 944

4 735

-

552

2 490

2 524

-

205

2 498

6 019

61 841

64 594

69 456

70 403

23 437

20 071

21 001

19 858

Nyanställda
Lönebidrag
OSA

2 448

1 824

2 263

1 918

Utvecklingsanställning

-

1 157

3 866

2 818

Trygghetsanställning

-

342

3 925

4 967

25 885

23 394

31 055

29 561

Lönebidrag

0,43%

0,46%

0,50%

0,45%

OSA

0,13%

0,20%

0,22%

0,17%

-

0,49%

0,83%

1,09%

Lönebidrag

0,01%

0,04%

0,25%

0,36%

OSA

0,28%

0,68%

0,77%

0,72%

-

0,42%

2,13%

3,86%

Totalt
Övergång till arbete
utan stöd

Utvecklingsanställning
Övergång till arbete
med stöd

Utvecklingsanställning

Samhall AB

I slutet av 2008 var 19 400 personer med funktionsnedsättning anställda hos Samhall. Andelen
kvinnor har ökat med 1 procentenhet sedan 2007
och uppgick till 47 procent. Ett av regeringens
mål för Samhall var att bolaget under 2008 skulle
ge arbete åt personer med funktionsnedsättning
motsvarande minst 23,7 miljoner arbetstimmar.
Detta har uppfyllts då målet överträffades med
0,2 miljoner arbetstimmar under 2008.
Regeringens mål är vidare att minst 40 procent av dem som anställs hos Samhall ska
komma från de prioriterade grupper som Arbetsförmedlingen och Samhall har enats om.
Även detta mål är uppfyllt, då 51 procent av de
nyanställda kom från dessa grupper under 2008.
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Tabell 3.4 Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen som fått
en anställning hos Samhall, antal ombytessökande från
Samhall samt andel ombytessökande som har övergått till
arbete utan stöd
2006

2007

2008

Män

715

621

728

Kvinnor

528

477

645

1 243

1 098

1 373

1 334

1 277

1 206

Antal inskrivna vid Arbetsförmedlingen som fått en anställning hos
Samhall

Totalt
Antal ombytessökande Samhall
Män
Kvinnor

947

977

950

2 281

2 254

2 156

Män

1,03%

2,20%

0,97%

Kvinnor

1,05%

1,98%

1,23%

Totalt

1,04%

2,11%

1,08%

Totalt
Övergångar från Samhall till arbete
utan stöd

är ojämn bland dem som får del av dessa olika
insatser. Det är flest kvinnor som får del av arbetshjälpmedel och även bland de relativt få med
det särskilda stödet till start av näringsverksamhet är majoriteten kvinnor. Däremot är det manlig majoritet när det gäller både personligt biträde och särskilt introduktions- och uppföljningsstöd.
För att arbetsgivare i större utsträckning ska
anställa personer med stora stödbehov höjde regeringen från och med den 1 februari 2009 det
högsta beloppet för stödet för arbetshjälpmedel
till som mest 100 000 kronor per år. Av samma
anledning höjdes också stödet för personligt biträde till maximalt 60 000 kronor per år för anställda och 120 000 kronor per år för företagare.
Tabell 3.5 Antal personer som får stöd för arbetshjälpmedel, personligt biträde och vissa andra insatser för personer
med funktionsnedsättning
2006

2007

2008

Män

1 653

1 819

1 797

Kvinnor

2 417

2 520

2 611

Totalt

4 070

4 339

4 408

Arbetshjälpmedel

Ett annat av regeringens mål är att andelen övergångar från Samhall till reguljärt arbete ska motsvara minst 5 procent av de tillsvidareanställda
vid Samhall. Utfallet för 2008 var 4,9 procent,
vilket är något lägre än 2007. Antalet personer
inskrivna hos Arbetsförmedlingen som var ombytessökande hos Samhall låg på i stort sett
samma nivå som de närmast föregående åren.
Andelen som övergick till en osubventionerad
anställning var dock lägre än 2007. Detta framgår
av tabell 3.4.
Den statliga merkostnadsersättningen till
Samhall uppgick under 2008 till 4 220 miljoner
kronor jämfört med 4 148 miljoner kronor under 2007. Samhall uppnådde ett positivt ekonomiskt resultat motsvarande 153 miljoner kronor
för 2008, en ökning jämfört med 2007 då resultatet uppgick till 90 miljoner kronor.
Riksrevisionen har under 2008 granskat skyddat arbete hos Samhall (se avsnitt 3.5).
Andra insatser

Förutom olika anställningar med stöd har Arbetsförmedlingen även möjlighet att lämna stöd
till arbetshjälpmedel eller personligt biträde, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd samt
särskilt stöd till start av näringsverksamhet.
Under 2008 fick sammanlagt 13 300 personer
sådana stöd och kostnader för dessa stöd uppgick till 440 miljoner kronor. Könsfördelningen
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Personligt biträde
Män

3 484

3 269

3 397

Kvinnor

1 900

1 816

2 034

Totalt

5 384

5 085

5 431

SIUS
Män

1 505

1 728

1 742

Kvinnor

1 018

1 227

1 294

Totalt

2 523

2 955

3 036

Särskilt stöd vid start av
näringsverksamhet
Män

242

174

206

Kvinnor

274

232

268

Totalt

516

406

474

Slutsats
Omfattningen av de särskilda insatserna för
personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga är en viktig indikation på prioriteringen av dem som står
långt från arbetsmarknaden. Regeringen anser
att det finns anledning för Arbetsförmedlingen att, som ett led i myndighetens sektorsansvar för handikappolitiken, intensifiera arbetet
med att få fler personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga i
arbete med eller utan stöd. För att stärka gruppens möjligheter att få ett arbete har regering-
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en successivt ökat antalet lönebidrag och anställningar vid Samhall AB motsvarande en
totalkostnad om 2,4 miljarder kronor extra.
Satsningen uppgår till 123 miljoner kronor
2007, 558 miljoner kronor 2008, 768 miljoner
kronor 2009 och 947 miljoner kronor från och
med 2010. Därmed kunde den tillfälliga ökningen av antalet lönebidragsplatser 2006 och
2007 bibehållas 2008 samtidigt som en ytterligare ökning möjliggjordes 2009.
3.4.10 Insatser för ökad integration
Arbetsförmedlingen har regeringens uppdrag att
förbättra utrikes föddas etablering på arbetsmarknaden. Insatser för nyanlända invandrare
lyfts särskilt fram. Om fler utrikes födda ska få
arbete måste insatser från Arbetsförmedlingen
erbjudas så tidigt som möjligt.
För redovisning av utvecklingen av utrikes
föddas sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraftsdeltagande, se avsnitt 2.4 Utvecklingen på
arbetsmarknaden.
Utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Antalet utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingen har kontinuerligt ökat. I denna grupp
ingår samtliga som är födda utomlands oavsett
vistelsetid i Sverige. I slutet av 2008 var 27 procent av samtliga inskrivna utrikes födda, vilket
kan jämföras med gruppens andel av befolkningen (16–64 år) som uppgick till 16 procent.
Under första halvåret 2009 var i genomsnitt
166 900 utrikes födda inskrivna vid Arbetsförmedlingen varje månad. Detta är en ökning med
14 procent jämfört med samma period 2008,
men är ändå lägre än ökningen för samtliga inskrivna (16 procent). Fördelningen mellan kvinnor (47 procent) och män (53 procent) är relativt jämn. Av antalet utrikes födda var 15
procent nyanlända, vilket var en ökning med en
knapp procentenhet jämfört med samma period
2008. Som nyanlända räknar Arbetsförmedlingen registrerade arbetssökande upp till tre år efter
beviljat uppehållstillstånd.
Arbetsförmedlingen
redovisar
(dnr
A2009/2393/A) att totalt 114 000 utrikes födda
fick arbete 2008, vilket var en minskning med 14
procent i jämförelse med 2007. Andelen nyanlända som fått arbete har successivt ökat under

året och drygt 10 000 nyanlända invandrare fick
arbete under 2008.
Även om utbildningsnivån har ökat för såväl
inskrivna generellt som för utrikes födda, är
fortfarande andelen med högst förgymnasial utbildning betydligt högre för utrikes (37 procent)
än för inrikes (25 procent) födda. Noteras bör
dock att andelen med eftergymnasial utbildning,
liksom tidigare, är högre bland de utrikes (28
procent) än bland de inrikes (25 procent) födda.
Även åldersstrukturen skiljer sig mellan inrikes
och utrikes födda. En betydligt större andel
bland de utrikes födda återfinns i åldersgruppen
30–39 år jämfört med inrikes födda, bland vilka
fler yngre arbetssökande återfinns. Utrikes
födda är överrepresenterade bland arbetssökande
med långa inskrivningstider. Andelen utrikes
födda i jobb- och utvecklingsgarantin var under
2008 knappt 30 procent och andelen förändrades
inte det första halvåret 2009.
Nyanlända invandrare

Den rådande fokuseringen på nyanländas etablering på arbetsmarknaden ska ses mot bakgrund
av den samlade strategi för integration (Egenmakt mot utanförskap – regeringens strategi för
integration, skr. 2008/09:24) som regeringen
presenterade hösten 2008.
Arbetsförmedlingen redovisar i en återrapportering (dnr A2009/738/A) i januari 2009 att
fokus för integrationsuppdraget under 2008 har
varit att stödja nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering. Arbetsförmedlingen har
eftersträvat att öka enhetligheten i servicen till
de nyanlända i olika delar av landet och samarbetet med kommunerna uppges ha stärkts. I december 2008 uppgick antalet nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen till cirka 26 300
personer, vilket var en ökning med cirka 3 100
personer jämfört med årets början.
Även om allt fler nyanlända skrivs in vid Arbetsförmedlingen var i april 2009 cirka 48 500
nyanlända invandrare folkbokförda i en kommun utan att vara inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Även om alla nyanlända inte har behov av
service från Arbetsförmedlingen är detta ett
stort antal. De främsta orsakerna, enligt Arbetsförmedlingen, var studier, sjukdom, arbete eller
avsaknad av kontakt med kommunen eller andra
berörda aktörer. Det gäller framför allt nyanlända som under asyltiden valt s.k. eget boende.
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Den tvååriga försöksverksamheten inom Arbetsförmedlingen för vissa nyanlända invandrare,
som bedrevs på uppdrag av regeringen (dnr
N2006/3225/A) avslutades vid halvårsskiftet
2008. Verksamheten syftade till att tidigt ta till
vara de nyanländas tidigare erfarenheter och
kunskaper för att förkorta tiden fram till arbete.
En uppföljning av Arbetsförmedlingen (dnr
A2009/738/A) av vad deltagarna gjorde i december 2008 visade att 62 procent hade fått arbete eller påbörjat en utbildning. För två tredjedelar av dessa hade detta skett inom 18 månader
efter att uppehållstillstånd beviljats, vilket är
snabbare än inom ordinarie verksamhet. En utvärdering av försöksverksamheten har, på uppdrag av regeringen (dnr N2006/6969/A), genomförts av Institutet för social forskning
(SOFI) vid Stockholms universitet och Stockholms universitets Linnécentrum för integrationsstudier (SULCIS). Utvärderingsrapporten
(dnr A2009/1897/A) visar att deltagande i försöksverksamheten har haft en långsiktigt positiv
effekt på möjligheterna att få osubventionerat
arbete. Effekten gällde dock bara för män.
För cirka 5 000 nyanlända invandrare per år
erbjuder Arbetsförmedlingen sedan januari 2009
tjänster från kompletterande aktörer, detta som
ett led i genomförandet av regeringens uppdrag
att erbjuda arbetssökande tjänster från kompletterande aktörer. En nyanländ invandrare kan
under längst sex månader på detta sätt få stöd att
finna ett arbete eller påbörja en utbildning. Insatserna sker parallellt med kommunernas introduktionsinsatser och kan vid behov erbjudas på
personens modersmål. Kommunerna svarar för
individens försörjning. Det är ännu för tidigt att
säga något om resultaten av denna satsning.
Instegsjobb

Regelverket för instegsjobben ändrades i juni
2008 för att göra det möjligt för fler nyanlända
invandrare att ta del av dessa. Ändringarna hade
inledningsvis mycket god effekt. Antalet personer anställda med instegsjobb ökade kraftigt
mellan maj och december 2008, från 760 till
1 900 personer. Sedan december 2008 har ökningen dock varit begränsad och i juni 2009 hade
2 600 personer instegsjobb. Andelen utomeuropeiskt födda personer har ökat något och Irak är
det dominerande ursprungslandet. Långt fler
instegsjobb innehas av män än av kvinnor men
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under första halvåret 2009 har andelen kvinnor
ökat marginellt, från 27 till 30 procent. Andelen
instegsjobb i kommunal verksamhet har ökat
från knappt fem till drygt 18 procent men majoriteten av instegsjobb anordnades av enskilda företag inom privat sektor. Av totalt antal beviljade
instegsjobb fram till och med april 2009 är enskilda företag inom hotell- och restaurangverksamhet den dominerande branschen med drygt
30 procent.
Arbetsförmedlingen anger (dnr A2009/738/A)
att nyanlända med instegsjobb överlag är yngre,
har kortare utbildning och har vistats kortare tid
i Sverige efter beviljat uppehållstillstånd än nyanlända anställda med nystartsjobb. Arbetsförmedlingen menar vidare att instegsjobben har fyllt
sitt syfte att bidra till att tidigarelägga nyanländas
arbetsmarknadsetablering.
Försöksverksamhet med etableringssamtal

Försöksverksamhet med etableringssamtal pågår
under 2009 och 2010 i Göteborg, Skellefteå och
Karlskrona. Syftet med denna verksamhet,
som bedrivs på uppdrag av regeringen (dnr
A2008/3473/A), är att påskynda nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Genom att tidigt efter beviljat uppehållstillstånd ge
information om var i landet det finns efterfrågan
på den kompetens som den nyanlände har eller
tänker skaffa sig, kan arbetsmarknadslägets betydelse för beslut om bosättning öka. Samtalen
ska utmynna i en etableringsplan för personens
fortsatta inträde på arbetsmarknaden, boende
och deltagande i utbildningar eller andra eventuella insatser som kan stödja individens etablering
på arbetsmarknaden. En annan avsikt med samtalen är att underlätta frivillig vidareflyttning i
organiserad form för nyanlända vars yrkeserfarenheter efterfrågas i andra delar av landet.
Av Arbetsförmedlingens lägesrapport om
försöksverksamheten i augusti 2009 (dnr
A2009/2396/A) framgår att verksamheten startade först under april 2009 och att den ännu inte
omfattat tillräckligt många deltagare för att det
ska vara möjligt att säga något om resultaten.
Resultat och erfarenheter av försöksverksamheten ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet i samband med årsredovisningen för
2009 och 2010. Försöksverksamheten kommer
också att utvärderas av IFAU. En rapport väntas
i december 2011.
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Slutsats
Arbetsförmedlingens arbete med utrikes födda
under 2008 och första halvåret 2009 återspeglar
regeringens ökade betoning av insatser för nyanlända invandrare. Allt fler nyanlända har skrivits in vid Arbetsförmedlingen och allt fler har
fått arbete, vilket är positivt. Fortfarande finns
dock alltför många nyanlända som inte är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. För att nå dessa
krävs ytterligare insatser i samverkan med övriga
aktörer, framför allt kommunerna och Migrationsverket. Försöksverksamheten inom Arbetsförmedlingen för vissa nyanlända invandrare,
som avslutades i juni 2008, har visat att ett ökat
ansvar för Arbetsförmedlingen under etableringen ger goda resultat i termer av långsiktigt
positiva effekter på osubventionerat arbete. Ett
problem i sammanhanget är att detta bara gällde
män. Se vidare avsnitt 3.6 Politikens inriktning,
för kommande förslag som rör nyanlända invandrares etablering.
Även om antalet personer i instegsjobb ökat
finns fortfarande utrymme för Arbetsförmedlingen att medverka till att fler sådana anställningar kommer till stånd. I takt med att allt fler
nyanlända invandrare skrivs in vid Arbetsförmedlingen torde behovet av instegsjobb öka.
För gruppen utrikes födda som helhet, av
vilka nyanlända är en del, krävs intensifierade insatser från Arbetsförmedlingen för att minska
arbetslösheten och öka sysselsättningen i gruppen. Kvinnornas och ungdomarnas situation
kräver särskild uppmärksamhet. Effektiva arbetsoch samverkansformer är nödvändiga för denna
grupp oavsett konjunkturläge men det kraftigt
försämrade arbetsmarknadsläget understryker
behovet.

Behovet av insatser från Arbetsförmedlingen är
mycket stort och förväntas öka kraftigt 2010
som en konsekvens av reformerna inom
sjukförsäkringen.
Den försämring av resultaten som skett såväl
2008 som de första sex månaderna 2009 av resultaten, i termer av antal personer som påbörjat
arbete eller utbildning, kan förklaras av den allmänna minskningen i efterfrågan på arbetskraft.
Det är positivt att myndigheterna etablerat
välfungerande samverkansformer och att utvecklingen av antalet personer som fått service
från Arbetsförmedlingen ökat kraftigt under våren 2009, vilket indikerar att volymmålen kan
komma att nås 2009.
Utöver samverkan med Försäkringskassan
bedrivs inom Arbetsförmedlingen arbetslivsinriktad rehabilitering för andra målgrupper och i
andra former. I grunduppdraget, som Arbetsförmedlingen haft sedan 1980, ligger att ge service
till arbetslösa med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har specialkompetens för att klargöra arbetsförutsättningar och anpassa arbetssituationen. Arbetsförmedlingen har också, tillsammans
med Försäkringskassan och Socialstyrelsen, regeringens uppdrag att stödja utvecklingen av finansiell samordning. Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Kriminalvården syftar till att
stärka kriminalvårdsklienternas förankring på
arbetsmarknaden genom att använda myndigheternas resurser på bästa sätt, såväl från individuell
som från samhällsekonomisk synpunkt. För
unga med funktionsnedsättning sker också samverkan med skolan.
Handlingsplanssamverkan

3.4.11 Arbetslivsinriktad rehabilitering
Uppdraget att genom samverkan med Försäkringskassan underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete är en central del i den arbetslivsinriktade rehabilitering som Arbetsförmedlingen bedriver. Det arbete som myndigheterna
bedriver i enlighet med sin gemensamma nationella handlingsplan för rehabilitering i samverkan är det mest omfattande i detta uppdrag. Det
får bedömas som otillfredsställande att de
volymmål som myndigheterna satt upp för
denna verksamhet 2008 inte har kunnat nås.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan redovisar (dnr A/2009/2395/A) att den handlingsplanssamverkan som pågått sedan 2003, har lett
till en ökad samsyn samt ett gott och nära samarbete. Det handlar i dag om en omfattande
verksamhet för att återföra personer till arbetslivet och att på ett effektivt sätt se till att matchning till arbete är i fokus samtidigt som människor får det stöd de behöver. Regeringen har pekat ut arbetet med den nationella handlingsplanen som ett viktigt verktyg i samband med den
s.k. rehabiliteringskedjan inom sjukförsäkringen,
som infördes den 1 juli 2008
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Antalet nya deltagare i handlingsplanssamverkan
under 2008 uppgick till 11 600 personer, vilket
kan jämföras med ett prognostiserat inflöde på
15 000 personer. Av deltagarna i samverkan hade
78 procent en funktionsnedsättning. Av dessa
var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Av
deltagarna fick 37 procent arbete eller påbörjade
en utbildning, vilket kan jämföras med 38
procent 2007. Myndigheternas målsättning på
nationell nivå var att 40 procent av deltagarna
skulle ha arbete eller delta i utbildning 12 månader efter påbörjad insats. Av de drygt 4 700 personer som fick arbete eller utbildning 2008 var
det 65 procent som fick arbete med stöd, varav
hälften lönebidrag.
Våren 2009 har inflödet av nya deltagare ökat
med 42 procent jämfört med samma period ett
år tidigare, medan andelen som fått arbete eller
utbildning minskat till 36 procent. Resultaten
har varit anmärkningsvärt stabila under flera år,
oavsett konjunkturläge, med bättre resultat för
män än för kvinnor.
Genomsnittstiden från inskrivning till arbete
eller utbildning uppgick 2008 till 253 dagar, vilket var en ökning jämfört med 2007. Våren 2009
uppgick genomsnittstiden till 257 dagar. Detta
ska jämföras med Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans mål om 200 dagar.
Arbetsförmedlingens bokförda kostnader för
handlingsplanssamverkan var 438 miljoner kronor 2008 och för första halvåret 2009 219
miljoner kronor. Kostnaderna belastar det under
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Alternativa insatser för långtidssjukskrivna

Under 2008 och 2009 har regeringen uppdragit
åt Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan
att inom ramen för en försöksverksamhet pröva
alternativa insatser för långtidssjukskrivna. Syftet är att pröva om man genom att anlita kompletterande aktörer, som ges ersättning utifrån
prestation och resultat, snabbare och effektivare
kan ge långtidssjukskrivna stöd för att återfå arbetsförmågan och få ett reguljärt arbete. Försöksverksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg, Dalarna och Västerbotten. Den är riktad
till samma målgrupp som samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan enligt
den nationella handlingsplanen. Både sociala och
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andra privata företag har givits möjlighet att
delta i denna försöksverksamhet. Lägesrapporter
har lämnats 2008 respektive 2009. En slutrapportering av verksamheten ska ske senast den 28
februari 2010. Av lägesrapporten den 15 augusti
2009 framgår att till och med juni 2009 har 1 200
personer fått ta del av service från privat aktör,
varav 150 personer från socialt företag. Det är
ännu för tidigt att säga något om resultaten. Försöksverksamheten effektutvärderas av IFAU
och en processutvärdering görs av Malmö
högskola.
Ett annat uppdrag från regeringen handlar om
upphandling av rehabilitering och andra typer av
stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning.
Möjligheter till stöd och sysselsättning inom
den social ekonomin ska särskilt tas tillvara.
Verksamheten ska omfatta minst 750 personer
under 2009. Samverkan ska ske med Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Tillväxtverket.
Det är ännu för tidigt att säga något om resultaten av verksamheten.
Finansiell samordning genom samordningsförbund

Sedan den 1 januari 2004 är det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt kommuner och landsting att genom samordningsförbund bedriva finansiell samordning (Finsam)
inom rehabiliteringsområdet. Under 2008 bedrevs sådan samordning i 72 samordningsförbund som fanns representerade i 19 län och 141
kommuner. Under första halvåret 2009 ökade
antalet förbund till 81 i totalt 166 kommuner.
Samtliga län utom Hallands och Gävleborgs har
nu samordningsförbund.
Målgruppen utgörs av individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från
flera huvudmän för att uppnå eller förbättra sin
förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet kan, via den gemensamma budgeten, finansiera de insatser som behövs för individer med
behov av stöd från olika myndigheter. Dessa
insatser köps eller utförs sedan av respektive ansvarig myndighet. Under 2009 bedöms cirka
30 500 individer omfattas av aktiviteter finansierade av samordningsförbunden.
Statskontoret, som har haft regeringens uppdrag att följa upp och utvärdera denna verksamhet, konstaterar att stödet för lagstiftningen är
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brett bland samordningsförbunden. Antalet
samordningsförbund har ökat kontinuerligt, vilket indikerar att den samverkan som bedrivs inte
hindras av faktorer i lagstiftningen. I Statskontorets slutrapport Effekter av Finsam? (2008:16)
konstateras att deltagarnas förvärvsfrekvens har
ökat efter Finsam-insatserna. Däremot har
Statskontoret inte kunnat klarlägga i vilken utsträckning som ökningen av förvärvsfrekvensen
enbart beror på Finsam-insatserna.
Konsekvenser för Arbetsförmedlingen av
reformerna inom sjukförsäkringen

Arbetsförmedlingen har, enligt uppdrag i sitt regleringsbrev för 2009, redovisat (dnr A2009/2394/A)
vilka effekter reformerna inom sjukförsäkringen
fått för myndighetens insatser och administration.
Arbetsförmedlingens uppfattning är att inflödet var lägre än prognostiserat under 2008 och
första kvartalet 2009. Från och med april 2009
rapporteras från lokala arbetsförmedlingar om en
viss ökning av inflödet. Många av dem som befinner sig mellan dag 91 och 180 med ersättning
från sjukförsäkringen och som har anställning,
väljer att återgå till sin arbetsgivare och har
därför inte efterfrågat service från Arbetsförmedlingen i förväntad utsträckning. Försäkringskassan bedömer att inflödet till Arbetsförmedlingen kommer att öka under året. Under
2010 väntas cirka 54 000 personer att lämna
sjukförsäkringen på grund av att deras dagar med
sjukpenning eller sjukersättning tagit slut.
Enligt regeringens uppdrag ska följande
grupper prioriteras av Arbetsförmedlingen under
2009:
- sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som
kan behöva byta anställning på grund av
ohälsa,
- sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan,
samt
- personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.
Personer som är sjukskrivna mellan 91 och
180 dagar som kan behöva byta anställning på
grund av ohälsa får del av Arbetsförmedlingens
insatser i den ordinarie verksamheten. Särskilt
avdelade arbetsförmedlare ansvarar för den
första kontakten med den arbetssökande och
Försäkringskassan. Mot bakgrund av ett relativt
lågt inflöde och en relativt kort period finns

ännu ingen tydlig bild av behovet av insatser för
dem som är sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar
och som kan behöva byta anställning på grund av
ohälsa. Det framgår dock att det är olika tjänster
och insatser som efterfrågas, bland annat information om arbetsmarknaden, vägledning och
rehabiliterande insatser.
Sjukskrivna i mer än 180 dagar samt personer
med tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning
vars rätt till ersättning från sjukförsäkringen
upphör eller blir indragen får stöd i omställningen i ordinarie verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Det finns fastställda rutiner för överföringen mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Även de vars rätt till ersättning har upphört,
uppges vanligtvis behöva motiverande och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser av Arbetsförmedlingen. Med hänsyn till att medicinskt underlag saknas för dessa behövs ofta
utredande insatser av Arbetsförmedlingens specialister för att klargöra förutsättningar för arbete. Utredningarna visar ofta att personen har
en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Sjukskrivna i mer än 180 dagar samt de med
tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning som
bedöms behöva arbetslivsinriktad rehabilitering i
samverkan får del av insatser som finansieras via
samverkansmedel. För 2009 beräknas en volym
om minst 15 000 personer få samverkande insatser. Personer som får del av dessa insatser har vid
ingången av samverkan fortfarande rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
Slutsats
Regeringen anser att Arbetsförmedlingens insatser är viktiga för att ge sjukskrivna bättre möjligheter att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
För de personer vars dagar med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut redovisar regeringen i denna proposition ett åtgärdspaket för
att underlätta en övergång till arbete (se avsnitt
3.6.2).
3.4.12 Europeiska socialfonden
Det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007–
2013 ska bidra till att uppfylla EU:s integrerade
riktlinjer för tillväxt och sysselsättning. Det
övergripande målet för programmet är ökad till41
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växt genom god kompetensförsörjning samt ett
ökat arbetskraftsutbud. Programmet är indelat i
de prioriterade områdena Kompetensförsörjning
och Ökat arbetskraftsutbud, vilka omfattar 30
procent respektive 70 procent av programmedlen. Insatserna inom programmet ska bidra till
kompetensutveckling som underlättar för sysselsatta att utvecklas i takt med arbetslivets krav
och till att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden utvecklas och kommer i arbete. Vidare ska insatserna bidra till likabehandling i arbetslivet, liksom till att underlätta för unga och
för personer med utländsk bakgrund att etablera
sig i arbetslivet. Insatserna ska även bidra till att
underlätta en återgång i arbete för personer som
är eller har varit långtidssjukskrivna. Bidraget
från Europeiska socialfonden för programmet,
inklusive s.k. tekniskt stöd, uppgår till cirka
6 224 miljoner kronor för programperioden
2007–2013. Nationell medfinansiering med motsvarande belopp tillkommer.
Inom ramen för det nationella strukturfondsprogrammet har åtta regionala planer utarbetats.
För respektive regional plan och för motsvarande regionalt strukturfondsprogram inom ramen
för Europeiska regionala utvecklingsfonden har
strukturfondspartnerskap inrättats. Strukturfondspartnerskapen har i uppgift att till de
förvaltande myndigheterna Svenska ESF-rådet
och Tillväxtverket avge bindande yttranden om
vilka godkända projektansökningar som ska
prioriteras.
Svenska ESF-rådet fattade under våren 2008
de första besluten om stöd till projekt. Från
denna tidpunkt t.o.m. juli 2009 har cirka 850
projekt som avser kompetensutveckling av sysselsatta i bl.a. företag där varsel lagts beviljats
medel. Det planerade antalet deltagare i dessa
projekt uppgår till 130 000, varav 48 procent är
kvinnor och 52 procent män. Under samma period har närmare 500 projekt som främst riktar
sig till personer som står långt från arbetsmarknaden beviljats medel, med ett planerat antal
deltagare om 50 000 för vilka en jämn könsfördelning redovisas.
Programmet lägger stor vikt på löpande uppföljningar och oberoende utvärderingar, bl.a. för
att främja lärande. I ett första steg har genomförandeorganisationen för såväl det nationella
strukturfondsprogrammet som för de regionala
strukturfondsprogrammen utvärderats av Sweco
Eurofutures på uppdrag av dåvarande Verket för
näringslivsutveckling. I en gemensam första ut42

värderingsrapport, Samverkan för ökad kundoch uppgiftsfokus från oktober 2008, konstateras bl.a. att den inledande fasen av programmet
har präglats av en upplevd otydlighet i rollfördelningen mellan aktörerna, framför allt mellan
strukturfondspartnerskapen och de förvaltande
myndigheterna. Även dubbelarbete har förekommit. En slutsats är att aktörerna själva måste
tydliggöra sin rollfördelning för att därigenom
sätta kunden och uppgiften i fokus. Dessutom
uppmanas Svenska ESF-rådet att se över sitt förhållningssätt i kommunikationen med projektansökare utan att för den skull åsidosätta principer om likställighet.
I en gemensam andra utvärderingsrapport,
Rätt lösning för rätt problem från april 2009,
konstaterar Sweco Eurofutures att programmet i
allt väsentligt förefaller fungera även i rådande
konjunktur och att söktrycket är stort. Samtidigt
betonas att det är viktigt att ha rätt förväntningar
på vad strukturfonderna kan bidra med. Det nationella strukturfondsprogrammet kan inte lösa
företagens akuta problem, men det kan genom
att erbjuda kompetensutveckling av sysselsatta
utgöra en pusselbit i en strategisk omvandling.
Vidare konstaterar utvärderaren att arbetet med
beredning och prioritering av projekt i de förvaltande myndigheterna respektive strukturfondspartnerskapen tenderar att fungera allt bättre.
Effektiviteten och samarbetsklimatet har förbättrats avsevärt i de regioner för vilka de största
svårigheterna tidigare noterats. Sweco Eurofutures anser, avslutningsvis, att det finns betydande
brister i målformuleringarna och urvalskriterierna i programmet och att det behövs en genomgripande översyn av dessa.
Slutsats
Regeringen bedömer att det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft
och sysselsättning 2007–2013 är ett värdefullt
komplement till ordinarie arbetsmarknadspolitiska insatser. Insatserna inom programmet,
vilka nu bl.a. inriktas på kompetensutveckling av
sysselsatta i företag där stora varsel om
uppsägningar lagts, fyller en viktig funktion i
rådande arbetsmarknadsläge. Regeringen bedömer dessutom att hittillsvarande utvärdering av
programmet på ett konstruktivt sätt har visat på
vissa brister i arbetet. Svenska ESF-rådet har
med ledning av de första utvärderingsresultaten
vidtagit åtgärder som har resulterat i förbättringar av arbetssättet.
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3.5

Riksrevisionens iakttagelser

Inom området Arbetsmarknad har Riksrevisionen lämnat revisionsberättelser utan invändning,
vilket innebär att årsredovisningarna för 2008 i
allt väsentligt bedömts vara rättvisande. Inom
området Arbetsmarknad har Riksrevisionen även
genomfört ett antal granskningar som här redovisas i kronologisk ordning.
Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?
(RiR 2008:16)
Riksrevisionen har granskat om nedsättning av
socialavgifter är en kostnadseffektiv åtgärd och
om åtgärden leder till högre sysselsättning. Riksrevisionen har även granskat den nedsättning
som riktas mot Norrlands inland och delar av
inre Svealand (den regionala nedsättningen), en
generell nedsättning som riktar sig mot småföretag (1997 års nedsättning) samt en nedsättning
för personer som fyllt 18 men inte 25 år. Den
sistnämnda är kopplad till utgiftsområdet medan
övriga delar av granskningen redovisas under utgiftsområde 19 Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv. I den del som berör nedsättningen för ungdomar anser Riksrevisionen att
den haft begränsade sysselsättningseffekter och
höga dödviktseffekter, dvs. samma personer som
får arbete genom åtgärden ändå skulle ha anställts. Nedsättningen kan därför ifrågasättas.
Riksrevisionen föreslår att regeringen skyndsamt
utvärderar nedsättningen av socialavgifter för
ungdomar.
Nedsättningen av socialavgifter för ungdomar
har bara varit i kraft en kort tid då det andra steget trädde i kraft så sent som den 1 januari 2009.
Det är svårt att kvantifiera sysselsättningseffekter av åtgärden. Det kan dock konstateras att
ungdomar ofta har en svag anknytning till arbetsmarknaden och ligger i den nedre delen av
inkomstfördelningen. De har därför en högre
arbetsutbudselasticitet än genomsnittet för arbetsmarknaden. Åtgärdens långsiktiga sysselsättningseffekter bör därför vara positiva. Regeringen konstaterar också att det finns andra positiva effekter av nedsättningen. Företagens arbetskraftskostnader sjunker initialt vilket leder
till en positiv effekt på efterfrågan på arbetskraft
och därmed på sysselsättningen.
Den nuvarande nivån på nedsättningen av socialavgifter för ungdomar har inte varit i kraft
tillräckligt lång tid för att kunna utvärderas på
ett meningsfullt sätt. Regeringen följer kontinu-

erligt utvecklingen på arbetsmarknaden. Regeringen har ännu inte tagit ställning till om det utöver det bör göras en speciell utvärdering av
nedsättningen av socialavgifter för ungdomar,
och i så fall när och hur denna utvärdering bör
ske.
Stöd till start av näringsverksamhet
– Ett framgångsrikt program (RiR 2008:24)
Riksrevisionen har granskat stöd till start av
näringsverksamhet. Syftet med granskningen har
varit att undersöka effekterna av programmet,
dels på utflödet från arbetslöshet till sysselsättning, dels på eventuella dödviktseffekter och direkt undanträngning.
Enligt Riksrevisionens bedömning är stöd till
start av näringsverksamhet ett framgångsrikt
program. Stödet har positiva effekter på deltagarnas sysselsättning i jämförelse med att vara
arbetslösa eller delta i övriga arbetsmarknadspolitiska program. Det är dock förenat med negativa effekter i termer av undanträngning av annan
verksamhet, då deltagare får en fördel gentemot
konkurrenter, främst i form av en tryggad försörjning. Riksrevisionen noterar att programvolymen har minskat kraftigt under senare år.
Riksrevisionen anser att stöd till start av näringsverksamhet borde prioriteras högre och rekommenderar att Arbetsförmedlingen i högre
grad gör detta, att Arbetsförmedlingens personal
får bättre kunskapsstöd kring arbetsmarknadens
funktionssätt och programeffekter, att stödets
effekter redovisas på ett tydligare sätt och att
programmet följs upp på ett bättre sätt. I rapporten lämnar Riksrevisionen dessutom en generell rekommendation om att regeringen borde
skaffa bättre kunskap om effekterna av olika arbetsmarknadspolitiska program för att bättre
kunna uppfylla och återrapportera målet för arbetsmarknadspolitiken om en väl fungerande arbetsmarknad.
Regeringen genomför kontinuerligt utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken för att
säkerställa att de genomförda insatserna för att
minska utanförskapet och skapa en väl
fungerande arbetsmarknad utförs. Stöd till start
av näringsverksamhet är ett arbetsmarknadspolitiskt program som leder till ökat nyföretagande och en övergång från arbetslöshet till arbete. Regeringen föreslår därför att stöd till start
av näringsverksamhet utvidgas till att även gälla
ungdomar inskrivna i jobbgarantin för ung-

43

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

domar. Rekommendationen från Riksrevisionen
har därmed beaktats.
Utanförskap och sysselsättningspolitik
– regeringens redovisning (RiR 2008:26)
Riksrevisionen har granskat dels om regeringen
har definierat och redovisat begreppet utanförskap på arbetsmarknaden på ett sådant sätt att
det kan följas upp och användas som ett mål för
sysselsättningspolitiken, dels om regeringen redovisar sysselsättningspolitikens effekter på arbetskraftsutbud och sysselsättning på ett tydligt
sätt.
Riksrevisionen anser att regeringens mål att
utanförskapet ska minska inte uppfyller de krav
på tydlighet och uppföljbarhet som bland annat
riksdagen ställer på målvariabler. Riksrevisionen
konstaterar att Finansutskottets krav på målvariabler avser myndighetsstyrning och budgetstyrning, men anser att dessa krav även bör gälla mål
på en högre nivå. Riksrevisionen anser även att
regeringens redovisning av utanförskapet i de
ekonomiska propositionerna är otydlig. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att
precisera begreppet utanförskap och att vidareutveckla det sysselsättningspolitiska ramverket
så att det kan användas för att utvärdera politikens effekter.
Regeringen vill tydliggöra att den i budgetpropositionen för 2008 slog fast att sysselsättningspolitikens främsta uppgift är att öka den sysselsättningsnivå som är förenlig med stabil inflation
och ekonomisk balans. Målsättningen innebär
att det är sysselsättningsnivån i genomsnitt över
en konjunkturcykel som ska öka. Regeringen vill
vidare tydliggöra att utanförskapsbegreppet syftar till att belysa att det är betydligt fler än de
som räknas som arbetslösa som har svårigheter
på arbetsmarknaden och att dessa svårigheter till
och med kan vara allvarligare än de svårigheter
som arbetslösa har.
Tidigare erfarenheter av kvantitativa mål inom
sysselsättningspolitiken har visat att sådana mål
kan vara problematiska och leda politiken fel, se
vidare 2008 års ekonomiska vårproposition. Regeringen anser att det övergripande målet för
politiken inte bör kompletteras med kvantitativa
mål för enskilda indikatorer, t.ex. avseende sysselsättningsgrad och arbetslöshet. Regeringens
bedömning är också att arbetsmarknaden måste
bevakas med en bred uppsättning indikatorer
som beskriver arbetsmarknadssituationen för
hela befolkningen i arbetsför ålder. Det innebär
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bland annat indikatorer som följer utvecklingen
för såväl sysselsättning och arbetslöshet som
sjukfrånvaro, samt indikatorer som beskriver vad
personer utanför arbetskraften har för huvudsaklig verksamhet. Den centrala statistikkällan
för att beskriva detta är Statistiska centralbyråns
(SCB) Arbetskraftsundersökningar (AKU).
Inom ramen för regeringens ramverk för sysselsättningspolitiken pågår därför ett arbete med att
vidareutveckla arbetsmarknadsstatistiken och
statistikredovisningen. Under hösten 2008 har
de första resultaten av detta arbete publicerats på
SCB:s webbplats och SCB kommer successivt
att publicera nya och bättre indikatorer, bland
annat med hjälp av den urvalsökning i AKU med
24 000 individer per kvartal som regeringen föreslog i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
(prop. 2008/09:99). Rekommendationerna från
Riksrevisionen har därmed beaktats.
Riksrevisionen anser vidare att redovisningen
av de förväntade effekterna av regeringens sysselsättningspolitik har förbättrats sedan regeringen tillträdde, men att det fortfarande finns
möjligheter till ytterligare förbättringar. Riksrevisionen pekar exempelvis på att antaganden som
ligger till grund för bedömningarna sällan presenteras.
För att tillmötesgå Riksrevisionens önskemål
om ökad transparens i redovisningen aviserade
därför regeringen i budgetpropositionen för
2009 att man fortsättningsvis avser att separat
publicera en mer detaljerad redovisning av de
antaganden som ligger till grund för regeringens
bedömningar. Detta sker från och med våren
2009 i rapportserien Rapport från ekonomiska
avdelningen. Rekommendationen från Riksrevisionen har därmed beaktats.
Vidare anser Riksrevisionen att regeringen
inte i detalj redovisar hur förändringar i beräkningsmodeller påverkat bedömningarna av den
förda politikens effekter. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att förbättra redovisningen av sysselsättningspolitikens effekter
ytterligare och att kostnadsbedömningar av sysselsättningspolitiska reformer bör kompletteras
med klara siffersatta angivelser av hur de förväntade beteendeförändringarna påverkar kostnaderna.
Den nuvarande regeringens mål med reformer
inom olika områden är att de ska vara strukturellt riktiga och kostnadseffektiva. De kostnadsberäkningar av olika förslag som ligger till grund
för regeringens beslut är statiska. Erfarenheten
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visar att dessa skattningar fungerar väl. De dynamiska skattningarna uppvisar större osäkerhet,
både med avseende på BNP och sysselsättning,
och hur dessa förändringar påverkar den offentliga sektorns skatter och utgifter. Även om det
sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete av beräkningsmodeller av detta slag kommer sannolikt beräkningarna, med hänsyn tagen till de
stora osäkerheterna, att tills vidare redovisas med
ett intervall. Regeringen strävar dock efter att
kunna redovisa beräkningarna i enlighet med
Riksrevisionens rekommendation.
Skyddat arbete hos Samhall
– Mer rehabilitering för pengarna (RiR 2008:28)
Riksrevisionen har granskat om Samhall har
hanterat det arbetsmarknadspolitiska stödet
skyddat arbete hos Samhall enligt regelverket
och på ett effektivt sätt samt om Arbetsförmedlingen har hanterat detta stöd effektivt och enligt
regelverket. Vidare har Riksrevisionen granskat
om regeringens styrning av nämnda stöd och av
bolaget Samhall ligger i linje med riksdagens intentioner. Granskningen visar att Samhall under
senare år uppfyller de tre mål som regeringen
angivit och som är fastställda i avtalet mellan
Samhall och Arbetsförmedlingen samt de två
ekonomiska målen. Måluppfyllelsen avseende de
av regeringen angivna målen är därför god. Detta
innebär att Samhall genomför sitt kärnuppdrag
på ett effektivt sätt.
Det finns dock alltid möjligheter att förbättra
styrningen och Riksrevisionens granskning ger
regeringen värdefull information som kan användas för att ytterligare förbättra styrningen av
Samhall. När det gäller de rekommendationer
som är direkt riktade till Arbetsförmedlingen
och Samhall förväntas dessa hantera de av Riksrevisionen påpekade förbättringsmöjligheterna
på ett lämpligt sätt.
Avseende Riksrevisionens rekommendation
att ge Samhall i uppdrag att redovisa hur bolagets
verksamhet kan anpassas för att få till stånd en
större variation i utbudet av arbetsuppgifter, menar regeringen att Samhall sedan flera år har genomgått betydande förändringar. Samhall har
gått från att vara ett renodlat industriföretag till
att i dag kunna erbjuda arbetsuppgifter inom såväl industriell produktion som tjänster och bemannade lösningar. Allt eftersom denna förändring genomförs fullt ut inom varje arbetsområde
kommer det att finnas en allt större variation av
arbetsuppgifter att erbjuda personer med funk-

tionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Riksrevisionen pekar samtidigt på att
det kan finnas ett behov av att ytterligare öka
kraven och ge Samhall ett uppdrag att redovisa
hur bolaget når målet om en större variation.
Detta anser inte regeringen är motiverat med
hänsyn till den snabba utvecklingen mot en
större variation som redan pågår.
Enligt Riksrevisionens bedömning bör den
nuvarande finansieringsmodellen utvecklas så att
det tydligt framgår vad merkostnadsersättningen
ska täcka så att det blir möjligt att spåra vad ersättningen har använts till. En modell som har en
starkare koppling till personer med nedsatt arbetsförmåga och deras utvecklingsbehov skulle,
enligt Riksrevisionens bedömning, främja detta.
Regeringen delar Riksrevisionens bedömning
och anser att modellen och beslutsunderlagen
för ersättning till Samhall bör ses över. Med nuvarande redovisning av merkostnadsersättningen
anser regeringen att Samhall inte kan bedöma
om ersättningen används kostnadseffektivt eller
säkerställa att bolaget får skälig kompensation
för de faktiska merkostnader som bolaget har.
Mot denna bakgrund avser regeringen att
genomföra en översyn av statens ersättning till
Samhall i syfte att stärka koppling mellan den ersättning som staten lämnar och de merkostnader
som uppstår genom uppdraget till Samhall.
Vad gäller övergångsmålet anser Riksrevisionen att det finns en potential för fler övergångar.
Riksrevisionen pekar på att regeringen inte har
gjort någon löpande omprövning av övergångsmålet och därmed inte tagit hänsyn till förändringar i bolagets verksamhet eller i de funktionsnedsattas arbetsförmåga. Regeringen delar Riksrevisionens uppfattning om att det kan finnas en
potential för att på sikt öka övergångsmålet. Givet
dagens arbetsmarknadsläge är det dock inte
realistiskt att öka målet för närvarande. Detta
gäller speciellt mot bakgrund av att Samhall har
haft ett högre internt mål än det av regeringen
fastställda, men inte har lyckats att uppnå detta.
Riksrevisionen anser att regeringen bör
komplettera de nuvarande målen med ytterligare
mål som bättre än övergångsmålet indikerar kvaliteten på det rehabiliterande och utvecklingsstödjande arbetet. Inom Samhall pågår ett arbete
att utveckla nyckeltal för att bättre mäta de anställdas utveckling. På sikt kan dessa mätningar
ligga till grund för nya mål. Regeringen anser
dock att det i dag är för tidigt att målsätta dessa
nyckeltal.
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Riksrevisionen rekommenderar regeringen att
pröva alternativa former för ekonomisk styrning
av Samhall. Regeringen anser att en ekonomi i
balans är en viktig förutsättning för att uppnå
övriga mål som regeringen fastställer. De ekonomiska målen utgör en mycket bra styrsignal vad
gäller detta mål. De bidrar till en bättre finansiell
stabilitet, vilket förbättrar anställningstryggheten
i sämre tider. Dessutom ger de större möjligheter att hushålla mer effektivt med de ekonomiska
resurserna och undvika att Samhall snedvrider
konkurrensen genom alltför låga kapitalkostnader. Regeringen ser löpande över nivån på de
ekonomiska målen.
Riksrevisionen påpekar att en stor majoritet
av dem som nyanställs inom ramen för kärnuppdraget erbjuds visstidsanställningar och är av den
uppfattningen att regeringen bör säkerställa att
omfattningen av de olika anställningsformerna
inom Samhalls kärnuppdrag är rimliga i förhållande till bolagets uppdrag och verksamhetsmål.
Regeringen delar Riksrevisionens uppfattning
och avser att i avtalet som tecknas mellan regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) och
Samhall precisera vilka anställningsformer som
Samhall i huvudsak bör nyttja.
Samhall bör enligt Riksrevisionen arbeta mer
aktivt för att öka andelen kvinnor som övergår
till annat arbete än vad som hittills varit fallet.
Utifrån uppgifter från Samhall är det en fråga
som under några år inte har prioriterats tillräckligt mycket, men som kommer att intensifieras.
Samhall kommer även att redovisa dessa insatser
på ett bättre sätt i den löpande externa rapporteringen och på ett samlat sätt rapportera om
åtgärderna under våren 2010.
Riksrevisionen anser också att Arbetsförmedlingens administrativa rutiner behöver förbättras.
Utifrån uppgifter från Samhall och Arbetsförmedlingen erfar regeringen att de har utvecklat
de administrativa rutinerna så att det finns en
enhetlig hantering mellan Samhalls och Arbetsförmedlingens register. Detta innebär att
uppföljningen kommer att kunna förbättras.
Omställningskraven i arbetslöshetsförsäkringen
(RiR 2009:13)
Riksrevisionen har granskat om regeringen och
arbetsmarknadsmyndigheterna säkerställer de
omställningskrav som avser yrkesmässig och
geografisk rörlighet i arbetslöshetsförsäkringen.
Granskningen indikerar att krav på byte av arbetsuppgifter och arbetsort ställs i begränsad utsträck46

ning och Riksrevisionen bedömer att regeringens
målsättning om att arbetssökande i ett tidigt
skede ska söka alla lämpliga arbeten inte har uppnåtts. Vidare bedömer Riksrevisionen att det inte
är tillräckligt tydligt vilka krav som ska ställas på
yrkesmässig och geografisk omställning.
Regeringen har under de senaste åren genomfört en rad förändringar i arbetslöshetsförsäkringen i syfte att stärka och förtydliga arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring och ser därför allvarligt på Riksrevisionens kritik. Frågan bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.

3.6

Politikens inriktning

Målet för arbetsmarknadspolitiken är att insatserna ska bidra till en väl fungerande arbetsmarknad för att bryta utanförskapet och uppnå
en varaktigt hög sysselsättning.
Arbetsmarknadspolitiken har anpassats till det
försämrade konjunkturläget genom en kraftfull
satsning på aktiva åtgärder för både kort- och
långtidsarbetslösa. Anpassningen innebär att resurser inte bara fokuseras på dem som står längst
från arbetsmarknaden utan även på personer
som nyligen blivit arbetslösa. Av motsvarande
skäl som regeringen minskade antalet programplatser under högkonjunkturen sker nu en ökning för att möta den stigande arbetslösheten.
Regeringen har därmed genom att anpassa omfattningen av insatserna till konjunkturläget återupprättat en traditionell svensk arbetsmarknadspolitik.
En aktiv arbetsmarknadspolitik utgör grunden
för att kunna hävda arbetslinjen i en lågkonjunktur. Tillsammans med de genomförda förändringarna inom arbetslöshetsförsäkringen kan
matchningen på arbetsmarknaden fungera ännu
bättre, vilket ökar de arbetssökandes möjligheter
att få ett arbete när efterfrågan på arbetskraft
vänder uppåt igen. Det är också viktigt att lyfta
fram att det även i en lågkonjunktur finns många
lediga jobb, vilket gör det angeläget att upprätthålla sökandeaktiviteten bland de arbetslösa.
Därigenom motverkas risken att arbetslösheten
biter sig fast och att människor slås ut från
arbetsmarknaden.
Arbetsförmedlingen har hittills haft svårigheter att fullt ut utnyttja de resurser som regeringen och riksdagen ställt till dess förfogande för
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att ge fler arbetslösa bl.a. praktik och coachning
hos kompletterande aktörer. Kompletterande
aktörer är en viktig del av regeringens arbetsmarknadspolitik för att öka stödet och servicen
till de arbetssökande. Användningen av kompletterande aktörer i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten har inte nått upp till regeringens ambitionsnivå. Regeringen kommer, i
dialog med Arbetsförmedlingen, att löpande
följa upp utvecklingen för att säkerställa genomförandet av satsningarna.
Genom en rad reformer har arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring
stärkts. I rådande konjunkturläge är det också
viktigt att underlätta för så många som möjligt
att omfattas och få del av försäkringen.
Regeringen anser fortsatt att det finns skäl att
eftersträva att alla som arbetar och uppfyller villkoren för försäkringen bör omfattas av en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring med rätt till inkomstrelaterad ersättning i händelse av arbetslöshet. Formerna för hur detta på sikt skulle
kunna åstadkommas kommer att prövas vidare
inom ramen för den aviserade parlamentariska
socialförsäkringsutredningen.
Regeringen har även på andra områden genomfört en rad åtgärder för att bryta utanförskapet och varaktigt öka sysselsättningen genom
bl.a. jobbskatteavdrag, nystartsjobb samt reformerna inom sjukförsäkringssystemet. Incitamenten för arbete har stärkts och det har blivit
billigare att anställa.
Reformerna inom sjukförsäkringsområdet innebär att ett stort antal personer vars dagar med
sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut
kommer att vända sig till Arbetsförmedlingen för
få stöd för att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Regeringen föreslår därför ett antal
åtgärder som tillsammans ska öka förutsättningarna för en snabb återgång till arbetslivet.
Många personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga samt nyanlända invandrare har, oavsett konjunkturläge,
svårt att få ett jobb och är därför prioriterade
inom arbetsmarknadspolitiken. I en lågkonjunktur är det därför än viktigare att insatser riktas
till dessa grupper. Ungdomar är också en viktig
målgrupp i regeringens arbete för att bryta utanförskapet och de insatser som finns inom arbetsmarknadspolitiken kan bidra till att underlätta
inträdet för unga på arbetsmarknaden.

3.6.1

Ytterligare förstärkning av den
aktiva arbetsmarknadspolitiken

Arbetsmarknadspolitikens övergripande syfte i
en kraftig konjunkturnedgång är att motverka
att arbetslösheten biter sig fast på höga nivåer
under lång tid. I rådande konjunkturläge behövs
bl.a. åtgärder som förhindrar att människor står
utan arbete under lång tid samt åtgärder som
stärker konkurrenskraften bland dem som står
allra längst från arbetsmarknaden.
Politiken blir mer anpassningsbar över konjunkturcykeln om en del av resurserna satsas på
de korttidsarbetslösa än om allt satsas på jobboch utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för
ungdomar. Det är också viktigt att arbetsmarknadspolitiken ger människor som nu drabbas av
arbetslöshet tillräcklig hjälp.
Stödet till korttidsarbetslösa består framför
allt av åtgärder för att upprätthålla sökaktiviteten
på en god nivå. Det handlar också om att erbjuda
praktikplatser och aktiviteter till dem som är i
behov av att förstärka kompetensen eller upprätthålla kontakten med arbetslivet. Det är också
viktigt att stimulera personer som är i behov av
utbildning att söka sig till det offentliga utbildningssystemet.
Personer med långa arbetslöshetstider stöds
framför allt genom jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin för ungdomar, särskilt anställningsstöd samt nystartsjobb. Det är därför
viktigt att värna kvaliteten i de båda garantierna.
I Sverige är arbetslösheten högre bland ungdomar än bland övriga åldersgrupper, men
många ungdomar finner ett arbete eller påbörjar
en utbildning relativt snabbt. De ungas arbetslöshetsperioder är korta, i genomsnitt betydligt
kortare än andra åldersgruppers. Långtidsarbetslösheten bland ungdomar i Sverige är dessutom
lägre än EU-genomsnittet. Däremot är upprepade arbetslöshetsperioder vanligare bland
ungdomar än bland vuxna. I en lågkonjunktur
väljer allt fler ungdomar att fortsätta utbilda sig
och en stor del av de ungdomar som definieras
som arbetslösa i dag är heltidsstuderande som
söker och kan ta arbete.
Det är bekymmersamt att arbetslösheten för
ungdomar stiger snabbt under den pågående lågkonjunkturen, särskilt som den i jämförelse med
andra länder var hög redan före krisen. Därtill är
de ungdomskullar som lämnar skolan de närmaste åren stora. Arbetslöshet i samband med
inträdet på arbetsmarknaden kan ha långsiktiga
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konsekvenser för individen och kan leda till en
svag förankring på arbetsmarknaden.
I en lågkonjunktur är utbildningssatsningar
för unga väl motiverade. Utbildning gör individen mer anställningsbar genom att han eller hon
får nya färdigheter. Dessutom undviks stigmatiserande effekter av långa tider i arbetslöshet.
Mot bakgrund av detta inriktas regeringens ungdomsåtgärder i första hand på att stimulera fler
unga att börja studera eller att återuppta sina avbrutna studier. Den omfattande utbildningssatsningen som presenteras inom utgiftsområde 16
Utbildning och forskning är således en av de
viktigaste hörnpelarna för att möta ungdomsarbetslösheten. Även inom jobbgarantin för ungdomar införs fler aktiviteter samt studiemotiverande insatser för unga.
Regeringen kommer totalt att förstärka den
aktiva arbetsmarknadspolitiken för både vuxna
och ungdomar med 3,9 miljarder kronor under
2010 för att möjliggöra följande insatser.
Ny aktiveringsinsats inom statlig och kommunal
verksamhet – Lyft
För att ytterligare förstärka arbetsmarknadspolitiken avser regeringen att införa en ny insats,
Lyft, inom statliga och kommunala bolag och
verksamheter samt ideella organisationer med
viss verksamhet. Insatsen syftar till att aktivera
personer som saknar arbete inom miljö, skogsvård, kulturarvet, omsorg och skola. Insatsen
syftar till att deltagarna ska upprätthålla kontakten med arbetslivet samtidigt som den kan ses
som en investering i vår miljö och omsorg.
Ett deltagande i Lyft ska som längst vara sex
månader för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin och tre månader för korttidsarbetslösa
vuxna och för ungdomar inom jobbgarantin.
Under aktiveringsinsatsen ska 25 procent av tiden avsättas för att deltagaren ska söka arbete.
Arbetsförmedlingen ska ansvara för anvisning av
sökande och i övrigt administrera insatsen. Personer som deltar i Lyft får aktivitetsstöd.
För att säkerställa genomförandet och antalet
platser i Lyft avser regeringen att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsätta en förhandlingsperson. Denna person, som ska ingå i Arbetsförmedlingens organisation, kommer att ha till
uppgift att informera och förhandla fram aktiveringsplatser hos lämpliga anordnare. Förhandlingspersonen ska också samverka med de regionala samordnare som regeringen tidigare har utsett i flera län för att samordna insatserna med
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anledning av varsel om uppsägningar. Regeringen avser vidare att ge relevanta myndigheter i
uppdrag att bidra med aktiveringsplatser.
Regeringen beräknar att aktiveringsinsatsen
kommer att omfatta cirka 40 000 platser under
2010. Dessa platser kommer att vara tillgängliga
för vuxna både i och utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt i jobbgarantin för ungdomar.
Fler platser inom coachning i Arbetsförmedlingens
regi, arbetspraktik och praktisk kompetensutveckling
Det fortsatta stödet till korttidsarbetslösa har
samma inriktning som regeringen presenterade i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97) samt i 2009 års ekonomiska vårproposition, vilket innebär att resurserna ska användas dels för att upprätthålla förmedlingsinsatserna på en rimlig nivå, dels till fler
praktikplatser. Från årsskiftet har regeringen
förstärkt stödet till korttidsarbetslösa genom
mer resurser till coacher och praktikplatser som
möjliggör att de arbetslösa kan bibehålla kontakten med arbetsmarknaden. Regeringen avsätter
ytterligare resurser för att förstärka coachning i
Arbetsförmedlingens regi med 8 000 platser och
öka antalet platser i arbetspraktik och praktisk
kompetensutveckling med sammanlagt 4 000
platser under 2010. Dessutom tillförs resurser
för ytterligare cirka 1 000 platser i arbetsmarknadsutbildning under 2010.
Förstärkning av Arbetsförmedlingens
förvaltningsresurser
Den stigande arbetslösheten kommer att medföra en ökad belastning på Arbetsförmedlingen.
För att möta det ökade inflödet av arbetssökande och upprätthålla kvaliteten i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar föreslår regeringen därför att Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag ökas med 600 miljoner kronor under 2010. Det är mycket viktigt att
Arbetsförmedlingen upprätthåller en hög kvalitet i sitt arbete. I rådande situation med hög arbetslöshet och utökade resurser för insatser för
både nya arbetslösa och för dem i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar är det viktigt att rätt insatser används utifrån
individens förutsättningar. Regeringen anser
därför att Arbetsförmedlingen bör fortsätta att
utveckla och använda ett s.k. profileringssystem i
verksamheten.
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Förstärkta insatser för arbetslösa ungdomar

Utöver att ungdomar omfattas av aktiveringsinsatsen Lyft genomförs även en rad andra åtgärder för att underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.
Satsning för att motivera ungdomar att återgå till
studier
Som ett komplement till den utbildning som erbjuds inom jobbgarantin för unga i dag avser regeringen att genomföra en satsning på utbildningsplatser inom folkhögskolorna för ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskolan. Satsningen innebär att inskrivna arbetssökande inom jobbgarantin för ungdomar
ska kunna erbjudas utbildningsplatser på en folkhögskola. Den anpassade pedagogik som används på folkhögskolorna kan vara ett sätt att få
ungdomar som inte slutfört en grundskole- eller
gymnasieutbildning att återfå motivationen att
studera.
Målgruppen ska erbjudas en tre månader lång
utbildning som kan innehålla kurser av orienterade, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde
att påbörja eller återgå till reguljär utbildning.
Start av näringsverksamhet och arbetslivsinriktad
rehabilitering för ungdomar
En ökad kvalitet och fler aktiviteter inom jobbgarantin för ungdomar är motiverade inte minst
till följd av det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget. Ett sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden kan vara att starta eget företag.
Riksrevisionens granskning av stöd till start av
näringsverksamhet visar att programmet är
framgångsrikt jämfört med att vara arbetslös eller att delta i övriga arbetsmarknadspolitiska
program. Därför aviserar regeringen att deltagare
inom jobbgarantin för ungdomar ska kunna ta
del av stöd till start av näringsverksamhet.
Regeringen avser vidare att öppna möjligheten
för arbetslivsinriktad rehabilitering även inom
jobbgarantin för ungdomar. Detta innebär att
även ungdomar inom garantin kommer att
kunna ta del av de tjänster och den specialistkompetens som finns inom Arbetsförmedlingens arbetslivsinriktade rehabilitering liksom av
de insatser och program som finns inom ramen
för detta.

Deltagande i jobbgarantin på deltid
Regeringen avser vidare att ge deltagare i jobbgarantin för ungdomar som har fyllt 20 år möjlighet att delta i jobbgarantin på deltid för att
under resterande tid ha möjlighet att studera
inom den kommunala vuxenutbildningen. Deltagarna får aktivitetsstöd alternativt utvecklingsersättning på deltid. Åtgärden syftar till att öka
motivationen för studier och tydliggöra utbildningens betydelse på arbetsmarknaden. Den
väntas också bidra till att deltagarna i högre grad
väljer att gå över till att studera på heltid.
För att svenskundervisning för invandrare
(sfi) i större utsträckning ska kunna kombineras
med arbetsmarknadspolitiska insatser även för
ungdomar avser regeringen också att ge deltagare
i jobbgarantin för ungdomar möjlighet att studera sfi på deltid samtidigt som de resterande tid
deltar i andra aktiviteter inom jobbgarantin.
3.6.2

Förstärkta insatser till personer som
lämnar sjukförsäkringen

Syftet med reformeringen av sjukförsäkringen
var att stärka arbetslinjen och minska antalet
människor i utanförskap. Förändringarna trädde
i kraft den 1 juli 2008. Reformen har inneburit
att sjukskrivningsprocessen har blivit mer aktiv.
Insatser görs nu tidigare för att i högre utsträckning än förut ta till vara individernas arbetsförmåga. Avsikten är att ge bättre stöd till dem som
behöver det för att kunna delta i arbetslivet och
att samtidigt ge ökade incitament för sjukskrivna
att återgå i arbete.
För att bryta de tidigare långa och passiva
sjukskrivningarna som ofta ledde till permanent
utanförskap, infördes en begränsning av den tid
under vilken en person kan få sjukpenning eller
förlängd sjukpenning. Som längst kan en person
få ersättning från sjukförsäkringen i 2,5 år, varav
sjukpenning som längst kan beviljas under 12
månader och förlängd sjukpenning under som
längst 18 månader. För sjukfall där förlängd
sjukpenning lämnas och som påbörjades under
2008 eller tidigare innebär det att sjukdagarna
kommer att ta slut under 2010.
Från och med den 1 juli 2008 gäller även att
sjukersättning endast kan medges om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt
och rehabilitering inte bedöms kunna leda till att
arbetsförmågan kan återskapas. Den tidsbegränsade sjukersättningen har således avskaffats. Sär49
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skilda övergångsbestämmelser gäller för personer som den 1 juli 2008 uppbar tidsbegränsad
sjukersättning. De tidsbegränsade sjukersättningarna avslutas successivt under 2010–2012.
Under 2010 väntas cirka 54 000 personer att
lämna sjukförsäkringen på grund av att deras
dagar med förlängd sjukpenning eller tillfällig
sjukersättning tar slut. För denna grupp avser
regeringen att föreslå olika åtgärder som tillsammans innebär att möjligheterna till en återgång i
arbete ökar. Regeringen anser att personer som
har haft sjukpenning och förlängd sjukpenning i
sammanlagt 2,5 år i första hand behöver ett
intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen för
att komma tillbaka i arbetslivet.
Nedan redovisas regeringens åtgärdspaket för
att säkra en bra övergång till Arbetsförmedlingen där stöd och hjälp att övergå till arbete
efter långtidssjukfrånvaro ska erbjudas. Samtliga
åtgärder träder i kraft senast den 1 januari 2010.
Introduktion vid Arbetsförmedlingen
För att öka möjligheterna, för personer som
lämnar sjukförsäkringen, till en övergång i arbete
är det viktigt att skapa ett effektivt mottagande
och rätt former av stöd vid Arbetsförmedlingen.
Regeringen avser därför att den 1 januari 2010
införa ett nytt arbetsmarknadspolitiskt introduktionsprogram. Målgruppen för introduktionsprogrammet är de personer vars dagar med
sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut
och som på grund av att de antingen saknar eller
inte kan återgå till sitt tidigare arbete har skrivit
in sig vid Arbetsförmedlingen. Den som deltar i
introduktionsprogrammet ska ha rätt till aktivitetsstöd. Dessutom införs en möjlighet att direkt efter avslutad introduktion kvalificera sig till
jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin
för ungdomar.
Introduktionen syftar till att kartlägga individens förutsättningar och behov av stöd och ska
som längst pågå i tre månader. När det är klarlagt
hur den enskildes situation ser ut och vilka ytterligare insatser som kan vara aktuella ska personen hänvisas till Arbetsförmedlingens ordinarie insatser, såsom eget arbetssökande och
deltagande i övriga arbetsmarknadspolitiska program. Många av dem som lämnar sjukförsäkringen kan ha en funktionsnedsättning som medför
nedsatt arbetsförmåga och vara i behov av det
extra stöd, t.ex. i form av lönebidrag, trygghetsoch utvecklingsanställningar, som Arbetsförmedlingen kan erbjuda denna grupp.
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En individuell handlingsplan ska tas fram under introduktionsprogrammet och ska fungera
som underlag för att ta ställning till vilka övriga
arbetsmarknadspolitiska insatser som kan öka
möjligheterna för personen att återgå i arbete.
Introduktionsprogrammet kommer därmed att
innebära en koncentrerad utredning och kartläggning där Arbetsförmedlingens olika tjänster
och metoder erbjuds.
Vilka aktiviteter som erbjuds inom programmet och omfattningen av dessa ska baseras på
individens behov och förutsättningar. Utgångspunkten ska vara att deltagare som följer uppgjord handlingsplan också deltar i programmet
på heltid, förutsatt att deltagaren inte är inskriven i programmet på deltid.
Införandet av introduktionsprogrammet förutsätter en hög grad av samverkan mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i
samband med att de personer vars dagar med
sjukpenning eller sjukersättning tar slut övergår
till stöd i Arbetsförmedlingens regi. Regeringen
avser därför att under hösten 2009 ge de båda
myndigheterna i uppdrag att förbereda införandet av introduktionsprogrammet.
Fortsatt sjukpenning i vissa fall
Regeringens bedömning är att det i ett fåtal fall
inte är möjligt för individer som lämnar sjukförsäkringen på grund av att deras dagar med sjukpenning eller sjukersättning tagit slut att delta i
verksamhet vid Arbetsförmedlingen. Detta kan
t.ex. gälla om personen vårdas på sjukhus eller på
annat sätt får omfattande vård i hemmet eller via
sjukvården. Regeringen anser att förlängd sjukpenning i sådana fall ska kunna betalas ut utöver
de tidsramar som annars nu gäller. Detta bör
även vara möjligt för den som inte kan få ytterligare tid med tidsbegränsad sjukersättning och
som vårdas inneliggande på sjukhus eller motsvarande. För att möjliggöra utbetalningar med
förlängd sjukpenning ska en person med sjukeller aktivitetsersättning kunna återfå sin tidigare
sjukpenninggrundande inkomst i samband med
att sjuk- eller aktivitetsersättningen upphör.
Sjukfrånvaro under deltagande i
arbetsmarknadspolitiska program
Det finns i dag inget tydligt regelverk kring hur
länge en deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program kan vara frånvarande på grund av sjukdom och samtidigt uppbära aktivitetsstöd. Detta
har inneburit att många människor som varit
sjuka en längre tid inte fått sjukpenning eller
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sjukersättning utan i stället varit inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program, främst i jobboch utvecklingsgarantin. För att värna arbetslinjen och undvika det utanförskap dessa personer
riskerar att hamna i är det viktigt att personerna
befinner sig i rätt trygghetssystem.
Regeringen avser därför att ändra dagens
regelverk så att deltagare i arbetsmarknadspolitiska program skrivs ut ur programmet efter en
månads sjukfrånvaro. Den som skrivs ut ur introduktionsprogrammet, jobb- och utvecklingsgarantin eller jobbgarantin för ungdomar ska ha
möjlighet att inom 12 månader återinträda i
samma program efter tillfrisknande. Det är viktigt att de insatser som genomfördes före sjukfrånvaron ligger till grund för insatserna efter
återinträdet. Återinträdet i programmet ska därför ske på samma ersättningsdag som utträdet ur
programmet. Personer som på grund av sjukdom
lämnar något annat program har möjlighet att,
efter tillfrisknande, anvisas till ett program om det
bedöms som arbetsmarknadspolitiskt motiverat.
Regeringen avser att under hösten 2009 uppdra åt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att utarbeta och etablera samverkansrutiner
kring hanteringen av sjukfrånvaro i arbetsmarknadspolitiska program. Samverkan mellan de
båda myndigheterna är framförallt viktig för att
personer som varit sjukfrånvarande en längre tid
från ett arbetsmarknadspolitiskt program vid
tillfrisknande ska kunna erbjudas insatser med
utgångspunkt från individens behov.
Regeringen anser att det även finns behov av
att, i regelverket för sjukförsäkringen, förtydliga
hur arbetsförmåga ska bedömas för deltagare i
ett arbetsmarknadspolitiskt program. Bedömningen bör utgå från deltagarens förmåga och
möjligheter att genomföra ett arbetsmarknadspolitiskt program.
Utökad möjlighet till aktivitetsstöd vid tjänstledighet
Regeringen avser att utöka möjligheten för tjänstlediga utan lön vars dagar med sjukpenning eller
tidsbegränsad sjukersättning har tagit slut, att vid
deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program få aktivitetsstöd med samma belopp som
skulle ha lämnats som arbetslöshetsersättning.
Förlängd överhoppningsbar tid för sjuka
Den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen bör förlängas från högst fem till högst
tio år för personer som har varit frånvarande från
arbetsmarknaden på grund av styrkt sjukdom.
Detta bör gälla ersättningsperioder som beviljas

under perioden från och med den 1 januari 2010
till och med den 31 januari 2013. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med detta
förslag under hösten 2009.
Den överhoppningsbara tiden i arbetslöshetsförsäkringen förkortades från högst sju till högst
fem år den 1 januari 2007. Den 1 juli 2008 infördes nya tidsgränser i sjukförsäkringen. De nya
reglerna i sjukförsäkringen kommer att förhindra att personer som inte har permanent nedsatt
arbetsförmåga blir kvar i sjukförsäkringen under
lång tid. Under en övergångsperiod kommer det
dock att förekomma att personer har varit sjukskrivna i många år utan att för den skull ha permanent nedsatt arbetsförmåga. För att även
dessa ska kunna få arbetslöshetsersättning när de
når de nya tidsgränserna i sjukförsäkringen bör
den överhoppningsbara tiden för sjukdom, under en övergångsperiod, förlängas till högst tio
år. Detta innebär att personer som har varit
långvarigt sjukfrånvarande och som är medlemmar i en arbetslöshetskassa kan få rätt till inkomstrelaterad ersättning medan de som inte är
medlemmar kan få rätt till arbetslöshetsersättning med grundbelopp.
Snabbare väg till inkomstrelaterad ersättning vid
förnyat medlemskap
Tidigare medlemmar i en arbetslöshetskassa, vars
dagar med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning har tagit slut, som förnyar sitt medlemskap
under perioden mellan den 1 oktober 2009 och
den 31 december 2010 bör kunna uppfylla medlemsvillkoret på tre månader. För att få rätt till
inkomstrelaterad ersättning bör de även kunna
återknyta till ett arbetsvillkor som ligger inom
den tidigare medlemstiden. Detta bör gälla personer som lämnat arbetslöshetskassan mellan
den 1 januari 2007 och den 30 september 2009.
Denna möjlighet upphör att gälla den 1 februari
2013. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med detta förslag under hösten 2009.
I januari 2007 höjdes avgiften till arbetslöshetskassan och sjukskrivna utan anställning betalade full avgift fram till juli 2008. Sedan januari
2007 har ett antal sjukskrivna medlemmar lämnat arbetslöshetskassorna, antingen av ekonomiska skäl eller för att de varit sjukskrivna så
länge att de i händelse av arbetslöshet inte haft
rätt till arbetslöshetsersättning. När de avslutade
sitt medlemskap hade de inte kännedom om de
förändringar i sjukförsäkringen som innebär att
de kan bli hänvisade till arbetslöshetsförsäk51
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ringen när dagarna med sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tar slut. När den överhoppningsbara tiden förlängs och de nya tidsgränserna i sjukförsäkringen har börjat gälla bör de, som
avslutat sitt medlemskap mot bakgrund av de
regler som gällde tidigare, ges möjlighet att
uppfylla ett medlemsvillkor på kortare tid än 12
månader. För att få rätt till inkomstrelaterad
ersättning krävs normalt att ett arbetsvillkor,
som innebär minst sex månaders arbete, har uppfyllts inom den senaste medlemstiden. För att
personer som nått tidsgränserna i sjukförsäkringen och som förnyat sitt medlemskap ska
kunna få inkomstrelaterad ersättning bör de få
möjlighet att uppfylla detta krav med ett arbetsvillkor som har uppfyllts under den tidigare
medlemstiden.
Ekonomiska konsekvenser av regeringens förslag
Till följd av de åtgärder som presenteras i detta
avsnitt för att hjälpa personer som lämnar sjukförsäkringen ut i arbetslivet föreslås utgifterna på
anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd öka med 2 002 miljoner kronor
2010. För 2011 och 2012 beräknar regeringen att
utgifterna på anslaget ökar med 2 954 respektive
2 948 miljoner kronor i förhållande till beräkningen i 2009 års ekonomiska vårproposition.
Regeringen föreslår även att utgifterna på
anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser ökar med 84 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012 beräknar
regeringen att utgifterna på anslaget ökar med
439 respektive 917 miljoner kronor i förhållande
till beräkningen i vårpropositionen. Utgifterna
på anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
föreslås öka med 503 miljoner kronor 2010. För
2011 och 2012 beräknar regeringen att anslaget
ökas med 1 263 respektive 1 528 miljoner kronor
i förhållande till beräkningen i vårpropositionen.
Vidare föreslår regeringen att anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader ökas med
405 miljoner kronor 2010. För 2011 och 2012
beräknar regeringen att anslaget ökas med 590
respektive 566 miljoner kronor i förhållande till
beräkningen i vårpropositionen.
3.6.3

Nyanlända invandrares etablering

Intensifierade insatser för att minska skillnaderna mellan utrikes och inrikes föddas arbetskraftsdeltagande, sysselsättning och arbetslös52

het är angelägna. Arbetsförmedlingen har här
en viktig uppgift även om insatser är nödvändiga inom flera olika politikområden.
Den inriktning som presenterades i regeringens strategi för integrationspolitikens genomförande under 2008–2010 (Egenmakt mot
utanförskap – regeringens strategi för integration, skr. 2008/09:24) ligger fast.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition till riksdagen med förslag som
påskyndar etableringen för vissa nyanlända invandrare. En lagrådsremiss med förslag till en ny
lag om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare har nyligen beslutats av regeringen.
Den reform som föreslås innebär att staten
från och med den 1 december 2010 tar ett större
ansvar för vissa nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen får enligt lagförslaget ett samordnande ansvar för att påskynda den nyanländes
etablering och får därmed ett utökat ansvar för
målgruppen. En statlig ekonomisk ersättning till
den nyanlände som villkoras av ett aktivt deltagande i aktiviteter avses att införas. En ny aktör
– etableringslots – som arbetar på uppdrag av
Arbetsförmedlingen ska stödja den nyanlände i
att hitta ett arbete. Arbetsförmedlingen ska tillhandahålla lotsar enligt ett valfrihetssystem för
nyanlända. Med reformen vill regeringen uppnå
en snabbare etablering på arbetsmarknaden,
starkare incitament, ökad egenmakt och valfrihet
för individen, klara och tydliga ansvarsförhållanden och bättre tillvaratagande av individens
kompetens. För ytterligare information om reformen se utgiftsområde 13 Integration och
jämställdhet.
Förutom de medel som för 2010 föreslås tillföras anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader föreslås medel under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet för
reformen under 2010.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med uppgifter om utgifter för reformen
2011 och 2012.
Verksamheten med etableringssamtal för nyanlända invandrare, som bedrivs på försök i vissa
delar av landet sedan 2009, bör utökas till att
omfatta hela landet tills den föreslagna reformen
träder i kraft
Utrikes födda som inte omfattas av ovan
nämnda reform ska med fortsatt högt ställda
ambitioner också erbjudas service från Arbetsförmedlingen. För gruppen övriga nyanlända,
framför allt anhöriginvandrare som inte omfattas
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av reformen, kommer behov att finnas av särskilda insatser, sannolikt framför allt bedömning
av utbildning och yrkeserfarenheter. Nära
samverkan med kommunerna är fortsatt nödvändig även för denna grupp med tanke på samordningen med svenskundervisning för invandrare (sfi). Övriga arbetslösa utrikes födda ska erbjudas service utifrån sin situation och sina behov på samma sätt som andra arbetssökande.
3.6.4

Åtgärder för att förebygga felaktiga
utbetalningar

Regeringen anser att det är mycket viktigt att
förtroendet och legitimiteten för trygghetssystemen upprätthålls. Regeringen anser därför att
Arbetsförmedlingen fortsatt måste prioritera arbetet med att förebygga felaktiga utbetalningar.
Utvecklingsarbetet med att säkerställa att utbetalningarna från trygghetssystemen sker i tid och
enbart till dem som är berättigade till ersättning
behöver intensifieras.
Generella åtgärder, vilka syftar till att förebygga felaktiga utbetalningar, redovisas i denna
budgetproposition under Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 12.4 Arbete mot felaktiga utbetalningar inom välfärdssystemet.
3.6.5

Förenklade och förbättrade regler
för företagare

I betänkandet Trygghetssystem för företagare
(SOU 2008:89) som remissbehandlades under
hösten 2008, lämnades flera förslag till förenklingar och förbättringar av reglerna som berör
företagare i arbetslöshetsförsäkringen. De förslag som regeringen avser att återkomma till
riksdagen med följer delvis förslagen i betänkandet och syftar dels till att förtydliga regelverket
och dels till att stärka företagarnas skydd i arbetslöshetsförsäkringen. Företagarbegreppet i
arbetslöshetsförsäkringen bör kopplas till inkomstskattelagen. På så sätt blir regelverket tydligare. Reglerna för arbetslöshetsersättning vid
tillfälligt uppehåll i näringsverksamheten bör
förtydligas, liksom regler för sammanläggning av
inkomster från näringsverksamhet och anställning. För att en person som har haft låga inkomster under något eller några av de tre år som i dag
ingår i beräkningsunderlaget för arbetslöshetsersättning inte ska drabbas av att han eller hon

driver verksamheten vidare trots dålig lönsamhet, bör företagares dagsförtjänst baseras på den
senaste taxeringen eller, om det är mer förmånligt, på genomsnittet av de två år som föregår
inkomståret i den senaste taxeringen. Vidare bör
ersättningen, under vissa förutsättningar, kunna
baseras på inkomster av tidigare anställning om
företaget läggs ner inom 24 månader efter start.
Vid arbetslöshet bör det bortses från näringsverksamhet som bedrivits parallellt med heltidsanställning eller heltidsföretagande, oavsett hur
stora inkomster den parallella näringsverksamheten genererat. Inkomster från sidoverksamheten bör däremot, precis som i dag, räknas
av från arbetslöshetsersättningen om de
överstiger ett visst belopp. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen med dessa förslag
under våren 2010 och de bör kunna träda i kraft
senast den 1 juli 2010. Förändringarna beräknas
öka utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen med
36 miljoner kronor 2010, 72 miljoner kronor
2011 och 72 miljoner kronor 2012.
3.6.6

Överhoppningsbar tid för familjeoch jourhemsföräldrar

Uppdrag som familje- eller jourhemsförälder utgör viktiga samhällsinsatser, och i den mån dessa
påverkar möjligheterna att förvärvsarbeta bör
detta uppdrag i vissa fall beaktas i arbetslöshetsförsäkringen. Ett uppdrag att ta emot barn i familje- eller jourhem innebär att uppdragstagaren
fungerar som förälder i vardagliga situationer.
Uppdraget som familje- eller jourhemsförälder
bör i normalfallet betraktas som föräldraskap,
vilket kan kombineras med förvärvsarbete.
Emellertid finns det fall då familje- eller jourhemsföräldrar måste vara ständigt närvarande i
hemmet. Tid som familje- eller jourhemsförälder, där socialnämnden har begärt att familje- eller
jourhemsföräldern är närvarande i hemmet i sådan utsträckning att det är nödvändigt att helt
avstå från förvärvsarbete, bör därför betraktas
som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen på samma sätt som annan överhoppningsbar tid. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med detta förslag under hösten 2009.
Förändringen bör kunna gälla från och med januari 2010. Förändringen beräknas öka utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen med 8 miljoner kronor från och med 2010.
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3.6.7

Bättre beslutsunderlag för arbetsmarknadspolitiken

För att kunna genomföra en mer detaljerad analys av arbetsmarknaden är det viktigt att göra det
möjligt för Statistiska centralbyrån (SCB) att få
ta del av vissa uppgifter ur arbetslöshetskassornas medlemsregister, handläggnings- och utbetalningssystem. Denna kunskap är mycket viktig
för att regeringen ska kunna utforma arbetsmarknadspolitiken på bästa sätt. Regeringen
föreslår därför i proposition Vissa förändringar i
arbetslöshetsförsäkringen (prop. 2009/10:7),
som beslutades den 3 september 2009, bland
annat att en arbetslöshetskassa på begäran ska
lämna de uppgifter om medlemskap och medlemmars ersättning till SCB, som myndigheten
behöver för framställning av statistik i enlighet
med uppdrag från regeringen som syftar till att
kartlägga och analysera arbetsmarknaden.
Hos SCB gäller, i sådan verksamhet som avser
framställning av statistik, ett långtgående sekretesskydd, s.k. absolut sekretess, för personuppgifter. Förslagen bör kunna gälla från och med
januari 2010.

3.7

Budgetförslag

3.7.1

1:1 Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader

Tabell 3.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

4 858 403

2009

Anslag

5 005 634

2010

Förslag

5 955 092

2011

Beräknat

5 513 766

2

2012

Beräknat

5 522 836

3

1

Utnyttjad
anslagskredit
Utgiftsprognos

-62 491
4 754 731

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 5 457 931 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 437 088 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Arbetsförmedlingens
förvaltningskostnader och för viss medfinansiering som svarar mot utbetalningar från
anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för
perioden 2007–2013.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.7 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Intäkter som får
disponeras

Kostnader

Resultat

21 515

-18 465

3 051

Prognos 2009

27 360

-24 605

2 755

Budget 2010

30 942

-30 748

194

Utfall 2008

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte
alltid med summan.

Tjänsteexporten finansieras av SIDA och EU.
Verksamheten sker i enlighet med inriktningen
för det svenska biståndet och EU:s prioriterade
områden. Insatserna består i att utveckla styrning, organisation, tjänster och metoder på arbetsförmedlingar inklusive arbetslivsinriktad rehabilitering.
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Regeringens överväganden

Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

Under 2008 utnyttjade Arbetsförmedlingen
drygt 62 miljoner kronor av anslagskrediten.
Som en del av de satsningar regeringen genomförde i samband med propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97)
ökades anslaget på tilläggsbudget med 300
miljoner kronor 2009.
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en
teknisk justering av anslaget vilket har inneburit
att närmare 143 miljoner kronor förts bort som
indragning av anslagsbelopp 2009. Av samma anledning minskas anslaget även följande år, vilket
framgår av rubriken ”Övrigt” i tabellen för härledning av anslagsnivån 2010–2012.
Därutöver minskas anslaget med 300 000 kronor 2010 och 200 000 kronor från 2011 för att
finansiera ökningen av det under utgiftsområde
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning uppförda anslaget 1:2 Kammarkollegiet. Minskningen sker med anledning av en överföring till
Kammarkollegiet av uppgifter att följa upp verksamhet som bedrivs enligt lagen (2004:543) om
samtjänst vid medborgarkontor.
Vidare ökas anslaget med 50 miljoner kronor
2010 för utveckling, nya funktioner och
informationsinsatser med anledning av reformen
som ska påskynda etableringen för vissa nyanlända invandrare som redovisas i avsnitt 3.6.3.
Anslaget ökas även med 43 miljoner kronor för
att utöka verksamheten med etableringssamtal
för nyanlända invandrare 2010.
Anslaget ökas med 405 miljoner kronor 2010
med anledning av tillkommande uppgifter i samband med sjukförsäkringsreformen. Av samma
anledning beräknas anslaget öka med 590 miljoner kronor 2011 och 566 miljoner kronor 2012.
Med anledning av den ytterligare förstärkningen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken
ökas anslaget med 600 miljoner kronor 2010.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag på 5 955 092 000 kronor för 2010.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

4 705 634

4 705 634

4 705 634

175 394

225 327

252 373

1 097 700

589 797

565 796

-23 636

-6 993

-967

5 955 092

5 513 766

5 522 836

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndighetens
förvaltningsutgifter.

3.7.2

1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

Tabell 3.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

22 939 934

2009

Anslag

37 763 872

2010

Förslag

53 705 710

2011

Beräknat

56 113 086

2012

Beräknat

56 148 680

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 546 266
36 201 022

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är bidrag till arbetslöshetsersättning, aktivitetsstöd och utvecklingsersättning för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program, bidrag till arbetslöshetskassor samt statliga ålderspensionsavgifter. Utgifterna påverkas främst av antalet arbetslösa
med arbetslöshetsersättning, omfattningen av
programmen och ersättningsnivåerna.
Aktivitetsstöd och utvecklingsersättning får
även användas för viss nationell medfinansiering
som svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6
Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–
2013. Av medlen under anslaget får högst 400
miljoner kronor användas för utgifter enligt ändamålet för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Syftet är att
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen i avvägningen mellan
programplatser med aktivitetsstöd och kostnader
för arbetsmarknadspolitiska program och insatser.
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Bidrag till arbetslöshetsersättning

Under 2008 fick i genomsnitt 74 000 personer
per månad arbetslöshetsersättning vid heltidsarbetslöshet, vilket var en minskning med 30 000
personer jämfört med 2007. I genomsnitt 62 000
deltidsarbetslösa eller timanställda fick arbetslöshetsersättning, vilket var en minskning med
32 000 personer jämfört med 2007. År 2008 utbetalades totalt 13 578 miljoner kronor i arbetslöshetsersättning, vilket var en minskning med
totalt 6 201 miljoner kronor jämfört med 2007.
De minskade utgifterna beror främst på att antalet ersättningstagare minskade. Under anslaget
betalades även 49 miljoner kronor ut till vissa arbetslöshetskassor under 2008. Bidraget motsvarar det nettobidrag som tidigare betalades ut via
det utjämningssystem som avskaffades i januari
2007. Under 2009 har regeringen i stället, med
stöd av 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor, lämnat ett bidrag om 10 miljoner
kronor till vissa arbetslöshetskassor för att kompensera små arbetslöshetskassor med höga administrativa kostnader per medlem. Dessutom
har bidrag om 6 miljoner kronor lämnats till arbetslöshetskassorna under 2009 för att kompensera för ökade kostnader till följd av ökat elektroniskt informationsutbyte.
Utgifterna under 2009 beräknas uppgå till
22 288 miljoner kronor. Jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition beräknas utgifterna för arbetslöshetsersättning att
minska med 1 940 miljoner kronor 2009, 195
miljoner kronor 2010, öka med 163 miljoner
kronor 2011 och 241 miljoner kronor 2012.

Under 2008 var det nästan 9 000 programdeltagare i
genomsnitt per månad som inte uppbar aktivitetsstöd. Dessa personer deltog huvudsakligen
i program av typen arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsutbildning eller förberedande utbildning. En stor del av dessa deltagare
fick sin försörjning via det under utgiftsområde
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m.
Antalet deltagare i program som berättigar till
aktivitetsstöd, inklusive ungdomar med utvecklingsersättning, uppgick första halvåret 2009 till i
genomsnitt drygt 104 000 personer per månad,
vilket var en ökning med nästan 36 000 personer
jämfört med samma period 2008. I genomsnitt
var det drygt 10 000 personer per månad som
inte uppbar aktivitetsstöd.
Utgifterna för aktivitetsstöd, inklusive utvecklingsersättning, uppgick till 6 682 miljoner kronor
2008, vilket var en ökning med 365 miljoner kronor jämfört med 2007. Under första halvåret 2009
uppgick utgifterna för aktivitetsstödet, inklusive
utvecklingsersättningen, till 4 339 miljoner kronor, vilket var 1 115 miljoner kronor mer än motsvarande period 2008. Utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning under 2009 beräknas uppgå till 10 571 miljoner kronor.
Jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition bedöms utgifterna för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning att minska med
1 973 miljoner kronor 2009, öka med 531 miljoner
kronor 2010, minska med 1 812 miljoner kronor
2011 och öka med 857 miljoner kronor 2012.
Statliga ålderspensionsavgifter

Aktivitetsstöd

Under 2008 uppgick antalet deltagare i program
som berättigar till aktivitetsstöd inklusive ungdomar med utvecklingsersättning till i genomsnitt 71 000 personer per månad, vilket är en ökning med nästan 12 000 personer jämfört med
2007. Aktivitetsstöd lämnades till i genomsnitt
60 000 personer per månad, vilket var en ökning
med knappt 7 000 personer jämfört med 20077 .

Arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd är
belagda med statliga ålderspensionsavgifter som
uppgår till cirka 10 procent av den utbetalade ersättningen. Det preliminära beloppet, som beräknas årligen, korrigeras med två års eftersläpning utifrån utfall genom ett s.k. regleringsbelopp. Under 2008 betalades 2 680 miljoner kronor i statliga ålderspensionsavgifter, vilket inkluderar regleringsbeloppet för budgetåret 2005.
Utgifterna för statliga ålderspensionsavgifter
2009 kommer att uppgå till 3 342 miljoner kronor, vilket inkluderar regleringsbeloppet för 2006
som motsvarar ett negativt saldo om 193 miljon-

7 Det finns en fördröjning i utbetalningssystemet för aktivitetsstöd som i

princip innebär att personer som deltar i aktivitetsstöds berättigande pro-

kalenderår innebär detta att antal deltagare och antal personer som fått

gram en viss månad får sin ersättning utbetald månaden därpå. Under ett

aktivitetsstöd utbetalat inte går att relatera till varandra helt och hållet.

56

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

er kronor. För 2010 beräknas utgifterna bli 3 823
miljoner kronor varav regleringsbeloppet för
2007 uppgår till ett negativt saldo om 911 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Under budgetåret 2008 uppgick anslagssparandet till 6 546 miljoner kronor. Av detta belopp
disponerar Arbetsförmedlingen 2 350 miljoner
kronor för aktivitetsstöd under 2009 som en del
av regeringens satsning i samband med proposition Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97). Resterande anslagssparande har
förts bort som en indragning av anslagsbelopp.
Anslaget har vidare på 2009 års vårtilläggsbudget
ökats med 10 086 miljoner kronor. Av detta
beräknas 6 613 miljoner kronor för arbetslöshetsersättning, 2 411 miljoner kronor för aktivitetsstöd samt 1 062 miljoner kronor för statliga
ålderspensionsavgifter.
Den 1 maj 2010 träder Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen i kraft.
Bestämmelserna i förordningen innebär bland
annat att egenföretagare omfattas av alla bestämmelser om arbetslöshetsförmåner i förordningen
samt att regler om återbetalning avseende arbetslösa som bott i ett annat land och arbetat i ett
annat införs. Till följd av dessa bestämmelser och
en anpassning av nordiska konventionen om
social trygghet till förordningen väntas utgifterna öka med 4 miljoner kronor 2010, 5 miljoner
kronor 2011 och 5 miljoner kronor 2012.
I proposition En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete (prop.
2007/08:136) föreslogs ett antal åtgärder, vilka
syftade till att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna
att återgå till arbete. Bland annat infördes en
rehabiliteringskedja och fasta tidsgränser i sjukförsäkringen. För de personer vars dagar med
förlängd sjukpenning eller tillfällig sjukersättning tagit slut ska stöd ges av Arbetsförmedlingen för att hjälpa dessa personer tillbaka till
arbetslivet. Detta kommer att öka utgifterna
under anslaget med 2 002 miljoner kronor 2010,
2 954 miljoner kronor 2011 och 2 948 miljoner
kronor 2012.
Utöver detta ökar utgifterna under anslaget
med 44 miljoner kronor 2010 och med 80 miljoner kronor 2011 respektive 2012 till följd av de

aviserade förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen avseende familje- och jourhemsföräldrar
och trygghet för företagare (se avsnitt 3.6).
Satsningen på ökad aktivering inom arbetsmarknadspolitiken, vilken beskrivs i avsnitt 3.6,
innebär att utgifterna för aktivitetsstöd (exklusive statliga ålderspensionsavgifter) ökar med
2 543 miljoner kronor 2010. Samtidigt innebär
satsningen på arbetsmarknadspolitiska program
att antalet arbetslösa minskar, vilket minskar utgifterna för arbetslöshetsersättning (exklusive
statliga ålderspensionsavgifter) med 1 131 miljoner kronor 2010. Utgifterna för statliga ålderspensionsavgifter ökar med 138 miljoner kronor
2010. Sammantaget innebär satsningen på ökad
aktivering att utgifterna under anslaget ökar med
1 550 miljoner kronor 2010.
Regeringen har under 2008 beviljat arbetslöshetskassorna ett bidrag om 49 miljoner kronor
per år för att utjämna de administrativa kostnaderna. Bidraget motsvarade det bidrag som betalades ut genom det tidigare utjämningssystemet,
vilket slopades 2007. En översyn av detta bidrag
aviserades i budgetpropositionen för 2009. Arbetet med översynen avslutades våren 2009 och i
stället infördes ett särskilt bidrag till små arbetslöshetskassor som har höga administrationskostnader per medlem. Förändringen innebär att
bidraget beräknas bli 39 miljoner kronor lägre
från och med 2009. Det minskade bidraget används delvis för att finansiera överföringar om 22
miljoner kronor till andra anslag 2010, 2011 och
2012 (se tabell 3.10).
Tabell 3.10 Specifikation av anslag till vilka överföringar
görs från anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och
aktivitetsstöd
Miljoner kronor
Utgiftsområde och anslag

2010

2011

2012

1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten

0,6

0,6

0,6

2:1 Arbetsmiljöverket

8,0

8,0

8,0

2:2 Arbetsdomstolen

3,0

3,0

3,0

2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)

7,0

7,0

7,0

2,4

2,4

2,4

1,0

1,0

1,0

22,0

22,0

22,0

UO 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv

UO 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
1:9 Statistiska centralbyrån
UO 4 Rättsväsendet
1:5 Sveriges domstolar
Summa
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Utöver detta finansierar det minskade bidraget
utgiftsökningarna under anslaget till följd av förslaget om överhoppningsbar tid för familje- och
jourhemsföräldrar samt utgiftsökningarna till
följd av ikraftträdandet av Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 883/2004 och
anpassningen av nordiska konventionen.
Sammantaget innebär de anslagsförändringar
som redovisats ovan att utgifterna under anslaget
ökar med totalt 3 561 miljoner kronor 2010,
3 000 miljoner kronor 2011 och 2 994 miljoner
kronor 2012. Den sammantagna effekten av
dessa förändringar, tillsammans med beslut dels i
2009 års ekonomiska vårproposition och dels i
regeringens proposition Åtgärder för jobb och
omställning (prop. 2008/09:97), redovisas under
”Beslut” i tabell 3.11.
Tabell 3.11 beskriver de förändringar som
förklarar den nya nivån för anslaget jämfört med
vad som ursprungligt anvisats i statsbudgeten för
2009. ”Beslut” avser genomförda och aviserade
regelförändringar samt beslut. ”Övriga makroekonomiska förutsättningar” avser i huvudsak
effekten av förändringar i regeringens makroekonomiska antagandebild som påverkar utgifterna under anslaget, t.ex. antalet arbetslösa och
timlöneutveckling. Här redovisas även effekter
av andra antaganden, t.ex. andelen av de arbetslösa som uppbär arbetslöshetsersättning och
antalet ersättningsdagar. Ökningen förklaras
främst av att prognoserna avseende antal arbetslösa och antal i aktivitetsstöd har reviderats upp
för åren 2010–2012. ”Volymer” avser effekten av
förändringar som inte direkt har koppling till
den makroekonomiska bilden, t.ex. beteendeförändringar. Under volymer i tabell 3.11 redovisas
en ökning av utgifterna som beror på förändringar, som ännu inte fångas upp av utfall, i
arbetslöshetsförsäkringen och som aviserades i
budgetpropositionen för 2009.
Ovanstående leder till att utgifterna under anslaget, jämfört med bedömningen i 2009 års ekonomiska vårproposition, beräknas minska med
3 913 miljoner kronor 2009, öka med 284
miljoner kronor 2010, minska med 1 827 miljoner kronor 2011 och öka med 817 miljoner kronor 2012.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 53 705 710 000 kronor för 2010.
Av detta belopp beräknas 29 613 000 000 kronor för bidrag till arbetslöshetsersättning,
20 269 694 000 kronor för aktivitetsstöd och ut-
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vecklingsersättning samt 3 823 016 000 kronor
för statliga ålderspensionsavgifter.
Tabell 3.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

27 677 872

27 677 872

27 677 872

4 793 957

2 815 251

2 987 891

20 934 035

25 253 238

25 116 192

299 846

366 725

366 725

53 705 710

56 113 086

56 148 680

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.3

1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

Tabell 3.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 307 137

2009

Anslag

5 932 075

2010

Förslag

8 025 400

2011

Beräknat

11 456 700

2012

Beräknat

11 783 700

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 951 199
4 797 250

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är i huvudsak kostnader
för jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgarantin
för ungdomar, arbetsmarknadsutbildning, anställningsstöd inklusive bidrag till instegsjobb,
förberedande utbildning och övriga kringkostnader vid arbetsmarknadspolitiska program. Av
anslaget får högst 400 miljoner kronor användas
för ändamål enligt anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd. Syftet är att
Arbetsförmedlingen ska kunna ha en viss flexibilitet i medelsanvändningen mellan programplatser med aktivitetsstöd och andra programkostnader. Anslaget får användas för viss nationell
medfinansiering som svarar mot utbetalningar
från anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för
perioden 2007–2013. Anslaget får även användas
för medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen och de lokala utvecklingsavtalen inom
storstadspolitiken, t.ex. för att vidareutveckla de
samverkansöverenskommelser som träffats. Vidare beräknas under anslaget utgifter för delfi-
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nansiering av ett OECD-program som ska mäta
den vuxna befolkningens kunskaper och kompetens under 2009–2013 (PIAAC).
Utgifterna under anslaget påverkas främst av
omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska
programmen. Antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program uppgick till i genomsnitt
knappt 85 000 personer per månad under 2008.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

der löper i normalfallet under cirka sex månader.
Det innebär att åtaganden under anslaget kan
medföra utgifter under kommande budgetår.
Regeringen bör därför bemyndigas att för 2010
besluta om åtaganden under anslaget som medför framtida utgifter. Regeringen föreslår att
riksdagen bemyndigar regeringen att för anslaget
under 2010 ingå ekonomiska förpliktelser som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 525 000 000 kronor
under 2011–2013.

Arbetsmarknadspolitiska program och insatser
för vilka det lämnas ersättning för kringkostnaTabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden

1 515 525

1 253 084

2 153 084

Nya åtaganden

1 174 433

2 020 000

2 020 000

-1 436 874

-1 120 000

-1 820 000

Utestående åtaganden vid årets slut

1 253 084

2 153 084

2 353 084

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 000 000

3 000 000

2 525 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

-2 120 000

-233 084
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Regeringens övervägande
Utgifterna under anslaget ökade med 406 miljoner kronor under 2008 jämfört med 2007 och
uppgick till sammanlagt 3 307 miljoner kronor.
Utgiftsökningen förklaras i huvudsak av att särskilt anställningsstöd lämnas som bidrag under
anslaget i stället för som tidigare en kreditering
av arbetsgivarens skattekonto. Av anslagssparandet från budgetåret 2008 får Arbetsförmedlingen
2009 disponera 1 100 miljoner kronor som en
del av regeringens satsning i samband med propositionen Åtgärder för jobb och omställning
(prop. 2008/09:97). Resterande belopp har förts
bort som en indragning av anslagsbelopp. Anslaget har i och med 2009 års proposition om
vårtilläggsbudget minskats med drygt 5 miljoner
kronor för att delfinansiera en urvalsundersökning i SCB:s arbetskraftsundersökning.
Under första halvåret 2009 utbetalades 1 824
miljoner kronor under anslaget, vilket var 237
miljoner kronor högre än utgifterna under
samma period i fjol. Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska programmen beräknas i år
öka till i genomsnitt 133 000 personer per månad, inklusive cirka 6 000 platser där deltagarna
har rehabiliteringspenning finansierad från det
under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1
Sjukpenning och rehabilitering m.m. Utgifterna
under 2009 beräknas uppgå till sammanlagt 4 797
miljoner kronor. Detta är 1 135 miljoner kronor
lägre än vad som anvisats i statsbudgeten för
2009. Anledningen är att upphandlingen av
kompletterande aktörer tagit längre tid än vad
regeringen planerat samt att kostnaderna för aktiviteter inom garantierna varit lägre än vad regeringen tidigare beräknat.
Under 2010 beräknas 242 000 personer delta i
arbetsmarknadspolitiska program eller insatser,
varav cirka 4 000 platser avser deltagare med rehabiliteringspenning finansierad från det under
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp uppförda anslaget 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. I tabell 3.14 redovisas programvolymerna och utgifterna under
anslaget för perioden 2010–2012.
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Tabell 3.14 Volymer och utgifter arbetsmarknadspolitiska
program
2010

2011

2012

Volymer (tusental)
Deltagare med aktivitetsstöd 1

220

220

217

2

22

19

18

242

239

235

8 025

11 457

11 784

22 256

22 991

24 976

30 281

34 448

36 760

Deltagare utan aktivitetsstöd
Summa
Utgifter (miljoner kronor)
Verksamhet m.m.
Aktivitetsstöd
Summa

3

1

Inklusive utvecklingsersättning.
2
I huvudsak programdeltagare med rehabiliteringspenning, personer med särskilt
anställningsstöd och instegsjobb.
3
Inklusive statliga ålderspensionsavgifter.

Beloppen och volymerna ovan är beräknade och
ska spegla resursutrymmet för arbetsmarknadspolitiska insatser vid Arbetsförmedlingen.
Regeringen har i juni 2009 ansökt om medel
från Europeiska globaliseringsfonden. Fonden
syftar till att ge stöd för omställning till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln eller som ett direkt resultat av den ekonomiska krisen. Utgifterna för dessa insatser beräknas uppgå till 152 miljoner kronor 2009 och
2010 och bedöms rymmas inom befintligt anslag. Bidraget från EU som redovisas på statsbudgetens inkomstsida beräknas samtidigt
uppgå till 99 miljoner kronor (65 procent av det
ansökta beloppet) enligt gällande regler för globaliseringsfonden. Resterande del utgörs av nationell medfinansiering.
I enlighet med vad regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2009 beräknas 21 miljoner
kronor under perioden 2009–2013 under anslaget
för delfinansiering av ett OECD-program som
ska mäta den vuxna befolkningens kunskap och
kompetens (PIAAC).
Anslaget minskas med 7 miljoner kronor 2010
och 6,7 miljoner kronor från 2011 för att delfinansiera en urvalsundersökning i SCB:s Arbetskraftundersökning. Motsvarande ökning sker av
det under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning uppförda anslaget 1:9 Statistiska centralbyrån.
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Till följd av att kostnaderna för aktiviteter inom
garantierna varit lägre än vad regeringen tidigare
beräknat minskas anslaget med 2 543 miljoner
kronor under 2010. Regeringens satsningar på
ytterligare arbetsmarknadsåtgärder under 2010 i
form av ytterligare coachningsinsatser, arbetsmarknadsutbildning, kringkostnader i form av
flyttningsbidrag m. m. kopplade till ökningen av
programplatser samt folkhögskolesatsningen
inom jobbgarantin för ungdomar beräknas öka
utgifterna under anslaget med 498 miljoner
kronor. Genom detta minskas därmed anslaget
med totalt 2 045 miljoner kronor 2010.
Regeringens insatser till stöd för övergången
till arbete för personer som varit långtidssjukskrivna ökar utgifterna under anslaget med 84
miljoner kronor under 2010. Utgifterna under
anslaget för dessa insatser beräknas uppgå till
439 miljoner kronor under 2011 och 917 miljoner kronor under 2012.
Utöver ovan redovisade anslagsförändringar
redovisas i följande tabell under ”Beslut” den i
samband med propositionen Åtgärder för jobb
och omställning (prop. 2008/09:97) aviserade
ökningen av anslaget för coachningsinsatser med
1 200 miljoner kronor 2010 och 600 miljoner
kronor 2011. Med anledning av tidigare aviserade
beslut om resurser för jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar m.m. ökas
anslaget med 14 miljoner kronor under 2010 och
minskas med 46 miljoner kronor från 2011. Anslaget minskas även med 12 miljoner kronor
2010 och 14 miljoner kronor från 2011 för att
finansiera regeringens arbetsmiljösatsning i enlighet med vad som aviserades i 2009 års budgetproposition.
Effekten av förändringar i regeringens makroekonomiska antagandebild för konsumentprisindex samt även ökade programvolymer 2010 i
förhållande till innevarande års prognos redovisas under ”Övriga makroekonomiska förutsättningar”.
Sammantaget innebär detta att utgifterna under anslaget jämfört med 2009 års ekonomiska
vårproposition minskar med 2 398 miljoner kronor under 2010. Jämfört med vårpropositionen
beräknas utgifterna minska med 277 miljoner
kronor under 2011 och öka med 719 miljoner
kronor under 2012.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 8 025 400 000 kronor för 2010.

Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och
insatser
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

5 937 225

5 937 225

5 937 225

-766 000

972 630

850 630

2 854 175

4 546 845

4 995 845

8 025 400

11 456 700

11 783 700

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.4

1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

13 928 256

2009

Anslag

14 362 488

2010

Förslag

15 215 406

2011

Beräknat

16 089 355

2012

Beräknat

16 331 458

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

51 348
13 938 321

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålen för anslaget är i huvudsak bidrag till
anställningar med lönebidrag, bidrag till skyddat
arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA), utvecklingsanställning, trygghetsanställning och
bidrag till Samhall AB. Vidare lämnas under anslaget bidrag för särskilt introduktions- och
uppföljningsstöd, projektmedel för personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt
arbetsförmåga, stöd till hjälpmedel och personligt biträde på arbetsplatsen, särskilda insatser för
syn- och hörselskadade, särskilt stöd till start av
näringsverksamhet samt för att utveckla ny teknik och datorbaserade hjälpmedel åt personer
med funktionsnedsättning. Anslaget får även användas för viss nationell medfinansiering som
svarar mot utbetalningar från anslaget 1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013.
Utgifterna under anslaget påverkas främst av
omfattningen av antalet lönebidrag och anställda
vid Samhall AB samt av den genomsnittliga bidragsnivån för de stöd som utbetalas under anslaget. Anslagssparandet har förts bort som en
indragning av anslagsbelopp.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Beslut om särskilda insatser för personer med
funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga omfattar normalt sett högst ett år,
men kan sträcka sig en längre period. Det innebär att åtaganden under anslaget kan medföra
kostnader för kommande budgetår. Regeringen
bör därför bemyndigas att för 2010 besluta om

förpliktelser under anslaget som medför framtida utgifter. Regeringen föreslår att riksdagen
bemyndigar regeringen att för anslaget under
2010 ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 9 500 000 000 kronor under
2011–2013.

Tabell 3.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

Ingående åtaganden

6 902 939

7 874 393

8 574 393

–

–

Nya åtaganden

6 509 957

6 500 000

6 900 000

–

–

Infriade åtaganden

-5 538 503

-5 800 000

-6 000 000

-4 702 939

-4 771 454

Utestående åtaganden vid årets slut

7 874 393

8 574 393

9 474 393

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

7 908 293

9 000 000

9 500 000

–

–
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Regeringens överväganden
Under 2008 har i genomsnitt drygt 70 400 personer per månad haft en anställning med lönebidrag,
skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare, utvecklingsanställning eller trygghetsanställning.
Den statliga merkostnadsersättningen till Samhall under 2008 uppgick till 4 405 miljoner kronor
jämfört med 4 148 miljoner kronor under 2007.
Bolaget uppnådde ett positivt ekonomiskt resultat
motsvarande 153 miljoner kronor under 2008 att
jämföra med 90 miljoner kronor under 2007.
Antalet anställda hos Samhall AB vid årets slut
2008 uppgick till cirka 19 400 personer. Från och
med 2008 tecknar regeringen avtal med bolaget
och bidraget betalas ut via Kammarkollegiet.
Tabell 3.18 Program för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga (Samhall AB och lönebidrag m.m.)

Volymer (tusental)
Utgifter (miljoner kronor)

2010

2011

2012

95

100

102

15 215

16 089

16 331

Beloppen och volymerna ovan är beräknade och
ska spegla inriktningen och resursutrymmet för
insatser från Arbetsförmedlingen. Inom ramen
för resurserna finns en flexibilitet för Arbetsförmedlingen att utifrån de enskilda arbetssökandes
behov välja olika typer av insatser. Detta innebär
att ovanstående tabell inte ska tolkas som mer än
en beräknad fördelning av de totala resurser regeringen föreslår och beräknar för särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning
som medför nedsatt arbetsförmåga 2009–2011.
I tabell 3.19 redovisas som ”Beslut” den tidigare aviserade ökningen av antalet lönebidrag
och platser vid Samhall AB 2007–2010. Effekten
i tabellen anges i förhållande till 2009, men sammantaget innebär satsningen en ökning med 123
miljoner kronor 2007, 558 miljoner kronor 2008,
768 miljoner kronor 2009 och 947 miljoner kronor från och med 2010. ”Övriga makroekonomiska förutsättningar” är effekten av förändringar i regeringens makroekonomiska antagande för
timlöneutvecklingen.
Regeringen föreslår att till stöd för personer
som varit långtidssjukskrivna ökas utgifterna
under anslaget med 503 miljoner under 2010,
1 263 miljoner under 2011 och 1 528 miljoner
under 2012.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 15 215 406 000 kronor för budget-

året 2010. Av dessa medel beräknas 4 405 miljoner
kronor för bidrag till Samhall AB i syfte att sysselsätta personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
Tusental kronor
2010

2011

2012

14 362 488

14 362 488

14 362 488

Beslut

682 000

1 442 000

1 707 000

Övriga makroekonomiska
förutsättningar

170 918

284 867

261 970

15 215 406

16 089 355

16 331 458

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.5

1:5 Rådet för Europeiska
socialfonden i Sverige

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

126 150

2009

Anslag

105 493 1

2010

Förslag

106 088

2011

Beräknat

101 935 2

2012

Beräknat

107 797 3

Utnyttjad
anslagskredit
Utgiftsprognos

-1 083
99 280

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 101 212 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 106 480 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålen för anslaget är förvaltningskostnader
vid Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet) och kostnader för nationell
medfinansiering av s.k. tekniskt stöd inom Europeiska socialfonden. Svenska ESF-rådet är förvaltande och attesterande myndighet för det nationella strukturfondsprogrammet för regional
konkurrenskraft och sysselsättning avseende
programperioden 2007–2013. Svenska ESF-rådet
är även förvaltande myndighet för Europeiska
socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet
Equal avseende programperioden 2000–2006.
Vidare är Svenska ESF-rådet ansvarig myndighet
för Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare inom EU:s ramprogram för
solidaritet och hantering av migrationsströmmar.
En redogörelse för denna fond lämnas under utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet.
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Regeringens överväganden
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en
teknisk justering av anslaget vilken har inneburit
att 12 691 000 kronor har förts bort som indragning av anslagsbelopp 2009. Av samma anledning minskas anslaget även följande år, vilket
framgår under rubriken ”Övrigt” i tabellen för
härledning av anslagsnivån 2010–2012.
I beräkningarna av anslaget har hänsyn även
tagits till att medel har avsatts inom programbudgeten för det nationella strukturfondsprogrammet för s.k. tekniskt stöd som får täcka vissa
administrativa kostnader. Detta stöd ska medfinansieras under anslaget. Hänsyn har även tagits
till vissa administrativa medel inom Europeiska
fonden för integration av tredjelandsmedborgare.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 106 088 000 kronor för 2010.
Tabell 3.21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

105 493

105 493

105 493

3 127

3 903

4 470

0

-1 698

-1707

-2 532

-5 763

-460

106 088

101 935

107 797

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndighetens
förvaltningsutgifter.

3.7.6

1:6 Europeiska socialfonden m.m.
för perioden 2007–2013

Tabell 3.22 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

78 295

2009

Anslag

970 000 1

2010

Förslag

1 095 000

2011

Beräknat

1 095 000

2012

Beräknat

1 095 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 181 705
708 471

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Anslaget används för utbetalningar av stöd från
Europeiska socialfonden för programperioden
2007–2013. Utbetalningarna avser delfinansiering av det nationella strukturfondsprogrammet
för regional konkurrenskraft och sysselsättning.
Från anslaget utbetalas även den statliga medfinansieringen av insatser, inom programmet, för
kompetensutveckling av sysselsatta. Svenska ESFrådet svarar för utbetalningarna under anslaget.
Bidraget från Europeiska socialfonden uppgår
till cirka 691,5 miljoner euro under programperioden. Beräknat på en valutakurs om 9 kronor per
euro enligt gällande förordning (1999:710) om
valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder
motsvarar detta belopp cirka 6 224 miljoner kronor. På anslaget tillkommer den statliga medfinansieringen av insatser inom programmet för
kompetensutveckling av sysselsatta om totalt
cirka 1 793 miljoner kronor för programperioden.
Anslagssparandet från 2008 uppgår till 1 182
miljoner kronor, vilket bl.a. avspeglar en viss fördröjning av starten av det nationella strukturfondsprogrammet jämfört med tidigare bedömningar. De genom beslut intecknade medlen under anslaget per den 31 juli 2009 uppgår till 3 066
miljoner kronor. Från årets början till och med
juli har 262 miljoner kronor betalats ut.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Verksamheten inom det nationella strukturfondsprogrammet omfattar bl.a. fleråriga projekt. Åtaganden under anslaget kan således medföra utgifter
för kommande budgetår. Regeringen föreslår mot
denna bakgrund att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 ingå ekonomiska förpliktelser
för anslaget som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
2 950 000 000 kronor under 2011–2015.
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Tabell 3.23 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2015

0

1 567 216

2 626 216

–

–

1 567 216

1 755 000

1 550 000

–

–

0

-696 000

-1 250 000

-1 521 000

-1 405 216

Utestående åtaganden vid årets slut

1 567 216

2 626 216

2 926 216

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 000 000

2 700 000

2 950 000

–

–

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 095 000 000 kronor för 2010.
Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2007–2013
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

970 000

970 000

970 000

125 000

125 000

125 000

1 095 000

1 095 000

1 095 000

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.7.7

1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

25 646
1

Anslag

26 560

2010

Förslag

27 349

2011

Beräknat

27 679

2

2012

Beräknat

27 855

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

446

arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier
av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering
av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder
inom utbildningsväsendet samt utvärdering av
socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.
Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade
effekterna av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de reformer och särskilda uppdrag
regeringen fattar beslut om inom detta område.
Myndigheten ska vidare sprida information
om resultaten av sina uppföljningar, utvärderingar och studier till andra myndigheter och intressenter. IFAU har under 2008 genomfört sitt
uppdrag med goda resultat. De rapporter och
Working papers som myndigheten har publicerat under 2008 har haft hög trovärdighet och
kvalitet.
IFAU får åta sig såväl bidragsfinansierade som
avgiftsbelagda utvärderingsuppdrag. Under 2008
finansierade IFAU knappt en femtedel av sin
verksamhet med hjälp av externa anslag och avgifter, vilket är något mindre än 2007, då andelen
uppgick till en fjärdedel.

26 048

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 349 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
och finansieringsbidrag för Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU).
IFAU:s uppdrag är att främja, stödja och
genomföra uppföljningar och utvärdering av den

IFAU beviljar bidrag för externa projekt som
kan omfatta mer än ett budgetår. Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att
under 2010 för ramanslaget 1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 10 800 000 kronor under 2011–2013.
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Tabell 3.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

Ingående åtaganden

5 618

6 849

7 329

–

–

Nya åtaganden

6 812

6 000

8 000

–

–

-5 581

-5 520

-5 520

-5 520

-4 289

6 849

7 329

9 809

–

–

10 800

10 800

10 800

–

–

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Regeringens överväganden

3.7.8

Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en teknisk justering av anslaget vilket har inneburit att
314 000 kronor har förts bort som indragning av
anslagsbeloppet för 2009. Arbetsmarknadspolitiska program utgör en stor offentlig utgift. Det
är därför viktigt att följa upp och utvärdera insatsernas och Arbetsförmedlingens effektivitet.
IFAU utgör en viktig resurs i detta arbete.
IFAU ska även genomföra utvärderingar av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom
utbildningsväsendet samt utvärdera socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 27 349 000 kronor för 2010.
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

26 560

26 560

26 560

789

1 119

1 295

27 349

27 679

27 855

1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Tabell 3.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

51 656
1

Anslag

53 313

2010

Förslag

55 104

2011

Beräknat

55 572

2

2012

Beräknat

55 869

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 314
53 588

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 55 104 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är förvaltningskostnader
vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
(IAF). IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen och ska utöva
tillsyn över arbetslöshetskassorna samt ha tillsyn
över Arbetsförmedlingens hantering av ärenden
som påverkar arbetslöshetsförsäkringen.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndighetens
förvaltningsutgifter.
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Regeringens överväganden
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning sker en teknisk justering av anslaget vilket har inneburit att 43 000 kronor har
förts bort som en indragning av anslagsbelopp
för 2009. Av anslagssparandet från 2008 har 1,7
miljoner kronor förts bort från anslaget som en
indragning av anslagsbelopp. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag om
55 104 000 kronor för 2010.
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Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

53 313

53 313

53 313

1 791

2 259

2 556

55 104

55 572

55 869

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.7.9

1:9 Bidrag till administration av
grundbeloppet

Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

49 541

2009

Anslag

50 482

2010

Förslag

52 008

2011

Beräknat

51 717

2

51 924

2

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
50 482

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 52 008 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är bidrag till förvaltningskostnader i den kompletterande arbetslöshetskassan Alfa. Utgifterna avser administrationen av grundbeloppet för de personer som inte
är anslutna till någon arbetslöshetskassa.
Regeringens överväganden
Under 2008 uppgick antalet ersättningstagare i
arbetslöshetskassan Alfa till totalt cirka 36 700
personer, varav de som inte var anslutna uppgick
till 24 000 personer. Antalet anslutna ersättningstagare minskade med 28 procent och icke anslutna med 24 procent mellan 2007 och 2008. Antalet ersättningstagare, såväl anslutna som icke anslutna, har minskat kraftigt för andra året i rad.
Detta är delvis en konsekvens av de förändringar
i arbetslöshetsförsäkringen som genomfördes
2007 men det beror också på det gynnsamma arbetsmarknadsläget under perioden 2007–2008.
Under 2009 har däremot antalet personer som
begär ersättning ökat väsentligt. Bara under första halvåret 2009 beviljades 26 600 personer er-

sättning. Denna kraftiga ökning av antalet ersättningsärenden som arbetslöshetskassan Alfa nu
möter har medfört att handläggningstiderna hos
arbetslöshetskassan är alltför långa. I juli 2009
uppgick handläggningstiden till cirka 20 veckor.
Administrationsavgiften som tas ut från dem
som inte är anslutna uppgår till 22 kronor per
ersättningsdag fr.o.m. oktober 2009. Denna höjning är dock temporär då den avser att delfinansiera de ökade insatser som arbetslöshetskassan
nu vidtar för att korta handläggningstiderna. Inkomsterna från avgifterna räcker emellertid inte
för att täcka kostnaderna och regeringen gör bedömningen att anslagsnivån bör vara i nivå med
innevarande år.
Regeringen ser för närvarande över avtalet
som reglerar de ekonomiska förhållandena mellan arbetslöshetskassan Alfa och staten, för att
säkerställa att anslagsnivåerna är rimliga i förhållande till arbetslöshetskassans uppdrag.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 52 008 000 kronor för 2010.
Tabell 3.31. Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Bidrag till administration av grundbeloppet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

50 482

50 482

50 482

1 526

1 235

1 442

52 008

51 717

51 924

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.7.10 1:10 Bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten
Tabell 3.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

7 703

2009

Anslag

7 703

2010

Förslag

8 303

2011

Beräknat

8 303

2012

Beräknat

8 303

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
7 703

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är bidrag till Stiftelsen
Utbildning Nordkalotten för de åtaganden sven67
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ska staten har för verksamheten samt kompensation för de ökade kostnader som uppstår för
Finland och Norge till följd av att utbildningstjänsterna är mervärdesskattepliktiga i Sverige.
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en svensk
statlig stiftelse som enligt en överenskommelse
med Finland och Norge sedan 1990 anordnar
utbildningar. Syftet är att främja åtgärder som
bidrar till att utveckla arbetsmarknaden och att
stärka det regionala samarbetet för i första hand
de nordligaste delarna av Finland, Norge och
Sverige. Stiftelsen ska uppnå sitt ändamål genom
att bl.a. utveckla, organisera och genomföra utbildningar inom avtalade områden. Samtliga medverkande länder har numera en riksrekrytering
till utbildningarna. Förutom statsbidraget finansierar stiftelsen verksamheten genom intäkter
från kurs- och uppdragsverksamhet. Utöver stiftelsens stadgar regleras verksamheten av en överenskommelse mellan länderna som omförhandlas vart fjärde år. Under 2006 var stiftelsen föremål för en utvärdering som Regeringskansliet
(Arbetsmarknadsdepartementet) i Sverige ska
initiera vart fjärde år med sikte på eventuella förändringar av överenskommelsen. Utvärderingen
resulterade i fortsatt förtroende och en ny fyraårig överenskommelse tecknades för 2007–2010.
Regeringens överväganden
Verksamheten under 2008 har i huvudsak avsett
tillhandahållande av arbetsmarknadsutbildningar,
gymnasieutbildningar samt anpassade företagsutbildningar. Under 2008 har elevtillströmningen på stiftelsens 295 utbildningsplatser varit god
och den totala beläggningen har uppgått till
91 procent. Detta är dock en försämring av
beläggningen jämfört med 2007. Avtalade årsplatser har fördelats mellan länderna på följande
sätt: Finland 80, Norge 70 och Sverige 145 årsplatser. Anslaget ökas med 600 000 kronor för
att kompensationen för mervärdesskatten till de
övriga nordiska länderna fördyrats. Finansiering
sker genom att anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med
motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 8 303 000 kronor för 2010.
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3.7.11 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning
Tabell 3.33 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

832 050
3 636 331

2010

Förslag

3 420 000

2011

Beräknat

2 300 000

2012

Beräknat

1 230 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

320 269
3 636 331

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser ersättningar till arbetstagare för
lönefordringar enligt lönegarantilagen (1992:497)
vid konkurs och vid företagsrekonstruktion
enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Anslaget ska även täcka administrativa
kostnader hos Kammarkollegiet för förvaltning
av anslaget. Från anslaget ersätts också länsstyrelserna för arbetet med att betala ut ersättning
för lönefordringar.
Lönegarantiersättningen utgör ett skydd om
arbetsgivaren går i konkurs eller genomgår en
företagsrekonstruktion och den anställde har
utestående lönefordringar. Anslaget är nettobudgeterat, vilket innebär att belopp som återkrävs vid konkurser och företagsrekonstruktioner förs till anslaget och får användas för utbetalning av ersättning. De viktigaste utgiftsstyrande
faktorerna för anslaget är utvecklingen av antalet
konkurser och företagsrekonstruktioner, antalet
anställda och deras lönenivåer, liksom antalet dagar som lönegarantiersättningen utbetalas. En
begränsning av utgifterna utgörs av det lagstadgade maxbeloppet som motsvarar fyra gånger
basbeloppet per person. Inkomstsidan påverkas
av hur stora tillgångar som kan återkrävas vid
konkurser och företagsrekonstruktioner.
Regeringens överväganden
Den 22 oktober 2008 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG av den
22 oktober 2008 om skydd för arbetstagare vid
arbetsgivarens insolvens (kodifierad version).
Direktivet ersätter de EG-direktiv som är föremål för kodifieringen utan att någon innehållsmässig ändring görs av de gemenskapsrättsliga
lönegarantireglerna. Eftersom det nya direktivet
måste genomföras i svensk lagstiftning har
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regeringen den 3 september 2009 fattat beslut
om en proposition (prop. 2009/10:4) med
nödvändiga ändringar av 1 § lönegarantilagen.
Som ett led i arbetet med att förbättra förutsättningarna för företag har riksdagen beslutat
att det från och med den 1 januari 2009 är möjligt för företag att använda lös egendom som säkerhet för lån i näringsverksamhet. Syftet är att
förstärka säkerheten, så att det blir lättare för företag att låna medel. Samtidigt beslutade riksdagen att avskaffa statens förmånsrätt för återkrav
av utbetald lönegaranti. En sådan ändring väntas
innebära att konkurser kommer att belasta statens finanser i större utsträckning än tidigare,
framför allt genom att staten går miste om intäkter. Sedan årsskiftet har medel som återkrävts
vid konkurser och företagsrekonstruktioner och
som nettobudgeteras på anslaget för bidrag till
lönegarantiersättning minskat betydligt. Under
2008 fick staten tillbaka knappt 30 procent av
utbetalda lönegarantier. Hittills i år har återkraven legat på knappt 10 procent, vilket ökar utgifterna för lönegarantin jämfört med tidigare år.
Minskningen av återkraven beror med stor sannolikhet på att statens förmånsrätt för återkrav
av utbetald lönegaranti har avskaffats.
För 2008 uppgick bruttoutgifterna för lönegarantiersättningen till 1 166 miljoner kronor, de
administrativa utgifterna till 12 miljoner kronor
(de administrativa utgifterna belastar anslaget
nästkommande budgetår) och inkomsterna till
334 miljoner kronor. Inkomsterna under första
halvåret 2009 ökade med 9 procent samtidigt
som bruttoutgifterna ökade med 278 procent
jämfört med motsvarande period 2008. Nettoutgifterna ökade därmed med 410 procent första
halvåret 2009 jämfört med motsvarande period
2008. Anslagssparandet från 2008 har förts bort
som en indragning av anslagsbelopp.

Lönegaranti vid företagsrekonstruktion infördes
den 1 juni 2005. Antalet rekonstruktioner uppgick till 300 under första halvåret 2009 och har
därmed ökat med drygt 230 procent jämfört
med motsvarande period 2008. Antalet berörda
anställda i företagsrekonstruktioner uppgick till
drygt 21 400 personer, varav anställda vid Saab
utgjorde cirka 3 900 personer, och har ökat med
18 900 personer jämfört med motsvarande period 2008. Antalet personer som har fått lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till drygt 37 500 under perioden juli 2008–juni 2009 (se tabell 3.36), vilket
är en ökning med 21 100 personer jämfört med
motsvarande period föregående år. Den genomsnittliga ersättningen per person, inklusive
arbetsgivaravgift, uppgick till 70 300 kronor under denna period och har därmed ökat med
knappt 30 procent jämfört med motsvarande period 2007/2008. Det genomsnittliga antalet dagar
med lönegarantiersättning vid konkurs eller företagsrekonstruktion uppgick till 51 och är därmed oförändrat jämfört med motsvarande period 2008.
Tabell 3.35 Företagskonkurser m.m. budgetåret 2006 –
första halvåret 2009

Antal företagskonkurser
Antal

Bruttoutgifter

Inkomster

Nettoutgifter

1:a halvåret 2008

499

164

335

1:a halvåret 2009

1 889

179

1 709

Antalet företagskonkurser uppgick till 4 200 under första halvåret 2009, vilket är en ökning med
40 procent jämfört med motsvarande period
2008 (se tabell 3.35). Antalet anställda i de aktuella företagen uppgick till 17 300, vilket är 144
procent mer än motsvarande period 2008.

2007

2008

Första
halvåret
2009

6 200

5 800

6 300

4 200

200

140

215

300

13 800

12 700

19 400

17 300

3 800

3 700

5 900

21 400

företagsrekonstruktioner
Antal anställda berörda av
företagskonkurser
Antal anställda berörda av
företagsrekonstruktioner

Källa: Tillväxtanalys och Kammarkollegiet.

Tabell 3.36 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
2006 – första halvåret 2009

Tabell 3.34 Nettoutgifter m.m. för anslaget 1:11 Bidrag till
lönegarantiersättning första halvåret 2008 respektive 2009
Miljoner kronor

2006

2006

2007

2008

Juli 2008
– Juni
2009

Antal personer med
lönegarantiersättning

17 100

15 600

23 000

37 500

Genomsnittlig ersättning per person

57 100

56 500

56 300

70 300

51

54

45

51

Genomsnittligt antal
ersättningsdagar per
person
Källa: Kammarkollegiet.
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Tabell 3.37 Antal personer med lönegarantiersättning m.m.
uppdelat på företagskonkurs och företagsrekonstruktion
2008 – första halvåret 2009
2008

Antal personer med lönegarantiersättning vid konkurs

Juli 2008 –
Juni 2009

19 100

26 900

Antal personer med lönegarantiersättning vid företagsrekonstruktion

5 100

12 400

Genomsnittlig ersättning per person vid
konkurs

57 500

75 200

Genomsnittlig ersättning per person vid
företagsrekonstruktion

54 000

62 200

Genomsnittligt antal ersättningsdagar
per person vid konkurs

43

48

Genomsnittligt antal ersättningsdagar
per person vid företagsrekonstruktion

42

51

Källa: Kammarkollegiet.

Vid tidigare beräkningar av anslaget har antalet
konkurser och företagsrekonstruktioner underskattats. Därför föreslås anslaget ökas med
1 500 miljoner kronor på tilläggsbudget i samband med denna proposition. Anslaget har även
tilldelats 782 miljoner kronor på tilläggsbudget i
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samband med 2009 års ekonomiska vårproposition till följd av fler anställda i företag i konkurs
och i företagsrekonstruktion än beräknat.
Jämfört med anvisade medel på statsbudgeten
för 2009 beräknas utgifterna bli 1,5 miljarder
kronor högre på grund av att antalet konkurser
och företagsrekonstruktioner har ökat betydligt
mer än tidigare beräknat. Jämfört med 2009 års
vårproposition beräknas utgifterna bli 961 miljoner kronor högre 2010, 70 miljoner kronor
högre 2011 och 86 miljoner kronor lägre 2012.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 3 420 000 000 kronor för 2010.
Tabell 3.38 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Förslag/beräknat anslag

2010

2011

2012

1 354 629

1 354 629

1 354 629

2 065 371

945 371

-124 629

3 420 000

2 300 000

1 230 000

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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4 Arbetsliv

4.1

Omfattning

Arbetslivspolitiken är indelad i områdena
Arbetsmiljö, Arbetsrätt och Lönebildning.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöområdet omfattar insatser för ett väl
fungerande arbetsmiljöarbete. I området ingår
Arbetsmiljöverkets tillsyn och övrig verksamhet.
Vidare ingår bl.a. stöd till den regionala
skyddsombudsverksamheten.
Resultat inom arbetsmiljöområdet redovisas
under avsnitt 4.4.1. Verksamheten vid
Arbetsmiljöverket redovisas på anslagsnivå
under avsnitt 4.9.1.
Arbetsrätt
Arbetsrättsområdet behandlar de arbetsrättsliga
frågorna, förutom den del som avser statlig

arbetsrätt (se redovisning av Statliga arbetsgivarfrågor inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning).
Resultat redovisas under avsnitt 4.5.1.
Verksamheterna vid Arbetsdomstolen och
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
redovisas på anslagsnivå, under avsnitten 4.9.2
och 4.9.3.
Lönebildning
Lönebildningsområdet avser insatser för en väl
fungerande lönebildning och medling i arbetstvister. I området ingår Medlingsinstitutets verksamhet, som bl.a. avser kostnader för medling,
informationsarbete och statistikproduktion.
Resultat inom lönebildningsområdet redovisas
under avsnitt 4.6.1. Verksamheten vid
Medlingsinstitutet redovisas på anslagsnivå
under avsnitt 4.9.5.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom område Arbetsliv
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

2:1 Arbetsmiljöverket

599

588

569

575

593

600

2:2 Arbetsdomstolen

27

26

28

30

30

31

Arbetsliv

2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
2:5 Medlingsinstitutet
2008 14 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet

2

Summa Arbetsliv

0

0

0

0

0

0

24

36

31

33

33

33

52

54

49

55

55

56

121

0

0

0

0

–

824

704

677

693

711

719

Anm.: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14. prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99 bet. 2008/09:FiU21.
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Anslaget 2008 14 23:6 Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet är uppfört som ett äldreanslag till följd av att tidigare anställda vid Arbetslivsinstitutet har rätt
att begära pensionsersättning till och med 2011.

Utgifterna för arbetslivspolitiken beräknas
minska med 147 miljoner kronor 2009 jämfört
med 2008. Minskningen beror främst på att
Avvecklingsmyndigheten
för
Arbetslivsinstitutet upphörde den 1 november 2008. I
jämförelse med anvisade medel i statsbudgeten
för 2009 förväntas de prognostiserade utgifterna
för 2009 bli 27 miljoner kronor lägre, vilket
främst förklaras av att utgifterna under anslaget
2:1 Arbetsmiljöverket beräknas bli lägre. Minskningen av anslaget beror främst på en teknisk
justering till följd av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag, se
vidare avsnitt 4.9.1. Jämfört med 2009 års
ekonomiska vårproposition beräknas de totala
utgifterna för området Arbetsliv bli 43 miljoner
kronor lägre 2009, vilket även det främst beror
på lägre utgifter för Arbetsmiljöverket. Jämfört
med 2009 års vårproposition beräknas utgifterna
för området bli 7 miljoner kronor högre 2010,
5 miljoner kronor lägre 2011 och 20 miljoner
kronor högre 2012.

4.3

Mål

4.3.1

Målet för arbetslivspolitiken

Målet för arbetslivspolitiken är goda arbetsvillkor och möjlighet till utveckling i arbetet för
både kvinnor och män. Detta mål var tidigare
beslutat av riksdagen (prop. 2003/04:1, bet.
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2003/2004:AU1, rskr. 2003/04:70) för politikområdet Arbetsliv. Målet för politikområdet
Arbetsliv upphävdes i samband med budgetpropositionen för 2009, eftersom den enhetliga
verksamhetsstrukturen med en indelning av
utgiftsområden i politikområden och verksamhetsområden upphörde. Regeringen gör dock
bedömningen att detta mål även fortsättningsvis
bör gälla för arbetslivspolitiken. Arbetslivspolitiken ska bidra till att nå målen för den ekonomiska politiken och därmed även medverka till
att skapa förutsättningar för en hög och uthållig
tillväxt samt full sysselsättning.
För närvarande pågår ett arbete med att
utforma den framtida arbetsmiljöpolitiken. En
utgångspunkt för detta arbete är att skapa förutsättningar för fler samt bättre och mer utvecklande arbeten samtidigt som utanförskapet för
dem som står långt från arbetsmarknaden ska
kunna brytas. Se vidare avsnitt 4.8.2.
Arbetsmiljö: Arbetsmiljön ska förebygga
ohälsa och olycksfall samt motverka att människor utestängs från arbetet. En god arbetsmiljö
tar hänsyn till människors olika förutsättningar
och bidrar till utvecklingen av både individer och
verksamhet.
Arbetsrätt: En arbetsrätt som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som tillgodoser både
arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
Lönebildning: En lönebildning i samhällsekonomisk balans samt arbetsfred.
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Resultatbeskrivningen i det följande görs i
förhållande till målen inom arbetslivspolitiken.
Se vidare avsnitt 4.4.1, 4.5.1 och 4.6.1.

redovisa resultaten inom verksamhetsområdet är
följande:
-

Antal dödsfall i arbetsolyckor. Källa:
Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan.

4.3.2

-

Antal anmälda arbetsolyckor. Källa:
Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån
(AKU) och Eurostat.

-

Antal anmälda arbetssjukdomar. Källa:
Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån.

-

Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på
arbetsorsakade besvär. Källa: Arbetsmiljöverket/Statistiska centralbyrån.

-

Andel som dels inte kan koppla bort
tankarna från arbetet när de är lediga och
dels upplever att de har litet handlingsutrymme. Källa: Arbetsmiljöverket. Denna
undersökning görs endast vartannat år och
redovisas därför inte i denna proposition.

-

Anställda och ohälsa. Källa: Arbetsmiljöverket och Statistiska centralbyrån.

EU:s integrerade riktlinjer för
tillväxt och sysselsättning

Strategin för tillväxt och sysselsättning, den s.k.
Lissabonstrategin, beslutades 2000. Fram till
2010 är den EU:s gemensamma ramverk för att
främja en långsiktig utveckling med hållbar
tillväxt och full sysselsättning. I strategin ingår
att medlemsstaterna tar fram nationella handlingsprogram. Dessa program är indelade i
24 mål, de s.k. riktlinjerna.
Medlemsstaterna presenterar årligen den
politik som avses bidra till att riktlinjerna
uppfylls. Svenska regeringens handlingsprogram
har också redovisats i skrivelser till riksdagen.
Handlingsprogrammet för 2008–2010 lämnades
till riksdagen den 9 oktober 2008 (rskr.
2008/09:34).
De finansiella och realekonomiska kriserna
präglar de kortsiktiga insatser som nu genomförs. Lissabonstrategins insatser för långsiktig
utveckling med hållbar tillväxt och full sysselsättning fortgår emellertid. Arbetslivspolitiken
bidrar särskilt till att uppfylla tre av handlingsplanens riktlinjer. Dessa är:
-

-

-

4.4

Riktlinje 17: Genomföra en sysselsättningspolitik som syftar till att uppnå full sysselsättning, förbättra kvaliteten och produktiviteten i arbetet och öka graden av social
och territoriell sammanhållning.
Riktlinje 21: Främja flexibilitet i kombination med anställningstrygghet och minska
segmenteringen av arbetsmarknaden, med
vederbörligt beaktande av den roll som tillkommer arbetsmarknadens parter.
Riktlinje 22: Sörja för en sysselsättningsfrämjande utveckling av arbetskostnader
och mekanismer för fastställande av löner.

Resultat och analys Arbetsmiljö

Enligt regeringen kan en god arbetsmiljö främja
flexibilitet, produktivitet och konkurrens. De
indikatorer för arbetsmiljön som används för att

4.4.1

Resultat Arbetsmiljö

Utvecklingen avseende dödsolyckor i arbetslivet
samt övriga arbetsolyckor och arbetssjukdomar
beskrivs i nedanstående diagram.
Diagram 4.1 Antal dödsfall i arbetsolyckor 1992–2008
Antal förvärvsarbetande
160
140

Män

120

Kvinnor

100
80
60
40
20
0
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
Källa: Arbetsmiljöverket/ISA,och Försäkringskassan

Sammantaget minskade antalet dödsolyckor med
åtta jämfört med 2007. Totalt omkom
67 förvärvsarbetande (inklusive egenföretagare),
varav 53 anställda. Den långsiktiga utvecklingen
av antalet dödsolyckor visar fram till 2000-talet
på en stadig minskning, bortsett från 1994 då
fartyget Estonia förliste. Mellan 2005 och 2007
skedde dock en viss ökning. Ökningen fortsatte
under första halvåret 2008 för att därefter avta
och hamna på en lägre nivå än 2007. Antalet
73
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olyckor med dödlig utgång drabbar främst män.
Av totalt 67 omkomna under 2008 var 62 män.
Den vanligaste orsaken till dödsolyckor i arbetet
2008 var förlorad kontroll över fordon. Detta
föranledde 24 dödsfall, vilket är en minskning
med tio dödsfall jämfört med 2007. Därefter
följer fallolyckor som orsakade tolv dödsfall
2008. De branscher där flest dödsolyckor
inträffade under 2008 var byggverksamhet, jakt,
jord- och skogsbruk, tillverkning samt transport
och kommunikation. Många av dödsolyckorna
drabbar äldre och av de omkomna 2008 var
29 procent 55 år eller äldre. Antalet dödsolyckor
per 100 000 sysselsatta uppgick till 1,5 personer
under 2008. Som en jämförelse kan nämnas att
genomsnittet för EU15 var 2,5 personer 2006.

under flera år hört till de mest olycksdrabbade.
Hos män är händerna den kroppsdel som oftast
skadas vid en arbetsolycka. Kvinnor skadar sig
oftast i höft, ben eller fötter.
Diagram 4.3 Antal anmälda arbetsolyckor med mer än tre
sjukdagar inom EU15 och Sverige 1997–2006
Antal per 100 000 sysselsatta inom nio gemensamma branscher
6 000
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1 000

Diagram 4.2 Antal anmälda arbetsolyckor i Sverige
1992–2008
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Källa: Arbetsmiljöverket/ISA, SCB(AKU)

Sett över en längre tidsperiod har det totala
antalet arbetsolyckor minskat kraftigt, främst för
männen. Efter en uppgång i slutet av 1990-talet
och början av 2000-talet ligger nu frekvensen
anmälda arbetsolyckor på en lägre nivå än i
mitten av 1990-talet (se diagram 4.2). Enligt
Arbetsmiljöverkets preliminära statistik för 2008
har det under året inrapporterats 28 000 arbetsolyckor som medfört frånvaro från arbetet och
52 200 olyckor som inte ledde till frånvaro.
Detta utgör en ökning med knappt en procent
jämfört med 2007. Bland kvinnor var det inom
livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksvarutillverkning, massa-, pappers- och pappersvarutillverkning samt trävarutillverkning som flest
anmälda arbetsolyckor med frånvaro per 1 000
förvärvsarbetande anmäldes under 2008. Tillverkning av mineraliska produkter, stål- och
metallframställning samt trävarutillverkning är
de näringsgrenar som har de högsta relativa frekvenserna bland män. Samma näringsgrenar har
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Både i Sverige och EU15 finns under senare år en
tendens till nedgång av antalet arbetsolyckor
som lett till mer än tre sjukdagar. Detta gäller för
både kvinnor och män, men är särskilt markant
för män i EU15. Nedgången har pågått längre
inom EU15 än i Sverige. Frekvensen av arbetsolyckor är dock fortfarande mycket högre för
EU15 än för Sverige, särskilt för män där nivån
är drygt tre gånger högre. För kvinnor har EU15
drygt två gånger högre nivå än i Sverige
(se diagram 4.3).
Diagram 4.4 Antal anmälda arbetssjukdomar 1992–2008
Antal per tusen förvärvsarbetande arbetstagare och egenföretagare
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Källa: Arbetsmiljöverket/ISA, SCB(AKU)

Antalet anmälda arbetssjukdomar har minskat
kraftigt, med drygt 60 procent sedan 2003.
Jämfört med 2007 har antalet anmälda arbetssjukdomar under 2008 minskat med
13 procent för kvinnor och med 9 procent för
män. Den vanligaste orsaken till anmälda arbetssjukdomar är fysisk belastning. Drygt
hälften av arbetssjukdomarna som orsakades
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under 2008 berodde på belastningsfaktorer.
Andelen arbetssjukdomar som orsakades av
belastningsfaktorer var något större bland män
än bland kvinnor. Organisatoriska eller sociala
faktorer ligger bakom mer än var femte anmälan och är därmed den näst vanligaste orsaken
till arbetssjukdom. Det finns dock skillnader
mellan könen så till vida att kvinnor i högre
grad än män rapporterar sjukdomar som beror
på organisatoriska eller sociala faktorer. Bland
kvinnor ligger dessa faktorer bakom nästan en
tredjedel av samtliga anmälningar. Män har fler
anmälningar relaterade till bullerskador,
80 procent av dem som drabbas av bullerskador är män. Antalet anmälningar när det gäller
fysisk belastning är ungefär hälften så många
som för tio år sedan, medan antalet arbetssjukdomar som orsakats av organisatoriska
eller sociala faktorer ligger på ungefär samma
nivå som 1998.
Diagram 4.4 visar en kraftig upp- och nedgång
under 1992 och 1993. Detta återspeglar de förändringar i försäkringsvillkoren som infördes
dessa år. Den uppstramning av regelverket som
infördes 1993 föregicks av en massiv informationskampanj, vilket är en trolig anledning till ett
kraftigt ökat antal anmälningar.

Diagram 4.6 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos
kvinnor 1994–2007
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Diagram 4.7 Anställda och ohälsa, upplevda besvär hos män
1994–2007
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Diagram 4.5 Andel av sjukfrånvaron som uppges bero på
arbetsorsakade besvär 1997–2008
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Anm. Från och med 2006 ändrades datainsamlingen i undersökningen rörande
Anställda och ohälsa, vilket betyder betydligt färre svarande jämfört med tidigare
år. Förändringar fr.o.m. 2006 bör därför tolkas med försiktighet.
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Källa: Arbetsmiljöverket, SCB(AKU)

Från mitten av 1990-talet fram till och med 2003
ökade den andel av sjukfrånvaron som uppgavs
vara arbetsrelaterad. Därefter har denna andel
mer än halverats. Särskilt markant var minskningen för kvinnor mellan 2006 och 2008
(se diagram 4.5). Uppgifterna bygger på den
egna bedömningen av dem som ingår i
undersökningen arbetsorsakade besvär.

Ovanstående diagram illustrerar upplevda besvär
avseende olika symptom hos förvärvsarbetande
som kan ha en koppling till arbetslivet. Som
framgår finns det skillnader mellan kvinnor
(diagram 4.6) och män (diagram 4.7), då kvinnor
i högre utsträckning än män upplever sig ha
besvär i samtliga fall. I undersökningen 2007 ses
åter en ökning av andelen kvinnor som ofta är
trötta samt upplever ängslan och oro medan en
minskning av dessa besvär är tydlig för män.
Andelen som anger att de har värk i skuldror och
axlar samt har sömnbesvär är ungefär densamma
som 2006 för både kvinnor och män.
Verksamhet vid Arbetsmiljöverket
Arbetsmiljöverkets kärnuppgift är att utöva
tillsyn över efterlevnaden av arbetsmiljölagen
m.m. Verket meddelar också föreskrifter och
allmänna råd med stöd av i första hand arbets75
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miljölagen, verket ansvarar för införlivandet av
ett antal EG-direktiv i det svenska rättssystemet
och bedriver informationsverksamhet inom
arbetsmiljöområdet. I det följande ges en
kortfattad beskrivning av verksamheten.
På tillsynsområdet har målet för verket varit
att bedriva en effektiv, rättssäker och samordnad
tillsyn. Tillsynsinsatserna fokuserades under
2008 på riskfyllda arbetsmiljöer och på konkreta
arbetsmiljörisker vid de arbetsställen där riskerna
är störst. Antalet tillsynsbesök har under de
senaste åren utvecklats enligt följande:
Tabell 4.2 Antal tillsynsbesök 2005–2008
År

Antal besök

2005

2006

2007

2008

38 200

40 000

36 300

33 200

Källa: Arbetsmiljöverket.

Beträffande antalet besökta arbetsställen ser
utvecklingen ut på följande sätt:
Tabell 4.3 Antal besökta arbetsställen 2005–2008
År

Antal besök

2005

2006

2007

2008

22 000

22 500

20 400

19 200

Källa: Arbetsmiljöverket.

Antalet tillsynsbeslut i form av förelägganden
och förbud minskade något under 2007, men
ökade med 17 procent under 2008. Även antalet
ställda krav i förelägganden och förbud minskade
något under 2007, men ökade med 14 procent
under 2008.
Uppföljningsbesök på arbetsställena utgjorde
cirka 20 procent av samtliga förrättningar under
2008. Sådana återbesök säkerställer enligt verket
att brister i arbetsmiljön åtgärdas.
Inom verkets tillsynsarbete utförs fler inspektioner per inspektör än tidigare, vilket visar på en
ökad effektivitet. Det förhållandet att antalet
krav i tillsynsbeslut ökat kan tyda på att verkets
arbete med urvalsmetoder för att identifiera de
mest riskfyllda arbetsställena har gett resultat.
Totalt 25 procent av tillsynen 2008 omfattade
gemensamma tillsynsaktiviteter, bland annat
inom sex särskilt utvalda tillsynsområden. En
annan del av insatserna avsåg s.k. obligatorisk
tillsyn, dvs. sådan tillsyn som föranleds av
initiativ av skyddsombud, olycksfallutredningar
m.m. Verket genomförde under året en särskild
utredning om utvecklingen av dödsolyckor. Ett
antal förslag till åtgärder för att se över verkets
rutiner och insatser togs fram. Verket framhåller
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att tillsynsinsatser på flera specifika områden har
lett till varaktiga förbättringar av arbetsmiljön.
För närvarande pågår också en översyn av hela
inspektionsprocessen.
Marknadskontroll av produkter är en viktig
del av tillsynsarbetet. Verket har under 2008
öppnat 73 marknadskontrollärenden mot leverantörer och tillverkare varav 48 har avslutats.
Under 2009 tar verket fram sex tillsynsprogram
för marknadskontroll inom särskilt utvalda områden. Syftet är att genomföra fler tillsynsinsatser på marknaden för att tidigt få bort farliga
produkter.
Arbetsmiljöverket har i många år arbetat
systematiskt med att minska antalet regler och
förtydliga regelstrukturen. Under perioden
1997–2007 har antalet författningar nästan halverats och antalet paragrafer minskat till en tredjedel. Verkets regelarbete 2008 har innefattat ett
fortsatt arbete med att uppfylla regeringens mål
att minska företagens administrativa börda.
Bland annat upphävdes kravet på årlig skriftlig
sammanställning av ohälsa, olycksfall och allvarliga tillbud i arbetet. Under 2008 har
sex författningar utfärdats och fyra kunnat
upphävas. De administrativa kostnaderna, som
har sitt ursprung i Arbetsmiljöverkets regelverk,
har minskat med sammanlagt 126 miljoner
kronor under 2008. Därtill har verket deltagit i
ett omfattande internationellt och nationellt
standardiseringsarbete.
Inom informationsområdet har Arbetsmiljöverket fått ett resurstillskott från och med 2009,
som bland annat kommer att användas till
utveckling av hemsidan, information till nya
arbetsgivare, synliggörande av de positiva
effekterna av en god arbetsmiljö och satsningar
på branschanpassad information. Verket har
också fortsatt att ta fram kommunikationsplaner
inför prioriterade tillsynsinsatser. Under våren
2008 genomfördes samverkansträffar med
Socialstyrelsen, länsstyrelser och politiker i hela
landet angående arbetsmiljön inom hemtjänsten.
Verkets webbplats hade mer än två miljoner besök under 2008. Av dessa var 650 000 unika
besökare, vilket var en ökning med 30 procent
jämfört med året innan.
För att konkretisera sitt sektorsansvar inom
handikappområdet har verket fastställt fem
etappmål som ska vara uppfyllda senast 2010.
Samarbetet med polis och åklagare har lett till
att arbetsmiljöbrott nu kommer att finnas på
schemat i polisutbildningen.
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Arbetsmiljöverket har bedrivit ett omfattade internationellt arbete, främst inom ramen för EU.
Sammanfattningsvis kan konstateras att
Arbetsmiljöverket har ökat sin effektivitet på
tillsynssidan och bedriver ett brett utvecklingsarbete inom flera viktiga områden. För att öka
inspektörernas närvaro på arbetsplatserna ser
verket över hela inspektionsprocessen och särskilda utvecklingsinsatser görs på områden som
marknadskontroll och information, vilka har fått
ett utökat resurstillskott av regeringen. Den
sammantagna bilden är att Arbetsmiljöverket
använder sina tilldelade resurser på ett effektivt
och väl genomtänkt sätt.
Skyddsombudens roll
Skyddsombud utgör en viktig del av det svenska
arbetsmiljösystemet. De regionala skyddsombudens uppgift är att aktivera och vara ett stöd till
arbetstagarsidan i det lokala arbetsmiljöarbetet,
främst på mindre arbetsställen där det saknas
skyddskommittéer. Staten ger årligen ett bidrag
till den regionala skyddsombudsverksamheten.
Regeringen har i år uppdragit åt Ekonomistyrningsverket (ESV) att se över rutinerna för
administration och redovisning av hur det
statliga stödet till regional skyddsombudsverksamhet används och vid behov utarbeta nya
rutiner. ESV ska under uppdragets gång inhämta
synpunkter från Arbetsmiljöverket och arbetsmarknadens parter. Uppdraget ska redovisas
senast den 18 september 2009.
Särskild satsning på arbetsmiljö
I budgetpropositionen för 2009 avsattes 33 miljoner kronor 2009, 45 miljoner kronor 2010 och
47 miljoner kronor från och med 2011 för extra
arbetsmiljöinsatser. Satsningen utgår från inriktningen för den förnyade arbetsmiljöpolitiken,
som innebär att politiken ska bidra till den
samlade jobbpolitiken samt att den ska lyfta
fram arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft. Arbetsmiljöverket har därför tillförts
extra medel inom tre områden, informationsoch kunskapssatsning, förstärkt information till
utländska företag och arbetstagare samt marknadskontroll och standardiseringsarbete. Resultatet av dessa förstärkningar kommer att kunna
redovisas närmare i nästa års budgetproposition.

Informations- och kunskapssatsning
Syftet är att förstärka Arbetsmiljöverkets informations- och kunskapsspridning om arbetsmiljöfrågor så att fler arbetsplatser, även de
minsta, stimuleras till ett effektivt arbetsmiljöarbete.
Förstärkt information till utländska företag och
arbetstagare
Satsningen innebär en ökad information om
bland annat arbetsmiljöregler till utländska företagare och arbetstagare.
Marknadskontroll och standardiseringsarbete
Marknadskontroll är en obligatorisk uppgift till
följd av EU-medlemskapet och en central del av
åtgärderna för en väl fungerande inre marknad
för säkra varor. Deltagande i standardiseringsarbetet är en viktig del i regelarbetet. De
extra medlen syftar till att förstärka Arbetsmiljöverkets insatser inom dessa områden.
Styrmedelsutredningen
Regeringen utsåg i november 2008 en särskild
utredare med uppdrag att se över behovet av och
möjligheterna att införa marknadsorienterade
styrmedel
på
arbetsmiljöområdet
(dir.
2008:129). Den 16 april 2009 lämnade utredningen delbetänkandet En ny modell för arbetsmiljötillsyn (SOU 2009:40), som avser den del
av uppdraget som gäller att utreda möjligheterna
att koppla marknadsorienterade styrmedel till
Arbetsmiljöverkets tillsyn. Utredningen skulle i
sitt arbete särskilt beakta det system som har
införts i Danmark med genomgång av arbetsställen s.k. screening och åsättande av s.k.
smileys. I korthet innebär utredningens förslag
att en ny tillsynsmodell med delar av den danska
modellen som förebild införs. Delbetänkandet
har remitterats och remisstiden går ut den
15 oktober 2009. Utredningen ska redovisa
kvarvarande frågor i ett slutbetänkande senast
den 31 oktober 2009.
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Arbetsmiljö och lönsamhet
I syfte att stimulera till ökad forskning inom
området arbetsmiljö och lönsamhet har
regeringen gett Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i uppdrag att utlysa
ett särskilt forskningsbidrag. Totalt är 9 miljoner
kronor avsatta för ändamålet för åren 2009 och
2010. Medlen utlystes under våren 2009 och
beslut om bidrag togs i juni 2009.
Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd
Regeringen har behov av att på ett samlat sätt få
kunskap om aktuella forskningsrön och i
september 2008 tillsattes ett arbetsmiljöpolitiskt
kunskapsråd (dir. 2008:101). I rådet ingår forskare och experter från forskningsrelaterade myndigheter och organisationer. Utöver möten med
den politiska ledningen och tjänstemän vid Arbetsmarknadsdepartementet har kunskapsrådet bl.a.
deltagit vid ett större seminarium den 17 april 2009,
arrangerat av Regeringskansliet och den 2 juni 2009
publicerade rådet rapporten God arbetsmiljö – en
framgångsfaktor (SOU 2009:47).
Avveckling av Arbetslivsinstitutet
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens
förslag i 2007 års budgetproposition att avveckla
Arbetslivsinstitutet (ALI) per den 30 juni 2007.
Regeringen beslutade den 22 mars 2007 att en
särskild utredare skulle ansvara för att genomföra avvecklingen av Arbetslivsinstitutet fr.o.m.
den 1 juli 2007 (dir. 2007:42). Den organisatoriska formen för avvecklingen var den nya myndigheten Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet (AVM) som också var arbetsgivare för
den uppsagda personalen. Totalt gick 271 uppsagda personer över till AVM från ALI.
Avvecklingsmyndigheten upphörde den
1 november 2008 och därmed var arbetet med att
avveckla ALI avslutat. Vid tidpunkten då AVM
upphörde hade 94 procent av de 271 uppsagda
sin situation ordnad, dvs. 6 procent var arbetslösa. Av dem som hade en ordnad situation
arbetade 68 procent och 26 procent hade gått i
ålderspension eller tagit ut pensionsersättning.
Sammantaget hade 120 personer som arbetat på
ALI som forskare en uppsägningstid som
fortfarande löpte den 1 juli 2007 då AVM
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började sin verksamhet. Vid tidpunkten då AVM
upphörde hade 115 forskare sin situation ordnad
genom nytt arbete eller pension och 5 personer
var arbetssökande. Av dem som hade sin
situation ordnad arbetade 58 procent som
forskare. Av de 42 procent som inte längre
arbetade med forskning var 24 procentenheter
pensionärer, 14 procentenheter arbetade med
annat än forskning och 4 procentenheter var
arbetssökande. Det är dock svårt att säga exakt
hur många som fortfarande arbetar med
arbetslivsforskning, eftersom vissa av de forskare
som har pensionsersättning som sin huvudsakliga inkomstkälla nu forskar på deltid. De
som har gått till annat arbete och inte längre
arbetar med forskning vid universitet eller
högskolor är främst anställda inom andra statliga
myndigheter och arbetar bl. a. med analys-,
utvärderings- och utvecklingsarbete. Exempel på
arbetsgivare är Socialstyrelsen, Sida och Statens
skolverk.
4.4.2

Analys och slutsatser arbetsmiljö

De i tidigare avsnitt (4.4.1) beskrivna indikatorerna tyder på en fortsatt positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet. Både arbetsolyckor som
medfört fler än tre dagars sjukfrånvaro och arbetssjukdomar fortsätter stadigt att minska. Dessa
förbättringar gäller generellt, men det finns stora
variationer mellan yrkesgrupper och branscher,
liksom mellan män och kvinnor samt äldre och
ungdomar. Ett förhållande som det finns särskild
anledning att ur ett riskperspektiv uppmärksamma är att antalet arbetsolyckor utan sjukfrånvaro inte har minskat i antal sedan 2004. Mellan
2007 och 2008 har antalet tvärtom ökat något.
Många hot- och våldsituationer återfinns bland
dessa olyckor utan sjukfrånvaro. Det är viktigt
att även mindre allvarliga olyckor uppmärksammas, eftersom det kan ge värdefull information för arbetsplatsens riskförebyggande arbete.
Även när det gäller antalet dödsolyckor, som
under 2007 och under det första halvåret 2008,
uppvisade en oroande ökning har den negativa
utvecklingen vänt och antalet dödsolyckor för
2008 blev totalt lägre än för 2007. Denna avtagande trend har fortsatt under det första kvartalet
2009. Vad som är orsaken till nedgången går
dock inte att säga. Eftersom talen är så låga kan
slumpmässiga variationer spela in. Den ökade
uppmärksamhet som riktats mot området kan
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troligen i sig ha haft en positiv inverkan genom
att höja riskmedvetenheten bland både arbetsgivare och anställda. De senaste året har också ett
antal åtgärder vidtagits för de mest riskutsatta
branscherna så som byggarbetsplatser och jordbruk (genomförandet av byggplatsdirektivet och
projekt för bättre arbetsmiljö inom jordbrukssektorn). Utifrån den analys om dödsolyckor som
Arbetsmiljöverket (AV) genomförde vid halvårsskiftet 2008 har också verkets insatser och rutiner utvecklats. En målsättning är bland annat att
i högre utsträckning nå de små företagen där analysen visade att de största riskerna för allvarliga
olycksfall fanns. Dessa insatser bedöms långsiktigt innebära en positiv inverkan på utvecklingen.
Under de senaste åren har allt färre uppgett
sin sjukfrånvaro som arbetsrelaterad. Även sjukfrånvaron i helhet fortsätter att minska (se vidare
utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp). Betydande förändringar
har under det senaste året genomförts inom
sjukförsäkringen, vilket sannolikt haft stor
inverkan på utvecklingen. Bland annat har den så
kallade rehabiliteringskedjan införts i syfte att ge
en snabbare återgång i arbete. Insatser har också
genomförts (se vidare kapitel 3 Arbetsmarknad)
i syfte att öka möjligheterna för dem som står
långt ifrån arbetsmarknaden att träda in, det
gäller bland annat långtidssjukskrivna och
långtidsarbetslösa. I en lågkonjunktur har också
tidigare funnits en benägenhet till minskad sjukfrånvaro kopplat till att den anställde upplever
det som en större risk att vara frånvarande från
arbetet i en situation där uppsägningar sker.
Sammantaget innebär detta att fler personer med
någon form av hälsoproblem kommer att finnas
på arbetsplatserna. Det är i sig positivt att så
många som möjligt, även de som inte har en
hundraprocentig arbetsförmåga, är i arbete.
Utanförskap är sannolikt den enskilt största
riskfaktorn mot hälsa. Det är dock angeläget att
under de närmaste åren vara särskilt observant på
utvecklingen inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.
Det gäller särskilt behovet att anpassa arbetsförhållandena så att var och ens kapacitet långsiktigt
kan tas till vara och att minska risken för utslagning. AV har också konstaterat att det finns
brister i arbetsgivarens kunskap när det gäller
frågor om anpassning och rehabilitering. AV har
ett särskilt ansvar när det gäller att tydliggöra
och informera om de lagar och regler som gäller
på arbetsmiljöområdet. Det kan ske både genom
verkets hemsida och i tillsynsverksamheten. En

översyn av AV:s föreskrifter inom detta område
pågår. AV och Försäkringskassan har sedan flera
år tillbaka en samverkan inom området, denna
samverkan kan behöva utvecklas.
När det gäller effekter på arbetshälsan utifrån
ett förändrat konjunkturläge är erfarenheterna
från tidigare lågkonjunkturer att sådana effekter
främst kommer i ett senare skede. I samband
med en konjunkturnedgång ställs ofta krav på
förändringar i verksamheten. Det är angeläget att
erfarenheterna från tidigare lågkonjunkturer tas
till vara för att motverka att negativa effekter
uppkommer i form av ohälsa och utslagning från
arbetslivet. Inte minst bör den forskning som
belyser långsiktiga hälsoeffekter av konjunkturellt betingade förändringar på arbetsplatserna
uppmärksammas.
Ett systematiskt arbetsmiljöarbete som fångar
upp och åtgärdar problem i ett tidigt skede blir
särskilt betydelsefullt. Samtidigt bör ett utnyttjande av den betydande kunskap som finns om
hur förändringsarbete bäst kan bedrivas vara ett
kraftfullt förebyggande redskap med långsiktiga
vinster för verksamheterna.
Arbetsgivarna måste ge hög prioritet åt arbetsmiljöfrågorna och se dem som viktiga, inte minst
för att ha ett bra utgångsläge när konjunkturen
vänder. Det är därför viktigt att det finns en
medvetenhet och kunskap inte bara om arbetsmiljörisker utan också om de verksamhetsmässiga vinsterna som en god arbetsmiljö medför.
Flera av insatserna under 2008 och 2009 syftar
till att stärka denna kunskap och medvetenhet.
Det gäller bland annat det uppdrag som regeringen har lämnat till Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) om utlysning
av forskningsmedel inom området arbetsmiljö
och lönsamhet samt satsningen på ökad informations- och kunskapsförmedling vid AV. Det
är dock ännu för tidigt att dra några slutsatser
när det gäller resultaten av dessa satsningar.
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4.5

Resultat och analys arbetsrätt

Diagram 4.8 Veckoarbetstid
Timmar

Inom arbetsrätten är det komplicerat att genom
indikatorer visa fullt ut hur spelreglerna på det
arbetsrättsliga området fungerar. De indikatorer
som används kan dock ge en bild av hur exempelvis möjliga anställningsformer enligt lag och
avtal utnyttjas på den svenska arbetsmarknaden.
Följande resultatindikatorer redovisas inom
arbetsrättens område:

45
40

25
20
15
10

Veckoarbetstid.

5

-

Deltidsanställning eller tidsbegränsad anställning.

0

-

Deltidsarbete.

-

Tidsbegränsad anställning.

4.5.1

Resultat utifrån indikatorerna

Den vanligen arbetade tiden för heltidsarbetande
kvinnor och män uppgick 2008 till drygt
40 timmar i veckan, vilket är ett oförändrat läge
jämfört med de senaste åren. Vanligen arbetad
tid för heltidsarbetande avser den tid som heltidsarbetande personer (mer än 34 timmars
arbetstid) uppger att de arbetar en ”vanlig”
vecka. Eftersom män arbetar heltid i större utsträckning än kvinnor representerar diagrammet
för vanligen arbetad tid för heltidsarbetande
betydligt färre kvinnor än män. Den faktiskt
arbetade tiden för alla personer i arbete är
betydligt lägre för kvinnor än för män (se
diagram 4.8). Under 2008 uppgick den faktiskt
arbetade tiden per vecka till i genomsnitt något
mer än 33 timmar för kvinnor och knappt
39 timmar för män, vilket är en marginell minskning för männen och en marginell ökning för
kvinnorna jämfört med 2007. Faktisk arbetad tid
beräknas bland sysselsatta som är i arbete, dvs.
som inte av någon anledning är frånvarande från
arbetet. Den faktiskt arbetade tiden är den tid
personerna arbetade under SCB:s mätvecka, oavsett vad deras vanligen arbetade tid är. I gruppen
ingår både heltids- och deltidsarbetande.
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Män

30

-

Källa till samtliga indikatorer är Statistiska
centralbyråns arbetskraftsundersökning (AKU).

Kvinnor

35

Vanligen arbetad tid för heltidsarbetande Faktisk arbetad tid för personer i arbete
Källa: SCB (AKU)

Det är betydligt vanligare att kvinnor har en deltidsanställning eller en tidsbegränsad anställning
än män. Drygt hälften av kvinnorna och drygt en
femtedel av männen är anställda i sådana anställningar. Som framgår av tabell 4.4 har både andelen kvinnor och män i deltids- respektive tidsbegränsade anställningar ökat något under perioden 2003–2006, men minskat de senaste två åren.
Tabell 4.4 Deltidsanställning eller tidsbegränsad
anställning, 2003–2008
Procent av samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2003

48,4

20,3

2004

49,0

21,7

2005

50,1

22,5

2006

51,6

23,5

2007

51,5

23,2

2008

50,5

21,9

Källa: SCB (AKU).
Anm. Tabellerna 4.6 och 4.5 summerar inte till tabell 4.4, eftersom en anställning
kan vara både tidsbegränsad och på deltid.

Av alla anställda kvinnor arbetade drygt
40 procent deltid mot knappt 12 procent av alla
anställda män under 2008. Under perioden
2003–2007 har förändringarna endast varit marginella, men under 2008 ökade andelen deltidsarbetande kvinnor och män (se tabell 4.5). Totalt
arbetade drygt var fjärde anställd deltid under
2008 enligt SCB:s arbetskraftsundersökning
(AKU).
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Tabell 4.5 Deltidsarbete, 2003–2008
Andel deltidsarbetande i procent av samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2003

40,0

10,6

2004

40,8

11,4

2005

39,5

9,9

2006

39,9

10,0

2007

39,9

10,1

2008

41,2

11,6

Källa: SCB (AKU).

Kvinnor har i större omfattning än män tidsbegränsade anställningar. Knappt var femte anställd
kvinna och drygt var åttonde anställd man hade
en tidsbegränsad anställning under 2008 (se
tabell 4.6). Andelen med tidsbegränsad anställning har under perioden 2003–2007 ökat, men
under 2008 minskat för både män och kvinnor.
Se vidare avsnitt 4.5.2 Analys och slutsatser
arbetsrätt.
Tabell 4.6 Tidsbegränsad anställning 2003–2008
Andel anställda som har tidsbegränsad anställning i procent av
samtliga anställda
År

Kvinnor

Män

2003

17,0

12,3

2004

16,8

13,5

2005

17,6

13,9

2006

18,8

14,8

2007

19,5

14,6

2008

18,4

13,1

Källa: SCB (AKU).

Konsekvenser och åtgärder med anledning av
Lavaldomen
EG-domstolen meddelade den 18 december
2007 dom i målet C-341/05, Laval un Partneri
mot
Svenska
Byggnadsarbetareförbundet,
Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning
1, Byggettan, Svenska Elektrikerförbundet, REG
2007, s. I-11767, efter en begäran om förhandsavgörande från Arbetsdomstolen i ett mål
rörande fackliga stridsåtgärder mot ett lettiskt
företag som utstationerade arbetstagare för att
utföra byggarbete på en skola i Vaxholm. EGdomstolen slog i domen fast att en del av den
s.k. Lex Britannia i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inte är förenlig med gemenskapsrätten. Domstolen fastslog vidare att
det strider mot den fria rörligheten för tjänster
enligt artikel 49 i EG-fördraget och mot artikel 3

i direktiv 96/71/EG (utstationeringsdirektivet)
att, när utstationeringsdirektivet genomförts på
det sätt som skett i Sverige, vidta stridsåtgärder
för att få en arbetsgivare från en annan medlemsstat att teckna ett kollektivavtal med villkor som
inte alls omfattas av utstationeringsdirektivet
eller som går utöver den nivå som följer av
tvingande regler inom den s.k. hårda kärna som
anges i direktivet. EG-domstolen ställde också
krav på transparens och förutsebarhet när det
gäller vilken lön en arbetsgivare som är etablerad
i en annan medlemsstat måste betala enligt det
kollektivavtal som arbetstagarorganisationen vill
att arbetsgivaren tecknar. Det aktuella byggavtalet, där lönenivån skulle bestämmas genom
förhandlingar först efter att avtalet skrivits under, ansågs inte uppfylla dessa krav.
Regeringen gav en särskild utredare i uppdrag
att lämna förslag till sådana förändringar i svensk
lagstiftning som behöver vidtas till följd av EGdomstolens dom. Utgångspunkten för utredarens överväganden och förslag var enligt
regeringens direktiv att den svenska arbetsmarknadsmodellen i så stor utsträckning som möjligt
ska kunna tillämpas i förhållande till arbetstagare
som utstationerats till Sverige från ett annat land.
Lavalutredningen överlämnade sitt betänkande
den 12 december 2008 (SOU 2008:123).
I betänkandet föreslås i huvudsak att en särskild
reglering införs rörande stridsåtgärder mot en
arbetsgivare från ett annat EES-land som utstationerar arbetstagare till Sverige, medan
Lex Britannia behålls för situationer som faller
utanför EES eller som inte rör utstationering.
Den föreslagna regleringen innebär att det alltjämt är de fackliga organisationernas ansvar att
övervaka och genomdriva att utstationerade arbetstagare skyddas och att tjänsteutövare från
andra EES-länder inte på ett otillbörligt sätt
konkurrerar med låga löne- och andra anställningsvillkor på de områden som anges i utstationeringsdirektivet. Utredningen föreslår ett
ikraftträdande den 1 april 2010. Betänkandet har
remitterats. Regeringen avser att under hösten
2009 överlämna en proposition som grundar sig
på utredningens betänkande.
Arbetsdomstolen höll ny huvudförhandling i
det bakomliggande målet den 2 och 3 april 2009,
men har ännu inte angivit något datum för meddelande av dom. De återstående tvistiga frågorna
i målet rör i princip enbart skadeståndsskyldighet och skadeståndets storlek.
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Direktiv om bemanningsföretag
I december 2008 antogs Europaparlamentets och
rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. Direktivet syftar till att skydda
arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag.
Det syftar också till att erkänna bemanningsföretag som arbetsgivare, med beaktande av
behovet att fastställa en lämplig ram för anlitande av arbetskraft som hyrs ut av bemanningsföretag för att effektivt bidra till att skapa
arbetstillfällen och till att utveckla flexibla
arbetsformer. Direktivet ställer krav på att medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter ska göra en översyn av eventuella
begränsningar eller förbud mot arbete som
utförs av personal som hyrs ut av bemanningsföretag. Enligt direktivet ska medlemsstaterna
också tillförsäkra en likabehandlingsprincip. Det
innebär att de grundläggande arbets- och anställningsvillkoren för arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag, under den tid som uppdraget i kundföretaget varar, minst ska vara de
villkor som skulle gälla för dem om de hade anställts direkt av företaget i fråga för att inneha
samma tjänst. Direktivet medger dock att medlemsstaterna under vissa angivna förutsättningar
inför eller behåller alternativa lösningar för regleringen av arbets- och anställningsvillkor för bemanningsföretagsanställda i bl.a. kollektivavtal.
Direktivet ska vara genomfört i medlemsstaterna
senast den 5 december 2011.
Nytt direktiv om europeiska företagsråd
Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrättande av
ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i
gemenskapsföretag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd
med arbetstagare antogs den 6 juni 2009. Det
nya direktivet kommer att ersätta det nu gällande
rådets direktiv 94/45/EG om samma frågor. Det
nya direktivet innebär bl.a. att innebörden i
begreppen information och samråd i direktivet
förtydligas och att det klargörs att företagsrådens uppgifter ska ha att göra med gränsöverskridande frågor. På svenskt initiativ framgår nu också att skrivningar i avtalet om företagsråd om kopplingen mellan den gränsöverskridande och nationella nivån måste utgå från
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nationella regler om information och samråd i
lag och/eller praxis (dvs. kollektivavtal). Direktivets nya bestämmelser ska tillämpas från och
med den 6 juni 2011.
Revidering av arbetstidsdirektivet
Efter flera års förhandlingar lyckades ministerrådet i juni 2008 nå en överenskommelse om en
gemensam ståndpunkt om vilka ändringar som
bör göras i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/88/EG av den 4 november 2003
om arbetstidens förläggning i vissa avseenden.
Den gemensamma ståndpunkten innebar bl.a. att
medlemsländerna skulle ges ett större utrymme
att bestämma hur mycket av s.k. passiv jourtid
som ska räknas som arbetstid och när kompensationsledighet för utebliven vila ska förläggas.
Svensk linje i förhandlingarna har hela tiden varit
att direktivet måste ge större utrymme för arbetsmarknadens parter att reglera arbetstidsfrågor i kollektivavtal. Den gemensamma ståndpunkten var därför mycket välkommen från
svensk sida. Europaparlamentet föreslog
emellertid i sin andra läsning av frågan betydande
ändringar i förhållande till rådets gemensamma
ståndpunkt. Frågan gick därmed över till ett
förlikningsförfarande.
Trots
omfattande
kontakter mellan rådet och parlamentet, ett
flertal möten och ett antal kompromissförslag,
gick det inte att nå enighet mellan de båda institutionerna. Längst ifrån varandra stod man i frågan om den nuvarande undantagsmöjligheten
(s.k. opt out) från direktivets veckoarbetstidsbegränsning ska vara kvar eller fasas ut.
Europaparlamentet vill fasa ut denna möjlighet,
något som inte kunde accepteras av flera
medlemsländer. Att institutionerna inte kunde
enas om en kompromiss innebär att förslaget till
ändringar i direktivet, som kommissionen
presenterade redan 2004, faller. Huruvida EUkommissionen avser att återkomma till rådet och
Europaparlamentet med ett nytt förslag är i
dagsläget oklart.
Direktiv om mammaledighet
Hösten 2008 presenterade EU-kommissionen
ett förslag till ändring av rådets direktiv
92/85/EEG av den 19 oktober 1992 om åtgärder
för att förbättra säkerhet och hälsa på
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arbetsplatsen för arbetstagare som är gravida,
nyligen har fött barn eller ammar. Ändringsförslaget innebär en utökad barnledighet för
mamman från 14 till 18 veckor, varav 6 veckor
ska vara obligatoriska efter förlossningen.
Kommissionen anser att kvinnor ska ha rätt till
100 procent av lönen vid denna barnledighet,
men medlemsstaterna kan sätta ett tak som
motsvarar ersättningen vid sjukdom. Även
skyddet mot uppsägning och rätten att få
tillbaka samma arbete eller ett arbete med
motsvarande villkor efter mammaledigheten
föreslås bli starkare. Förhandlingar beräknas
pågå även under hösten 2009. Om förslaget
antas kan detta komma att medföra vissa
justeringar i det svenska systemet för
föräldraledighet och föräldraförsäkring.
Översyn av ledighetslagstiftningen
Inom Regeringskansliet upprättades under våren
2009 promemorian En enklare ledighetslagstiftning (Ds 2009:15). I promemorian föreslås ändringar i åtta ledighetslagar, bland andra föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1974:981)
om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
Syftet med förslagen är att förenkla lagarna och
minska företagens administrativa kostnader.
Vissa lagar med innehåll som ligger nära varandra
föreslås samordnas till en lag. En lag som inte
tillämpas föreslås upphävas. Antalet ledighetslagar minskar enligt förslaget till fem. Det
materiella innehållet i lagarna påverkas endast i
mindre mån av förslaget. Arbetstagarens rätt till
ledighet kommer enligt förslaget i princip att
vara oförändrad jämfört med vad som gäller i
dag. Promemorian remitterades under våren och
sommaren 2009.
En förenklad semesterlag
Den 1 november 2008 lämnade 2008 års semesterlagsutredning sitt betänkande Enklare
semesterregler (SOU 2008:95) med förslag till
ändringar i semesterlagen (1977:480). Betänkandet remitterades och mottogs överlag positivt av
remissinstanserna. Regeringen beslutade den
3 september om en proposition (prop.
2009/10:4) med förslag till ändringar i
semesterlagen.
Förslaget
innebär
att
semesterlagen förenklas såväl i sak som språkligt

och redaktionellt. En ny enkel regel, med kollektivavtalsreglering som modell, införs för beräkning av semesterlön. Den nuvarande beräkningsregeln föreslås finnas kvar för de arbetstagare för
vilka den nya regeln inte kan tillämpas, men
förenklas. Även reglerna om semesterlönegrundande frånvaro förenklas i vissa avseenden.
Vidare förbättras möjligheterna för korttidsanställda att få betald semester och särreglerna
för okontrollerade arbetstagare slopas. Förslaget
underlättar tillämpningen av lagen och medför
lägre administrativa kostnader för företag och
verksamheter. Ändringarna i semesterlagen föreslås träda i kraft den 1 april 2010.
Integritet i arbetslivet
Den tidigare regeringen tillkallade i maj 2006 en
särskild utredare (dir. 2006:55) med uppdrag att
lämna förslag till lagreglering av skyddet av den
personliga integriteten i arbetslivet.
Utredaren överlämnade sitt betänkande,
Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44),
den 5 maj 2009. I betänkandet lämnas ett förslag
till en helt ny lag om integritetsskydd i arbetslivet. Lagförslaget innehåller tre ändringar när det
gäller behandling av personuppgifter i arbetslivet
enligt personuppgiftslagen (1998:204), förbud
för arbetsgivare att begära in vissa registerutdrag
bl.a. inför och under anställning, en uttrycklig
reglering om när det är tillåtet för arbetsgivare
att kräva medicinska undersökningar samt förbud för arbetsgivare att genomföra påtagligt integritetskränkande åtgärder i övrigt. Betänkandet
har remitterats och remisstiden gick ut den
1 september 2009. Betänkandet och remissvaren
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ILO:s beslutande organ, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 2009 ett utkast till
rekommendation om hiv/aids i arbetslivet. Med
den föreslagna rekommendationen som underlag
kommer ILO-sekretariatet i höst att begära in
ytterligare kommentarer från medlemsstaterna.
Därefter gör sekretariatet en sammanställning
och en bearbetning av medlemsstaternas
synpunkter. Detta dokument kommer att
innehålla ett nytt textförslag till rekommendation, vilket blir föremål för en andra
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behandling vid nästa års arbetskonferens i juni
2010 med sikte på ett slutligt antagande av en
rekommendation om hiv/aids i arbetslivet.
Vid junimötet i år antog arbetskonferensen
vidare en global jobbpakt. Jobbpakten är ett
icke-bindande dokument och innehåller en rad
operativa förslag för att stimulera sysselsättning
och främja anständiga arbetsvillkor till stöd och
vägledning för nationella och internationella
insatser i arbetet med att motverka den globala
ekonomiska krisen. Dessutom antog arbetskonferensen slutsatser och en resolution om jämställdhet på arbetsmarknaden.
Verksamhet vid Arbetsdomstolen
Antalet mål som kom in till Arbetsdomstolen
var något högre under 2008 jämfört
med 2007 och låg strax över 400 (se tabell 4.7).
Knappt 70 procent av målen var s.k. A-mål, dvs.
den typ av mål i vilken talan väcks direkt
i Arbetsdomstolen, vilket var i nivå med tidigare
år. Antalet inneliggande mål minskade marginellt
jämfört med 2007.
Tabell 4.7 Målstatistik för Arbetsdomstolen 2006–2008
Antal
2006

2007

2008

393

389

403

Avgjorda mål

415

383

411

Antal domar och särskilt uppsatta beslut

129

98

110

Inneliggande mål vid årets slut

260

266

257

Inkomna mål

Källa: Arbetsdomstolen.

Genomströmningstiderna har varit relativt
konstanta under perioden 2006–2008. Det gäller
såväl för avgjorda A- och B-mål, vilket framgår
av tabell 4.8.
Tabell 4.8 Genomströmningstid för mål vid Arbetsdomstolen
2006–2008
Antal månader
2006

2007

2008

7

7

8

13

14

14

B-mål totalt

4

4

3

B-mål avgjorda efter dom eller särskilt
beslut

9

11

12

A-mål totalt
A-mål avgjorda efter dom eller särskilt
uppsatt beslut

Källa: Arbetsdomstolen.
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4.5.2

Analys och slutsatser arbetsrätt

De insatser som har gjorts inom det arbetsrättsliga området är liksom tidigare år i första hand
kopplade till lagstiftningsåtgärder, dels i form av
nationella initiativ, dels som en följd av det internationella samarbetet.
De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ger enligt
regeringens mening goda förutsättningar för att
kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med en hög sysselsättningsnivå. Grunderna
för arbetsrätten bör bestå också framöver. Regeringen värnar vidare den modell, där förhållandena på arbetsmarknaden i hög grad regleras
genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.
En viktig fråga när det gäller den svenska
arbetsmarknadsmodellen rör de åtgärder Sverige
måste vidta till följd av EG-domstolens dom i
Lavalmålet. Lavalutredningen har lämnat förslag
som ligger väl i linje med kommittédirektiven,
med en lösning inom ramen för kollektivavtalsmodellen även när det gäller regleringen av
arbets- och anställningsvillkor för utstationerade
arbetstagare. Regeringen arbetar nu vidare med
utredningens förlag med beaktande av de synpunkter som framkommit under remissomgången.
Det ska vara lätt att anställa. I budgetpropositionen för 2009 beskrivs de förändringar av
regleringen av tidsbegränsade anställningar m.m.
som har genomförts bland annat i detta syfte.
Den nya form av tidsbegränsad anställning,
allmän visstidsanställning (ALVA), som infördes
i lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS)
trädde i kraft den 1 juli 2007. Syftet var bland
annat att underlätta och öka företagens incitament att anställa och att öka flexibiliteten i regelverket. Samtidigt ges arbetstagare som under en
längre tid haft tidsbegränsad anställning en
rimlig trygghet. I Medlingsinstitutets årsrapport
”Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008” har en
analys gjorts av vilket genomslag anställningsformen fått i de större kollektivavtalen på privat
sektor och avtalen på den offentliga sektorn som
träffades under avtalsrörelsen 2007 samt samtliga
avtal som slöts under 2008. Sammanfattningsvis
konstaterar Medlingsinstitutet att frågan om
dispositiv lagstiftnings genomslag i gällande avtal
är en omdiskuterad fråga och att svaret är
beroende av hur avtalet har utformats. I sista
hand är det Arbetsdomstolen som avgör hur
avtalen ska tolkas. Granskade avtal inom den
privata sektorn har av Medlingsinstitutet delats
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in i en fallande skala beroende av hur självständiga avtalen är i förhållande till LAS. Under 2007
års avtalsrörelse fördes ALVA in i vissa avtal
som blev klara efter riksdagens beslut om
anställningsformen under våren 2007. ALVA
fanns dock ännu inte när huvuddelen av parterna
slöt sina nya avtal detta år. Inom kommuner,
landsting och stat tyder avtalens konstruktion på
att ändringar har fått större genomslag än inom
privat sektor.
OECD har sedan mitten av 1990-talet ungefär
vart femte år mätt styrkan på anställningsskyddet i medlemsländerna. Sverige har tidigare varit
bland de länder som haft det starkaste anställningsskyddet enligt OECD. Under 2004 hade
Sverige det 7:de starkaste anställningsskyddet av
28 länder, i rang en placering mellan Norge och
Frankrike. Enligt OECD:s mått har Sverige nu
ett flexiblare anställningsskydd. I senaste
mätningen 2008 (OECD:s arbetspapper OECD
DELSA/WP5(2009)3) anges Sverige ha det 21:a
starkaste anställningsskyddet av 30 länder, i rang
en placering mellan Danmark och Ungern.
Ett väl avvägt anställningsskydd kan sänka
jämviktsarbetslösheten, men de reformer som nu
noterats och bekräftats av OECD spelar också
en viktig roll i regeringens insatser mot utanförskap. Det finns stabila forskningsresultat
(t. ex. ITPS (A2005:016) Arbetsrätt, rörlighet
och tillväxt) som visar att anställningsskyddets
styrka påverkar hur arbetslöshet fördelas mellan
grupper. Ett allt för omfattande anställningsskydd har som negativ bieffekt att det håller
vissa grupper med svag förankring på
arbetsmarknaden, till exempel ungdomar och
utrikes födda som varit kort tid i Sverige, utanför
arbetsmarknaden.
En central del av regeringens politik är att
bryta utanförskapet och att skapa förutsättningar för fler jobb. Som framgår av resultatredovisningen, har den andel av arbetskraften
som har tidsbegränsad anställning ökat för både
kvinnor och män under perioden 2003–2007,
men under 2008 minskat för både män och
kvinnor, vilket kan förväntas i inledningen av en
lågkonjunktur.

4.6

Resultat och analys Lönebildning

4.6.1

Resultat utifrån indikatorerna

Följande indikatorer utgör en del i bedömningsunderlaget för insatserna inom lönebildningen:
-

Antal förlorade arbetsdagar på grund av
konflikt. Källa: Medlingsinstitutet.

-

Antal medlingsärenden i avtalsförhandlingar
på riksnivå där medlare har förordnats av
Medlingsinstitutet. Källa: Medlingsinstitutet.

-

Löneutvecklingen per timme för hela
arbetsmarknaden. Källa: Medlingsinstitutet.

-

Totala löneutvecklingen per timme inom
näringslivet i förhållande till euroområdet
och USA. Källa: Eurostat.

Avtalsrörelsen 2008
Under 2008 omförhandlades omkring 90 kollektivavtal inom privat sektor och inom kommunoch landstingssektorn slöts tre nya avtal. Sammantaget omfattades cirka 500 000 arbetstagare.
Av dessa var 350 000 sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och lärare anställda i kommuner
och landsting. Resterande 150 000 fanns främst
inom transportsektorn och Svenska kyrkan.
Huvuddelen av avtalen är treårsavtal och sträcker
sig därmed till 2011. Det enda avtal som sades
upp under 2008 var Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtal med Sveriges Byggindustrier.
Resultatet av 2008 års avtalsförhandlingar för
den privata sektorn blev en löneökning för arbetare med treårsavtal med i genomsnitt 12,1 procent och för tjänstemän 10,4 procent. Den totala
kostnaden för privat sektor blev 11,6 procent,
vilket ligger över den etablerade normen i
industrins avtal från 2007 på 10,2 procent. I
avtalsutfallet ingår inte pensioner. Avtalet för
Vårdförbundet garanterar ett utfall på 9 procent
på tre år. För lärarna blev det garanterade utfallet
totalt 6 procent för 2008 och 2009. Det totala
utfallet för löneöversyn 2007–2009 för lärarna
ska uppgå till lägst 10,2 procent.
Trots att 2008 års avtalsrörelse får betraktas
som ett mellanår resulterade denna ändå i relativt
många varsel om konflikt, varav sju utlöstes.
Antalet förlorade arbetsdagar till följd av de tre
konflikter som innefattade strejk och lockout
blev 106 801 dagar, vilket är det högsta antalet
sedan 2003 (se tabell 4.9). Vårdförbundets kon85
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flikt medförde en förlust på 95 000 dagar och
busschaufförernas strejk resulterade i drygt
11 500 dagar. Dessa siffror kan jämföras med
totalt 14 000 förlorade arbetsdagar under 2007.
Tabell 4.9 Antal förlorade arbetsdagar på grund av konflikt
2003–2008
Antal
År

2003

Antal

627 541

2004

2005

15 282

568

2006

2007

1 971

2008

13 666 106 801

Källa: Medlingsinstitutet.

Central medlingsverksamhet
Vid medling om nya branschavtal på riksnivå
(förbundsförhandlingar)utser Medlingsinstitutet
särskilda medlare. Samma sak gäller för medling i
avtalsförhandlingar mellan fackförbund och ett
företag med rikstäckande verksamhet. Särskilda
medlare har under 2008 utsetts i nio förhandlingar (se diagram 4.9). Samtliga medlingar
kom till stånd efter samtycke från parterna, s.k.
frivillig medling. Det var i huvudsak tvister om
nivåer som föranledde de nio medlingsärendena
under 2008. Till denna kategori räknas i första
hand de tvister där löneökningarnas storlek har
varit tvistefrågan. I åtta fall av de ärenden där
Medlingsinstitutet utsett medlare förekom varsel
om stridsåtgärder och konflikter bröt ut i sju fall.
Tre av dessa innebar arbetsnedläggelser. En av
dessa var konflikten mellan Vårdförbundet och
Sveriges Kommuner och Landsting, där strejk
pågick i över en månad innan tvisten fick en
lösning. Arbetsmarknadskonflikterna har i
relation till antalet omförhandlade kollektivavtal,
varit betydligt fler under 2008 än under 2007.
Diagram 4.9 Antal medlingsärenden i riksavtalsförhandligar
där Medlingsinstitutet/Statens förlikningsmannaexpedition
förordnat medlare 2000–2008
Antal
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Källa: Medlingsinstitutet
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I Medlingsinstitutets instruktion står bl.a. att
institutet ”ska tillvarata och upprätthålla den
samsyn som finns på arbetsmarknaden om den
konkurrensutsatta sektorns lönenormerande
roll”. Arbetsmarknadens parter kan därför inte
räkna med att medlare utsedda av
Medlingsinstitutet medverkar till avtal med
högre kostnader än ”industrinormen”. Detta har
fått till följd att medlare i hälften av tvisterna
under 2008 har sett sig förhindrade att lämna ett
slutligt förslag till uppgörelse då det stått klart
att ett bud på industrins nivåer inte skulle godtas
av de berörda arbetstagarorganisationerna.
Regional medlingsverksamhet
Fasta medlingsuppdrag avser lokala tvister
mellan enskilda oorganiserade arbetsgivare och
arbetstagarorganisationer. Under 2008 var fem
fasta medlare förordnade. De förordnas på ett år
i taget och är spridda över landet med varsitt
geografiskt bestämt verksamhetsområde.
Antalet nya medlingsärenden på regional nivå
var totalt 68 under 2008. Det är färre än genomsnittet hittills under 2000-talet och en halvering
jämfört med 2006, då antalet uppgick till
138 ärenden. Det året var emellertid exceptionellt med tanke på att tendensen under 2000talet annars har varit en successiv minskning av
ärendetillströmningen. Under perioden 2001–
2005 har årsgenomsnittet legat på knappt
80 ärenden. Den sammantagna bilden har varit
att antalet ärenden för de fasta medlarna har
halverats sedan början av 1990-talet och
stabiliserat sig på den lägre nivån.
Även om antalet registrerade ärenden är
någorlunda konstant har det skett en markant
förskjutning när det gäller typen av tvister.
Tidigare dominerade tvister om tecknande av
kollektivavtal, men under 2008 har bilden varit
en annan. Antalet kollektivavtalstvister har minskat dramatiskt och uppgick under året till
endast 13 tvister av totalt 68 medlingsärenden.
Antalet kan jämföras med motsvarande siffra
2007, då antalet avtalstvister uppgick till 44,
vilket var den dittills lägsta siffran under den tid
Medlingsinstitutet har varit verksamt.
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Varsel och stridsåtgärder, lokal nivå
Av sammanlagt 13 avtalstvister på lokal nivå
förelåg varsel om stridsåtgärder i samtliga fall. I
fyra tvister förekom varsel om sympatiåtgärder.
Arbetstagarorganisationerna stod för samtliga
förekommande varsel. Stridsåtgärder verkställdes
i 4 av de 13 avtalstvisterna och sympatiåtgärder
genomfördes i ett fall. Tvisterna löstes som regel
i nära anslutning till att stridsåtgärderna trätt i
kraft, genom att kollektivavtal träffades direkt
mellan parterna eller genom att arbetsgivaren
begärde inträde i en arbetsgivarorganisation.
Under tidigare år har flera tvister förekommit
där det varslande arbetstagarorganisationen inte
hade några medlemmar hos den arbetsgivare som
man krävde kollektivavtal med. Så är det fortfarande när det gäller bekvämlighetsflaggade fartyg
och utländska entreprenadföretag. Även hos
svenska företag, som stridsåtgärder riktades mot,
saknade ibland arbetstagarorganisationen medlemmar. I den delen har det skett en förändring
under 2008. I samtliga fall där varsel utfärdades
för att få till stånd kollektivavtal med svenska
arbetsgivare hade den fackliga organisationen
medlemmar på arbetsplatsen.
I stället för att som i många andra länder lagstifta om minimilöner eller allmängiltigförklaring
av kollektivavtal, har det i Sverige överlåtits på
arbetstagarorganisationerna att se till att riksavtalens normer får genomslag på hela arbetsmarknaden. Detta sker genom krav på kollektivavtal hos arbetsgivare som inte är medlemmar i
riksavtalsslutande arbetsgivarorganisationer.
Medan det på central nivå var relativt många
varsel om konflikt, måste arbetsmarknaden på
lokal nivå i det närmaste betecknas som konfliktfri, med tanke på att stridsåtgärder endast har
verkställts i fyra fall.
Löneutveckling

vilket medförde att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden blev allt mer ansträngt. I takt med att
resursutnyttjandet ökade är det möjligt att det
fanns arbetsgivare som upplevde att det var svårt
att hitta arbetskraft med rätt kompetens, vilket
kan ha bidragit till att driva upp lönerna. Konjunkturläget försämrades dock drastiskt under
hösten 2008 i samband med den internationella
finanskrisen och sysselsättningen väntas därför
minska det kommande året. Avtalsrörelsen
under våren 2008, liksom avtalsrörelsen 2007,
genomfördes i ett för arbetstagarna mycket
gynnsamt konjunkturläge. Den uppmätta löneökningstakten för hela arbetsmarknaden i
Sverige under 2008 enligt den månatliga konjunkturlönestatistiken var 4,3 procent, vilket är
klart högre än utfallet för 2007 (se tabell 4.10).
Det högsta ökningstalet redovisas för primärkommunerna (5,2 procent). Det snabbt försämrade arbetsmarknadsläget under hösten 2008
bedöms således inte haft någon större genomslag
på löneutvecklingen under 2008.
Tabell 4.10 Löneutveckling per timme för hela
arbetsmarknaden, 2001–2008
Procentuell förändring från föregående år
År

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4,4

4,1

3,5

3,3

3,1

3,1

3,3

4,3

Sverige

Källa: Medlingsinstitutet.

Tabell 4.11 Totala löneutvecklingen per timme inom
näringslivet, 2001–2008
Procentuell förändring från föregående år
Sverige

Euroområdet

USA

2001

År

4,7

3,7

3,7

2002

3,7

3,0

3,2

2003

3,5

2,6

2,9

2004

3,1

2,5

2,6

2005

3,5

2,5

2,5

2006

3,0

2,6

2,9

2007

2,8

2,9

3,4

2008

3,7

3,6

3,1

Källa: Eurostat.

Under perioden 2002–2007 har lönerna ökat i
måttlig takt jämfört med tidigare år, vilket bl. a.
förklaras av att den konkurrensutsatta industrins
avtal har varit normgivande under dessa år, låg
inflation och av den svaga arbetsmarknaden i
början av 2000-talet. Sysselsättningen har
emellertid stigit sedan 2005 och under hösten
2006 skedde en betydande ökning av antalet
arbetstillfällen. Sysselsättningen fortsatte att
stiga snabbt under 2007 och första halvåret 2008,

Jämställdhet
Avtalsrörelsen 2008 var av begränsad omfattning.
De flesta förbundsavtalen inom privat sektor
slöts inom transportsektorn där avtalen i allmänhet saknar lokal lönebildning. Eftersom lönerna
bestäms i centralt överenskomna tariffer finns
det i avtalen inga bestämmelser med kopplingar
till lokala lönerevisioner. Detta är sannolikt den
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främsta förklaringen till att avtalen inom
transportsektorn inte innehåller några särskilda
föreskrifter om mäns och kvinnors löner.
I de övriga avtal som slöts under 2008 inom
privat sektor, slås det däremot fast att lönerna
ska vara individuella och differentierade. Avtalen
beskriver efter vilka principer och kriterier som
lönerna ska bestämmas. Utgångspunkten är att
lönesättningen ska vara sakligt grundad. I en del
avtal har principen om lika lön skrivits in och i
andra avtal återfinns förbud mot diskriminering.
För kommun- och landstingssektorn slöt
Sveriges Kommuner och Landsting avtal på två
stora områden under 2008. Det ena avtalet var
med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd, det andra med Vårdförbundet.
De centrala parterna slår fast att löneavtalet förutsätter att arbetsgivaren bl.a. kartlägger och analyserar sina löner som underlag till överläggning
inför löneöversyn. Vidare påpekas att jämställdhetslagen (1991:433) kräver kartläggning och
analys ur jämställdhetssynpunkt. Kartläggningen
och analysen ska sedan följas av en handlingsplan
grundad på arbetsgivarens ställningstaganden.
Verksamhet vid Medlingsinstitutet
Lönebildningen påverkas av många aktörer och
av den samhällsekonomiska utvecklingen i stort.
En objektiv mätning av hur Medlingsinstitutets
insatser har påverkat lönebildningen låter sig
därför inte göras. Medlingsinstitutets inverkan
bör i första hand ses som det samlade resultatet
av myndighetens arbete med att tillvarata och
vidmakthålla den samsyn som finns bland arbetsmarknadens parter om den konkurrensutsatta
sektorns lönenormerande roll i ett långsiktigt
perspektiv. Myndigheten har genomfört överläggningar med arbetsmarknadens parter och
informationsinsatser. Intresset för att delta i
konferenser anordnade av myndigheten är stort
liksom intresset för myndighetens årliga rapport.
Myndigheten har därigenom förmedlat de yttre
förutsättningarna för avtalsförhandlingarna och
därigenom bidragit till en väl fungerande lönebildning. Myndigheten noterar ett fortsatt
intresse för den svenska lönebildningsmodellen i
andra länder. I Medlingsinstitutets uppdrag ingår
också att årligen utarbeta en rapport om löneutvecklingen, avtalsförhandlingar och faktorer
som har betydelse för lönebildningen. Årets
rapport publicerades i februari 2009.
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4.6.2

Analys och slutsatser Lönebildning

Konkurrenskraften inom näringslivet har
förbättrats kontinuerligt under perioden 2002–
2006, framför allt tack vare en god produktivitetsutveckling. Under 2007 försvagades dock
konkurrenskraften gentemot EU-länderna och
än mer i relation till USA. Det berodde främst
på att produktivitetstillväxten började avstanna
under 2007 och att dollarn försvagades kraftigt i
relation till kronan. Tillbakagången av produktivitetstillväxten fortsatte även under 2008. Den
finansiella krisen som startade under hösten
2008 medförde en väsentlig försvagning av kronkursen, i synnerhet mot dollarn men även mot
euron. Kronan har dock börjat stärkas något igen
under andra kvartalet 2009, men ligger ändå på
en lägre nivå jämfört med 2007 och första halvåret 2008. Den lägre kronkursen kan innebära att
konkurrenskraften åter stärks under 2009.
Till skillnad från löneutvecklingen per timme
(se tabell 4.11) ökade arbetskraftskostnaderna
betydligt långsammare i Sverige än i EUområdet och i USA under 2008. Att arbetskraftskostnaderna ökade långsammare än
lönerna berodde på att arbetskraftskostnaderna
påverkades av att arbetsgivaravgifterna för
personer under 25 år halverades från och med
den 1 juli 2007. Dessutom har vissa rabatter på
premier för tjänstemännens pensionsavgifter
införts. Den i jämförelse låga ökningen av
arbetskraftskostnaden indikerar att det framför
allt är den sjunkande produktiviteten i det
svenska näringslivet som leder till att Sveriges
konkurrenskraft har försvagats under 2008.
Särskilt kraftig blev försämringen gentemot
USA på grund av den låga dollarkursen under
första halvåret 2008. Däremot gynnades
konkurrenskraften mot euroländerna av att
kronan försvagades mot euron mellan 2007 och
2008.
Ytterligare en aspekt av lönebildningen är dess
inverkan på sysselsättningen. En väl fungerande
lönebildning möjliggör en expansion av näringslivet som i sin tur för med sig långsiktigt högre
sysselsättning och lägre jämviktsarbetslöshet.
Detta kan ske utan att den långsiktiga reallönenivån påverkas.
Den pågående ekonomiska avmattningen
leder till trendbrott som är svåra att dra omedelbara slutsatser av. Det finns dock långsiktiga
tecken som indikerar att lönebildningen under
de senaste tio åren haft en positiv inverkan på
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sysselsättningen. Under större delen av 1990talet var arbetslösheten över 9 procent och
arbetskraftskostnaderna ökade med mellan 4 och
7 procent per år. På senare år har arbetslösheten
varit väsentligt lägre. Trots detta har arbetskraftskostnadernas ökningstakt varit lägre än
under 1990-talet. Den lägre ökningstakten för
arbetskraftskostnaderna kombinerat med en
lägre arbetslöshet kan tyda på att regeringens
åtgärder med bl. a. sänkta arbetsgivaravgifter i
kombination med sjunkande lönekrav har bidragit till att en lägre arbetslöshet nu är förenlig
med en stabil inflation.
Under 2009 har hittills endast ett fåtal löneavtal omförhandlats, vilka har berört drygt
143 000 anställda, varav Svenska Byggnadsarbetareförbundets avtal med Sveriges Byggindustrier
som sades upp ett år i förtid berörde cirka 70 000
anställda. Ytterligare en stor bransch som omförhandlade sina löner var bank och försäkring.
Avtalsrörelsen 2010 kommer att beröra cirka
3,5 miljoner anställda och 500 av totalt 600 avtal
kommer att omförhandlas. Majoriteten av avtalen (300 avtal) löper ut den 31 mars 2010 och
berör cirka 2 miljoner anställda. På industriavtalets område ska omkring 60 avtal förhandlas.
Dessa avtal omfattar 500 000 arbetare och
tjänstemän. Andra stora avtal på det privata
området är Bygg- och anläggningsavtalen mellan
Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetarförbundet samt Svensk Handels avtal
med Handelsanställdas förbund och Unionen.

4.7

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan invändning för samtliga myndigheter inom
området Arbetsliv, vilket innebär att årsredovisningarna för 2008 i allt väsentligt bedömts
vara rättvisande.
Arbetsmiljöverket
Enligt Riksrevisionens uppföljningsrapport 2009
har en uppföljning gjorts av en granskningsrapport avseende Arbetsmiljöverkets verksamhet
som gjordes 2004. I uppföljningsrapporten konstateras att det mesta av det som kritiserades
2004 har åtgärdats. Särskilt lyfts det arbete fram
som har resulterat i bättre urval av tillsynsobjekt
samt den förbättrade interna styrningen och
kontrollen. Enligt Riksrevisionen kvarstår dock

en bristande samverkan mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan samt bristande
samordning inom Regeringskansliet vad gäller
styrningen av dessa myndigheter. En dialog förs
inom Regeringskansliet avseende dessa frågor.
Avvecklingsmyndigheten för Arbetslivsinstitutet
Riksrevisionen har granskat om regeringens avvecklingar av myndigheter har genomförts på ett
effektivt sätt och om syftena med omstruktureringarna har uppnåtts (RiR 2008:18). Bland
annat har avvecklingen av Arbetslivsinstitutet
granskats. Riksrevisionen har inte funnit några
allvarliga brister. Granskningen visar dock på ett
antal mindre felaktigheter och brister som
hämmat effektiviteten i avvecklingarna. Riksrevisionen bedömer utifrån granskningen att det
finns utrymme att effektivisera genomförandet
av avvecklingar och därmed underlätta framtida
organisationsförändringar i statsförvaltningen.
Det är viktigt att erfarenheterna av avvecklingar
av statlig verksamhet tas till vara. Regeringen
avser att återkomma i frågan i den aviserade
förvaltningspolitiska propositionen (se vidare
utgiftsområde 2, Statlig förvaltningspolitik).

4.8

Politikens inriktning

4.8.1

Utgångspunkter

Ett långsiktigt hållbart arbetsliv
Alla människor som kan arbeta ska få möjlighet
att göra det utifrån sina förutsättningar. Det
innebär att utanförskapet för dem som står utanför arbetsmarknaden och arbetslivet måste brytas
och att fler måste komma i arbete. Arbetsmiljön
och övriga arbetsvillkor har stor betydelse för att
göra detta möjligt. Arbetsmiljöarbetet ska
förebygga ohälsa och olycksfall, men också bidra
till att utveckla verksamhet och individer.
Arbetsrätten ska garantera såväl en grundläggande trygghet som flexibilitet och inflytande
för arbetstagarna. Grunderna för arbetsrätten
bör bestå också framöver. Arbetsvillkoren kan
därmed främja ett långsiktigt hållbart arbetsliv
som gör det möjligt för så många som möjligt att
träda in, utvecklas och kvarstå på arbetsmarknaden. Arbetsförhållandena måste vara sådana att
de inte utestänger vissa grupper eller personer
från arbete. Detta är de grundläggande utgångspunkter som gäller oavsett konjunkturläge.
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Ett arbetsliv i förändring
Det förhållande att Sverige utgör en del av den
globaliserade ekonomin med ett ökat internationellt beroende har under det senaste året blivit
högst påtagligt. Vi befinner oss nu i en kraftig
lågkonjunktur och därmed i en situation där
många riskerar att bli av med sina jobb. De som
sedan tidigare står utanför arbetsmarknaden får
än svårare att komma in. Den demografiska
utvecklingen med en allt mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder och en ökande andel
äldre kommer att ställa krav på att så många som
möjligt kan delta i arbetslivet.
Regeringen har vidtagit och kommer fortsatt
att vidta åtgärder inom olika politikområden i
syfte att förbättra läget på arbetsmarknaden och
minska utanförskapet. Arbetsförhållanden och
arbetsvillkor har en stor betydelse för att kunna
möta utvecklingen på ett bra sätt, både på kort
och på lång sikt. Utformningen av det arbetsrättsliga regelverket har en viktig roll i detta
avseende.
Samverkan med andra områden
Arbetslivspolitiken ska fortsatt stärkas och förnyas. Det är viktigt att den samverkar med arbetsmarknadspolitiken och andra områden på ett
effektivt sätt för att uppnå såväl fler som bättre
arbeten och för att bryta utanförskapet för dem
som står utanför arbetsmarknaden och arbetslivet.
Centrala utgångspunkter samt medel och aktörer
En god arbetsmiljö med avseende på teknik,
arbetsorganisation och arbetets innehåll, där utrymme ges för inflytande, ansvar, lärande i arbetet och kreativitet, kan utveckla verksamheten
och därmed skapa förutsättningar för tillväxt och
fler arbeten. En viktig förutsättning för detta är
att arbetsmiljöarbetet integreras i verksamhetens
planering, styrning och drift på ett systematiskt
sätt.
Kunskapsbildning, genom bl. a. forskning och
utveckling, samt spridning av kunskaper och
resultat av kunskapsbildningen behövs för att
kunna följa och analysera arbetslivets utveckling.
Den behövs också för att utforma den nödvändiga politiken och för att förstärka arbetsplatsernas förmåga att hantera arbetslivsfrågorna
i praktiken. Spridningen av kunskaper liksom
utbildning i arbetsmiljö är medel för att öka
medvetenheten hos arbetsgivare och arbetstagare
om arbetsvillkorens betydelse för såväl trygghet,
hälsa och säkerhet som verksamheternas resultat
och utveckling.
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På arbetslivsområdet är lagstiftning det
huvudsakliga medlet för att slå fast de grundläggande kraven för att skapa trygghet och flexibilitet i arbetslivet samt för att förebygga ohälsa
och olycksfall och för att skapa en bra arbetsmiljö i övrigt. I det fortsatta arbetet med lagstiftningen är även regelförenklingsfrågorna viktiga.
Det är viktigt att innebörd och sammanhang tydligt framgår för dem som reglerna riktar sig till.
Det är i det lokala arbetet på arbetsplatserna i
samverkan mellan arbetsmarknadens parter som
arbetsvillkoren närmare utformas. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll genom möjligheterna att anpassa och komplettera lagstiftningen genom avtal. De har även viktiga uppgifter
när det gäller utbildning, opinionsbildning,
informationsverksamhet, kunskapsbildning och
kunskapsspridning. Det är viktigt att de enskilda
individernas ansvar, inflytande och skaparkraft
samtidigt tas till vara.
Inom EU-samarbetet är det på det arbetsrättsliga området regeringens utgångspunkt att fokus
främst bör läggas på ett effektivt genomförande
av existerande regelverk. Eventuellt kan revidering eller förenkling av vissa direktiv vara
aktuellt. Det är vidare viktigt att gemensamt
identifiera framtida utmaningar samt att fortsätta
att analysera och utbyta erfarenheter.
Inom EU-samarbetet på arbetsmiljöområdet
bör höga arbetsmiljökrav värnas mot bakgrund
av principen att en bristfällig arbetsmiljö inte får
vara ett konkurrensmedel på marknaden, vare sig
nationellt eller inom EU:s gemensamma
marknad.
4.8.2

Förnyelse av arbetsmiljöpolitiken

Arbetsmiljöpolitiken måste ges en mer offensiv och positiv innebörd. Det ska inte enbart
handla om att förhindra en dålig arbetsmiljö,
utan i mycket högre grad om att se arbetsmiljön som utvecklande för såväl individer
som verksamhet och som en framgångsfaktor
och ett konkurrensmedel. Den framtida
arbetsmiljöpolitiken måste utformas så att
arbetsmiljöfrågorna upplevs som ett självklart
engagemang för alla på arbetsplatsen. Det
innebär också att kunskapen om arbetsmiljö
måste vara väl spridd. Regler och skyldigheter
måste vara så enkla och begripliga som möjligt
och det måste upplevas som lätt att hämta
information och att ta del av kunskap inom
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området. De principiella utgångspunkter och
resonemang som angavs i promemorian
Arbetsmiljön och utanförskapet – en tankeram
för
den
framtida
arbetsmiljöpolitiken
(Ds 2008:16) har utgjort ett underlag för diskussion med berörda aktörer och parter. En ny
fas i detta arbete inleddes under hösten 2009,
med inriktning på att ta fram en långsiktig
strategi för den framtida politiken. Avsikten är
att denna strategi ska utgöra en nationell handlingsplan för arbetsmiljöområdet.
Huvudinriktningar
Det finns två huvudinriktningar för den fortsatta
arbetsmiljöpolitiken: politiken ska bidra till den
samlade jobbpolitiken och den ska lyfta fram
arbetsmiljöns potential för ökad konkurrenskraft. Detta innebär dock inte att de mer
traditionella arbetsmiljöfrågorna tonas ned. En
viktig del i arbetet är att arbetsmiljön ska bli
bättre med säkrare arbeten med minsta möjliga
risk för att drabbas av arbetsrelaterade olyckor
och sjukdomar. Därigenom minskar risken för
utslagning och utanförskap samtidigt som en bra
arbetsmiljö är en viktig förutsättning för att även
svagare grupper ska kunna delta i arbetslivet.
Politiken bör dock i ökad utsträckning utgå från
att det i arbetsmiljön ligger en avsevärd potential
för att inte bara motverka ohälsa utan också för
att befrämja hälsa. Vidare är en arbetsmiljö med
goda förutsättningar för personlig utveckling
också en värdefull tillgång för den verksamhetsmässiga utvecklingen. För arbetsgivaren
finns också en delvis outnyttjad möjlighet att
använda en god arbetsmiljö som ett medel för att
konkurrera om såväl kunder som arbetskraft.
Det är regeringens uppfattning att de arbetsgivare som har förmåga att använda arbetsmiljöns positiva och värdeskapande möjligheter
också kommer att ha stora fördelar av detta. Det
är därför angeläget att denna offensiva och
positiva syn på arbetsmiljöfrågorna ges ökad
uppmärksamhet i det konkreta arbetet på
arbetsplatserna.
I detta syfte är det viktigt att sambanden
mellan arbetsmiljö och verksamheternas resultat
synliggörs. Regeringen har redan vidtagit ett
antal åtgärder i denna riktning, bland annat
genom förstärkt kunskapsbildning och informationssatsning (se avsnitt 4.4.2).

En nationell handlingsplan
Möjligheterna att förstärka och höja medvetenheten om arbetsmiljöns potential som konkurrensmedel kommer att vara ett område för fortsatt diskussion. Det gäller i hög grad i det fortsatta arbetet med att ta fram en nationell handlingsplan inom arbetsmiljöområdet. Styrmedelsutredningens betänkanden och remissynpunkterna utgör här ett viktigt underlag liksom de
olika kunskapssammanställningar som det
arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet bidrar med.
Pilotprojekt
Det förslag som styrmedelsutredningen har lämnat innebär att samtliga arbetsställen gås igenom
i form av en s.k. screening samt att resultaten
synliggörs genom en gradering/märkning (se avsnitt 4.4.1). Styrmedelutredningens förslag till en
ny tillsynsmodell syftar dels till att stimulera och
lyfta intresset för arbetsmiljöfrågorna och dels
till att synliggöra arbetsmiljön som konkurrensmedel. I Danmark där en liknande modell är
genomförd, pågår för närvarande utvärderingar
av resultaten. Utvärderingarna så här långt pekar
på att metoden med screening gett ökad uppmärksamhet till arbetsmiljöfrågorna. Styrmedelsutredningens förslag i sin helhet bereds för
närvarande inom Regeringskansliet och kommer
som tidigare nämnts att ingå som ett underlag i
det vidare arbetet med att ta fram en nationell
handlingsplan inom arbetsmiljöområdet.
I denna proposition föreslås en satsning inom
Arbetsmiljöverkets verksamhet om 8 miljoner
kronor per år under åren 2010, 2011 och 2012
för att i ett pilotprojekt utveckla och prova
screening som metod. Arbetsmiljöverkets tillsynsverksamhet har en viktig uppgift att
identifiera och nå de mest riskutsatta arbetsplatserna. Samtidigt behöver så många arbetsställen som möjligt nås i syfte att stimulera till
ett ökat engagemang för arbetsmiljöfrågorna.
Nya metoder och modeller för verksamheten
kan därför behöva prövas. Erfarenheter från
Arbetsmiljöverkets pilotverksamhet kommer
också att utgöra underlag i en framtida bedömning när det gäller utformningen av det svenska
arbetsmiljöarbetet.
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4.8.3

Trygghet för företagare

För att stärka tryggheten för företagare föreslår
regeringen ett antal åtgärder inom de offentliga
trygghetssystemen. Syftet är att skapa större
tydlighet och förutsägbarheten i regelverken
samt öka valfriheten för företagarna inom
socialförsäkrings- och arbetsmarknadsområdet.
Havandeskapspenning
Både arbetstagare och egna företagare är
omfattade av havandeskapspenning på grund av
fysiskt påfrestande arbete. Däremot är endast
arbetstagare omfattade av havandeskapspenning
på grund av risker i arbetsmiljön.
Arbetsmiljöverket ska i samråd med
Försäkringskassan få i uppdrag att analysera
möjligheterna för företagare att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön.
4.8.4

Företagshälsovård

Regeringens genomförda insatser till stöd för
en vidareutveckling av företagshälsovården
beskrivs under utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp avsnitt
2.4.5. Under samma utgiftsområde avsnitt
2.9.2 och 2.10.1 redovisar regeringen sin syn
på vidareutvecklingen av företagshälsovården
och företagshälsovårdsutbildningen.
4.8.5

Flexibilitet, trygghet och inflytande i
arbetslivet

Målet för arbetsrättsområdet är en arbetsrätt
som skapar förutsättningar för ett arbetsliv som
tillgodoser både arbetstagarnas och arbetsgivarnas behov av flexibilitet, trygghet och inflytande.
I målet ingår bl.a. att det både för kvinnor och
män ska vara möjligt att förena arbetsliv och
privatliv under alla faser av livet med hänsyn till
den enskildes förutsättningar.
Ett väl balanserat och förutsägbart arbetsrättsligt system är även en viktig förutsättning för
hållbar tillväxt och hög sysselsättning. Den
arbetsrättsliga lagstiftningen ska utgöra en stabil
grund för förhållandena på arbetsmarknaden.
Ett sunt och vitalt arbetsliv samt trygghet för
arbetstagarna är avgörande beståndsdelar för tillväxt. Det är viktigt med goda relationer på
arbetsmarknaden, så att arbetstagarna är trygga
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och arbetsgivarna vågar anställa. Det arbetsrättsliga regelverket ska vara utformat på ett sätt som
både arbetsgivare och arbetstagare i så stor
utsträckning som möjligt kan ställa sig bakom.
Arbetsmarknadens parter ska ha möjlighet att
göra anpassningar av gällande regler genom avtal
där det är lämpligt.
Alla människor som kan och vill arbeta ska ges
möjlighet att göra detta utifrån sina förutsättningar. De arbetsrättsliga reglerna i Sverige ska ge
förutsättningar för att kombinera trygga förhållanden på arbetsmarknaden med hög sysselsättning. Regeringen anser att grunderna för arbetsrätten bör bestå också framöver. Regeringen slår
vakt om den svenska modellen, där förhållandena
på arbetsmarknaden i stor utsträckning regleras
genom avtal mellan arbetsmarknadens parter.
Det ska vara enkelt att anställa. Majoriteten av
dem som arbetar på den svenska arbetsmarknaden har tillsvidareanställningar. Regeringen anser
att tillsvidareanställningar ska vara grunden på
arbetsmarknaden. Samtidigt spelar tidsbegränsade anställningar också en viktig roll.
4.8.6

Lönebildning

Lönebildningen har en avgörande betydelse för
konkurrenskraft, sysselsättning, inflation och
andra viktiga delar av den samhällsekonomiska
utvecklingen. Formerna för lönebildningen är i
första hand en fråga för arbetsmarknadens
parter. Avtal är att föredra framför lagstiftning,
eftersom samförstånd mellan parterna skapar
stabilitet för träffade överenskommelser. Statens
roll inskränker sig till ett grundläggande regelverk. I lagen (1976:580) om medbestämmande i
arbetslivet finns regler om stridsåtgärder, tvister
och statlig medling. I förordningen (1988:1137)
med instruktion för Arbetsdomstolen och
förordningen (2007:912) med instruktion för
Medlingsinstitutet finns instruktioner för
respektive myndighet. I diskrimineringslagen
(2008:567) finns förbud mot lönediskriminering.
En väl fungerande lönebildning kännetecknas
av mål som hög sysselsättning, prisstabilitet och
god reallönetillväxt blir möjliga att förena.
Regeringen anser att lönebildningen i första
hand är en fråga för arbetsmarknadens parter.
Det statliga Medlingsinstitutet syftar bl.a. till att
verka för en väl fungerande lönebildning. Detta
åstadkoms, förutom genom medlarnas arbete,
genom möten, seminarier, konferenser, statistik
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och analys. Medlingsinstitutet har under 2009
genomfört särskilda insatser för att tillvarata
samsynen om den konkurrensutsatta sektorns
lönenormerande roll.

4.9

Budgetförslag

4.9.1

2:1 Arbetsmiljöverket

Anvisade resurser 2009

Tabell 4.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

599 177

2009

Anslag

588 130

2010

Förslag

574 612

2011

Beräknat

592 774

2

2012

Beräknat

600 464

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Utgifterna för den regionala skyddsombudsverksamheten uppgick till 101 miljoner kronor
under 2008, vilket motsvarar 2007 års förbrukning. Arbetsmiljöverket hade ett anslagssparande
på drygt 1 miljon kronor vid utgången av 2008
som disponeras av myndigheten.

13 317
569 190

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 588 921 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 593 507 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget avser förvaltningskostnader vid Arbetsmiljöverket samt vissa utgifter för företagshälsovård och bidrag till den regionala skyddsombudsverksamheten. Den huvudsakliga verksamheten är tillsynsverksamhet, kriterieverksamhet och kunskapsbildning samt informationsverksamhet.
Utgifter och anslagssparande 2008
Den del av utgifterna under anslaget som avser
Arbetsmiljöverkets förvaltning uppgick till
461 miljoner kronor 2008, vilket kan jämföras
med 505 miljoner kronor 2007. Regeringens
riktlinjer till verket avseende anpassningen till de
minskade anslagen innebär att den regionala
tillsynen, så långt som möjligt ska värnas.
Medelantalet årsarbetskrafter har minskat med
139 under 2008 och med 230 sedan 2006.
Arbetsmiljöverket sade upp 17 personer och
18 medarbetare beviljades pensionsersättning
eller avgångsvederlag under 2008. Antalet
anställda den 31 december 2008 var 621, vilket är
247 färre jämfört med motsvarande tid 2006. Det
mesta av omställningsarbetet som följde av de
nya förutsättningarna i budgetpropositionen för
2007 (prop. 2006/07:1) för perioden 2007–2009
har därmed genomförts.

För 2009 har riksdagen anvisat knappt
457 miljoner kronor för Arbetsmiljöverkets
förvaltning. Av detta belopp avser 33 miljoner
kronor satsningen i samband med 2009 års
budgetproposition på information och kunskap,
förstärkt information till utländska företag och
arbetstagare samt ökade krav på marknadskontroll och standardiseringsarbete. Från och med
2009 ingår 10 miljoner kronor avseende kriterieverksamhet i förvaltningsanslaget. Anslaget
minskades med 55 miljoner kronor jämfört med
2008. Den sammanlagda anslagsminskningen på
155 miljoner kronor som aviserades i samband
med budgetpropositionen för 2007 är därmed
slutförd. Sammantaget är verkets förvaltningsanslag cirka 14 miljoner kronor lägre jämfört med
2008 exklusive kriterieverksamheten.
Drygt 101 miljoner kronor har tilldelats den
regionala skyddsombudsverksamheten, vilket är
oförändrat jämfört med tidigare år. Övriga
medel under anslaget är 20 miljoner kronor
avseende företagshälsovårdsutbildning samt
9 miljoner kronor till förstärkt kunskapsbildning
inom området arbetsmiljö och lönsamhet. Prognosen för förvaltningskostnaderna 2009 uppgår
till knappt 448 miljoner kronor. Prognosen för
den regionala skyddsombudsverksamheten uppgår till knappt 101 miljoner kronor.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.13 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

21 098

22 447

-1 349

0

0

0

19 400

19 300

+ 100

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

0

0

0

18 190

18 190

0

0

0

0

93

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Uppdragsverksamheten omfattar huvudsakligen
den särskilda informationsverksamheten, men
även försäljning från informationssystemet om
arbetsskador (ISA). Den särskilda informationsverksamheten består främst av försäljning av
verkets föreskrifter.
Arbetsmiljöverkets offentligrättsliga verksamhet
upphörde under 2009.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

heten som medför utgifter kommande budgetår.
Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget
2:1 Arbetsmiljöverket besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtagande medför behov
av framtida anslag på högst 18 400 000 kronor
under 2011.
Regeringen föreslår att bemyndiganderamen
för 2010 totalt ska uppgå till högst 18 400 000
kronor avseende behov av framtida anslag under
2011.

Arbetsmiljöverket beslutar om bidrag under anslaget för den regionala skyddsombudsverksamTabell 4.14 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Ingående åtaganden

18 391

18 391

18 391

Nya åtaganden

18 391

18 391

18 391

-18 391

-18 391

-18 391

Utestående åtaganden

18 391

18 391

18 391

Erhållet/föreslaget bemyndigande

18 400

18 400

18 400

Infriade åtaganden
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Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

-18 391

0
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Regeringens överväganden

Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Arbetsmiljöverket

Med anledning av den satsning på arbetsmiljöpolitiken som aviserades i budgetpropositionen
för 2009 avseende information och kunskap, förstärkt information till utländska företag och
arbetstagare samt ökade krav på marknadskontroll och deltagande i standardiseringsarbetet,
föreslår regeringen att anslaget ökas med
12 miljoner kronor 2010 och 2 miljoner kronor
2011. Finansiering av satsningen på arbetsmiljöpolitiken sker genom att anslag 1:3 Kostnader för
arbetsmarknadspolitiska program och insatser
minskas med motsvarande belopp.
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en
teknisk justering av anslaget, vilket inneburit att
24 372 000 kronor förts bort som indragning av
anslagsbelopp 2009.
Av samma anledning minskas anslaget även
följande år, vilket framgår under rubriken
”Övrigt” i tabell 4.15.
Till följd av högre EU-avgift på grund av
beslut avseende EU-OSHA (Arbetsmiljöbyrån i
Bilbao) minskas anslaget med 0,1 miljon kronor
från och med 2010.
Vidare satsas totalt 24 miljoner kronor under
perioden 2010–2012 för att i ett pilotprojekt
utveckla och prova screening som metod i
tillsynsverksamheten. Arbetsmiljöverket föreslås
i detta syfte att få i uppdrag att välja en lämplig
bransch för besöken av screeningkaraktär.
Branschen bör finnas i stora delar av landet och
vara av den storlek att det är möjligt att under
pilotverksamheten genomföra screeningtillsyn
på samtliga arbetsställen. Vidare föreslås att
Arbetsmiljöverket ska samråda med arbetsmarknadens parter inför valet av bransch. Finansiering
sker genom att anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med motsvarande belopp.
Från och med 2010 upphör finansieringen av
företagshälsovårdsutbildningen samt förstärkt
kunskapsbildning inom området arbetsmiljö och
lönsamhet, varför anslaget minskas med
30 miljoner kronor. Regeringen arbetar med att
successivt lägga över företagshälsovårdsutbildningarna på den reguljära högskoleutbildningen.
Se vidare under utgiftsområde 10 Ekonomisk
trygghet vid sjukdom och handikapp avsnitt
2.9.2.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 574 612 000 kronor för 2010.

Tusental kronor
2010

2011

2012

588 130

588 130

588 130

16 845

20 804

23 938

Beslut

-10 959

-9 083

-9 170

Övrigt 3

-19 404

-7 076

-2 432

574 612

592 774

600 464

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter.

4.9.2

2:2 Arbetsdomstolen

Tabell 4.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

27 376
1

2009

Anslag

26 202

2010

Förslag

30 210

2011

Beräknat

30 475

2

2012

Beräknat

30 627

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-140
27 600

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 30 181 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 30 166 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget avser förvaltningskostnader vid
Arbetsdomstolen. Den huvudsakliga verksamheten är att pröva arbetsrättsliga tvister, dvs.
tvister mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Analys och slutsatser
Arbetsdomstolen har fortfarande låga målbalanser och de små skiftningarna i genomströmningstiderna torde ha sin förklaring i specifika förhållanden i de enskilda målen. Genomströmningstiderna är av stor betydelse för att bedöma om
arbetsrättsliga tvister avgörs inom rimlig tid.
Regeringens överväganden
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en
teknisk justering av anslaget, vilket inneburit att
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482 000 kronor förts bort som indragning av
anslagsbelopp 2009.
För att Arbetsdomstolen ska kunna säkerställa kvaliteten på sin verksamhet föreslår
regeringen att anslaget ökas med 3 miljoner
konor från och med 2010. Finansiering sker
genom att anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med
motsvarande belopp.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 30 210 000 kronor för 2010.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 92 000 kronor för 2010.
Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar
Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

88

88

88

4

5

6

92

93

94

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:2 Arbetsdomstolen

Förslag/beräknat anslag
1

Tusental kronor
2010

2011

2012

26 202

26 202

26 202

Pris- och löneomräkning 2

1 008

1 273

1 424

Beslut

3 000

3 000

3 001

30 210

30 475

30 627

Anvisat 2009

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

4.9.3

74
1

2009

Anslag

88

2010

Förslag

92

2011

Beräknat

93

2

2012

Beräknat

94

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

16
86

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 92 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget avser kostnader för verksamheten vid
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar.
Kostnaderna består huvudsakligen av arvoden
och ersättningar.
Nämnden har under 2008 inte hållit något
sammanträde i plenum. För närvarande finns två
pågående ärenden i nämnden. Dessa gäller av arbetstagare begärda utlåtanden enligt lagen
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.
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Tusental kronor

2008

Utfall

24 053

2009

Anslag

35 622

2010

Förslag

32 622

2011

Beräknat

32 622

2012

Beräknat

32 622

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

214
30 994

1

Tusental kronor

Utfall

2:4 Internationella
arbetsorganisationen (ILO)

Tabell 4.20 Anslagsutveckling

2:3 Statens nämnd för
arbetstagares uppfinningar

Tabell 4.18 Anslagsutveckling

2008

4.9.4

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser huvudsakligen kostnader för
Sveriges medlemsavgift till Internationella
arbetsorganisationen (ILO). En mindre del avser
kostnader för deltagande i ILO:s verksamhet
och för ILO-kommittén.
ILO:s beslutande organ, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 2009 arbetsprogram
och budget för perioden 2010–2011, omfattande
777,6 miljoner schweizerfranc. Sveriges andel av
ILO:s budget är 1,072 procent från och med
2008. Sveriges medlemsavgift för 2010 beräknas
därmed till 4,15 miljoner schweizerfranc.
På grund av valutakursförändringar har medlemsavgiften till ILO blivit väsentligt dyrare än
beräknat. Anslaget har därför på tilläggsbudget i
samband med 2009 års ekonomiska vårproposition ökats med 10 miljoner kronor.
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Regeringens överväganden
Till följd av den höjda medlemsavgiften från och
med 2010 ökas anslaget med 7 miljoner kronor.
Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Bidrag
till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd minskas med motsvarande belopp. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag om
32 622 000 kronor för 2010.
Tabell 4.21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2.4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

25 622

25 622

25 622

Förändring till följd av:
Beslut
Förslag/beräknat anslag

7 000

7 000

7 000

32 622

32 622

32 622

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2009 (bet. 2009/10:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.9.5

2:5 Medlingsinstitutet

Anslaget avser förvaltningskostnader och kostnader för lönestatistik för Medlingsinstitutet.
Den huvudsakliga verksamheten är medling i
arbetstvister och ansvar för den officiella svenska
lönestatistiken samt att verka för en väl fungerande lönebildning. Under 2008 uppgick kostnaderna för medling till 6,4 miljoner kronor och
kostnaderna för analys och information till
46 miljoner kronor.
Regeringens överväganden
Med anledning av övergången till kostnadsmässig redovisning av förvaltningsanslag sker en
teknisk justering av anslaget, vilket inneburit att
272 000 kronor förts bort som indragning av
anslagsbelopp 2009. Av samma anledning minskas anslaget även följande år, vilket framgår
under rubriken ”Övrigt” i tabell 4.23.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 55 369 000 kronor för 2010.

Tabell 4.22 Anslagsutveckling

Tabell 4.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:5 Medlingsinstitutet

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

52 454

2009

Anslag

54 208

2010

Förslag

55 369

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 110
48 793

Anvisat 2009

1

2011

Beräknat

55 345

2012

Beräknat

55 592

2

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 55 400 tkr i 2010 års prisnivå.

2011

2012

54 208

54 208

54 208

1 192

1 137

1 384

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2

2010

Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag

-31

0

0

55 369

55 345

55 592

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslag till lag om ändring i
studiestödslagen (1999:1395) (avsnitt 2.1,
3.9.2 och 3.9.3),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål beställa produktion av studielitteratur som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 7 000 000 kronor under 2011 (avsnitt
3.9.5),

3.

godkänner att under 2010 får lån tas upp i
Riksgäldskontoret för studielån intill ett
belopp om 164 600 000 000 kronor (avsnitt
3.9.6),

4.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande
uppställning.

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

2010

1:1

Studiehjälp m.m.

Ramanslag

3 997 202

1:2

Studiemedel m.m.

Ramanslag

13 872 561

1:3

Studiemedelsräntor m.m.

Ramanslag

5 814 992

1:4

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
Ramanslag

61 150

föräldrautbildning i teckenspråk
1:5

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

Ramanslag

29 000

1:6

Centrala studiestödsnämnden m.m.

Ramanslag

318 155

1:7

Överklagandenämnden för studiestöd

Ramanslag

12 992

Summa

24 106 052
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1999:1395)

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 11–13, 17 och 18 §§ studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

3 kap.
11 §1
Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
a) 4,57 procent av prisbasbeloppet
1. 4,8 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
vid studier på heltid,
b) 3,42 procent av prisbasbeloppet
2. 3,6 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men
vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
mindre än 100 procent av heltid, och
c) 2,28 procent av prisbasbeloppet
3. 2,4 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
mindre än 75 procent av heltid.
Första stycket gäller bara om
Första stycket gäller bara om
något annat inte följer av 14–18 eller
något annat inte följer av 14, 15, 16,
20 §§.
17, 18 eller 20 §.
12 § 2
Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett belopp
som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör

1 Senaste lydelse 2006:955.
2 Senaste lydelse 2006:955.
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a) 1,57 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
b) 1,17 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
c) 0,78 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.

1. 1,59 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
2. 1,19 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
3. 0,79 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.

13 §3
Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med
a) 3,66 procent av prisbasbeloppet
1. 3,70 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
vid studier på heltid,
b) 2,74 procent av prisbasbeloppet
2. 2,77 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 75 procent men
vid studier på minst 75 procent men
mindre än 100 procent av heltid, och
mindre än 100 procent av heltid, och
c) 1,83 procent av prisbasbeloppet
3. 1,85 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
mindre än 75 procent av heltid.
Det högre bidragsbeloppet får
Det högre bidragsbeloppet får
lämnas från och med det kalenderår
lämnas från och med det kalenderår
då den studerande fyller 25 år. En
då den studerande fyller 25 år. En
studerande som tidigare har fått det
studerande som tidigare har fått det
högre bidragsbeloppet för en viss
högre bidragsbeloppet för en viss
utbildning och som fortsätter denna
utbildning och som fortsätter denna
utbildning har förtur till det högre
utbildning har förtur till det högre
beloppet. Regeringen eller den mynbeloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
dighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om de förutfår meddela föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt skall gälla för
sättningar som i övrigt ska gälla för
att en studerande skall ha rätt till det
att en studerande ska ha rätt till det
högre bidragsbeloppet. Regeringen
högre bidragsbeloppet. Regeringen
får föreskriva att det högre bidragsfår föreskriva att det högre bidragsbeloppet får lämnas även för studier i
beloppet får lämnas även för studier i
sådan utbildning som avses i 2 §
sådan utbildning som avses i 2 §
första stycket, om det finns särskilda
första stycket, om det finns särskilda
skäl.
skäl.
17 §4
Vid studier om 20 veckor under
Vid studier om 20 veckor under
ett kalenderhalvår skall fribeloppet
ett kalenderhalvår ska fribeloppet
svara mot
svara mot
a) 125 procent av prisbasbeloppet
1. 160 procent av prisbasbeloppet
vid studier på heltid,
vid studier på heltid,
b) 156,25 procent av prisbasbelop2. 200 procent av prisbasbeloppet
pet vid studier på minst 75 procent
vid studier på minst 75 procent men
men mindre än 100 procent av helmindre än 100 procent av heltid, och

3 Senaste lydelse 2006:955.
4 Senaste lydelse 2000:1374.
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tid, och
c) 187,5 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent
men mindre än 75 procent av heltid.
I andra fall än som avses i första
stycket, skall fribeloppets andel av
prisbasbeloppet ökas eller minskas
för varje vecka som studietiden är
kortare eller längre än 20 veckor med
a) 6,25 procentenheter vid studier
på heltid,
b) 4,69 procentenheter vid studier
på minst 75 procent men mindre än
100 procent av heltid, och
c) 3,12 procentenheter vid studier
på minst 50 procent men mindre än
75 procent av heltid.

3. 240 procent av prisbasbeloppet
vid studier på minst 50 procent men
mindre än 75 procent av heltid.
I andra fall än som avses i första
stycket, ska fribeloppets andel av
prisbasbeloppet ökas eller minskas
för varje vecka som studietiden är
kortare eller längre än 20 veckor med
1. 8 procentenheter vid studier på
heltid,
2. 6 procentenheter vid studier på
minst 75 procent men mindre än 100
procent av heltid, och
3. 4 procentenheter vid studier på
minst 50 procent men mindre än 75
procent av heltid.

18 §
Om den studerandes inkomst är
Om den studerandes inkomst är
högre än fribeloppet beräknat enligt
högre än fribeloppet beräknat enligt
17 §, skall det belopp som får lämnas
17 §, ska det belopp som får lämnas
enligt 11 § första stycket minskas
enligt 11 § första stycket minskas
med 50 procent av den överskjutanmed 61 procent av den överskjutande inkomsten.
de inkomsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 i fråga om 3 kap. 11–13 §§ och
i övrigt den 1 januari 2011.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 11–13 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2010.
3. Bestämmelsen i 3 kap. 17 och 18 §§ i dess nya lydelse tillämpas i fråga om
studiemedel som lämnas för tid från och med januari 2011.
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3 Utgiftsområde 15 Studiestöd

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar utgifter för olika
former av ekonomiskt stöd till enskilda under
studier och utgifter för vissa studiesociala
insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala
studiestödsnämnden (CSN), samt ärendehantering inom Överklagandenämnden för
studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.
Inom utgiftsområdet föreslås att medel ska
anvisas för:
− studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg för studerande inom främst gymnasieskolan,
− studiemedel i form av studiebidrag och
tilläggsbidrag för studerande med barn,
− räntor för studielån tagna i Riksgäldskontoret,
− inleverans av kapital till Riksgäldskontoret
till följd av avskrivning av studielån,
− bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i
teckenspråk,
− bidrag till vissa studiesociala ändamål,
− administration av studiestöd, och
− hantering av ärenden vid överklaganden av
ärenden till ÖKS.
Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta innebär att anslagsbelastningen, förutom av reglerna
för lån och bidrag, främst är beroende av antalet
studerande i utbildningar som berättigar till
studiestöd, de studerandes val att ansöka om
studiestöd och räntekostnader för den totala
studielåneskulden i Riksgäldskontoret. Utgiften
för vissa andra studiestöd begränsas av anvisade

eller tilldelade medel och efterfrågan på dessa
stöd.
Bestämmelserna som reglerar rätten till studiehjälp och studiemedel samt återbetalningen av
studielån finns främst i studiestödslagen
(1999:1395)
och
studiestödsförordningen
(2000:655) samt i CSN:s föreskrifter. Bidrag till
kostnader vid viss gymnasieutbildning regleras i
förordningen (1995:667) om bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan. Bidrag till kostnader vid viss föräldrautbildning i
teckenspråk och bidrag för studiesociala ändamål
regleras i förordningen (1997:1158) om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.
Tidigare omfattade utgiftsområdet även bidrag vid korttidsstudier. Detta stöd avvecklades
fr.o.m. 2008. Bidrag för studier i mindre
omfattning för alfabetisering i samiska kan dock
fortfarande lämnas, liksom bidrag för kortare
studier om funktionshinder eller kortare studier
på grundskole- eller gymnasienivå som är särskilt
anpassade för personer med funktionshinder
samt studier inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux). Ändamål och verksamheter avseende utgifter för bidrag enligt förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa
studier i samiska har från och med den 1 januari
2009 förts över till utgiftsområde 1 Rikets styrelse. Från och med samma tidpunkt har ändamål och verksamheter avseende utgifter för
bidrag enligt förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder förts över till utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 15
Miljoner kronor

Totalt för utgiftsområde 15 Studiestöd

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

19 497

22 202

21 330

24 106

23 174

21 798

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2010–2012. Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

21 871

21 871

21 871

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå

14

17

19

1 518

1 204

216

-299

-961

-1 581

795

780

948

1

2

3

206

261

322

24 106

23 174

21 798

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

I utgiftsområdet ingår utgifter för studiestöd,
framför allt studiehjälp och studiemedel.
Riksdagen beslutade i samband med 2009 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100,
bet. 2008/09:KU26, rskr. 2008/09:306) att de
ändamål och verksamheter som finansierades
från de under utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning uppförda anslagen 4:1
Centrala studiestödsnämnden m.m. och 4:2
Överklagandenämnden för studiestöd skulle
flyttas till utgiftsområde 15 Studiestöd. Från och
med 2010 ingår alltså anslag för CSN och ÖKS i
utgiftsområdet. I tabell 3.1 och 3.2 ingår de båda
myndigheternas anslag för hela perioden
2008−2012.
De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet
uppgick 2008 till 19,5 miljarder kronor.
Prognosen för 2009 visar på en ökning med
1,8 miljarder kronor. Föreslagen anslagsnivå för
utgiftsområdet 2010 är 24,1 miljarder kronor.

Anslagsförändringar till följd av föreslagna och
beslutade reformer och besparingar
Regeringen föreslår att riksdagen beslutar om en
tillfällig satsning på fler platser inom
yrkeshögskolan samt yrkesutbildning inom
kommunal vuxenutbildning (utg.omr. 16, avsnitt
9.4.15) samt vid universitet och högskolor
(utg.omr. 16, avsnitt 9.2). Regeringen föreslår
vidare en satsning på höjt studiemedel från och
med 2010 samt höjt fribelopp från och med
2011. De föreslagna satsningarna innebär att
utgifterna för studiemedel och studiemedelsräntor bedöms öka med 1 119 miljoner
kronor för 2010 och beräknas öka med 1 016
respektive 360 miljoner kronor 2011 och 2012.
Antalet studiestödsberättigande utbildningsplatser ökar 2010 även till följd av den av
riksdagen beslutade satsningen på utbildning
som regeringen föreslog i propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97,
bet.
2008/09:FiU18,
rskr.
2008/09:183). Satsningen bedöms innebära att
utgifterna för studiemedel och studiemedelsräntor ökar med ytterligare 403 miljoner
kronor 2010. 2011 beräknas utgifterna öka med
119 miljoner kronor.
På grund av dessa satsningar och de satsningar
som riksdagen tidigare har beslutade om5
bedöms utgifterna för studiemedel och
studiemedelsräntor öka med 1 518 miljoner
kronor 2010. År 2011 och 2012 beräknas
utgifterna öka med 1 204 respektive 216 miljoner
kronor.

5 Satsningen på yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning och på

eftergymnasial yrkesutbildning inom yrkeshögskolan, en satsning på
speciallärarutbildning, spetsutbildning i entreprenörskap och kompletterande utbildningar för personer med utländska examina, en tillfällig
utökning av antalet utbildningsplatser inom polisutbildningen samt
utgifter på grund av ett antal tidigare beslutade satsningar.
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Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Jämfört med de beräkningar som gjordes i budgetpropositionen för 2009 bedöms utgifterna för
2010 minska med 299 miljoner kronor på grund
av prisbasbelopps- och ränteförändringar.
Minskningen för 2011 och 2012 beräknas uppgå
till 961 respektive 1 581 miljoner kronor.
Övriga anslagsförändringar
Utgifterna bedöms öka med 795 miljoner
kronor 2010 samt beräknas öka med
780 miljoner kronor 2011 och 948 miljoner
kronor 2012 på grund av ökad efterfrågan på
studiestöd (volymer).
Karolinska institutet har i regleringsbrevet för
2009 fått i uppdrag att successivt utöka antagningen av studenter till psykologutbildningen. Med anledning av denna satsning
föreslås en överföring till utgiftsområdet med en
miljon kronor 2010 från utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg. För 2011
beräknas två miljoner kronor överföras och för
2012 tre miljoner kronor.
Slutligen bedöms utgifterna öka med
anledning av att regleringen av den statliga
ålderspensionsavgiften för 2007, som avser
budgetår 2010, blir 209 miljoner kronor högre än
vad som antogs 2009 och av att övergången till
kostnadsmässig redovisning bedöms innebära en
sänkning av kostnaderna för CSN med
tre miljoner kronor för 2010.
Tabell 3.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 15 Studiestöd
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

18 323
5 783
0
24 106

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Verksamhet

I följande avsnitt presenteras studiestödsverksamheten, dvs. studiestödet och studiestödsadministrationen.
Studiestödet finansierar i huvudsak de studerandes levnadsomkostnader under studietiden.
För att möta skilda behov finns det olika former
av studiestöd. Stöden, som främst består av
bidrag och lån, är till stor del generella på så sätt
att alla får lika stora belopp. Stöden lämnas
direkt till den studerande och lämnas i huvudsak
oberoende av föräldrarnas eller familjens ekonomi.
Fler än 900 000 studerande får någon form av
studiestöd årligen och antalet låntagare uppgår
till närmare 1,4 miljoner.
Utgifterna på statsbudgeten för verksamheten
beräknas uppgå till drygt 24 miljarder kronor
2010 och utgörs främst av transfereringar i form
av bidrag och räntor på de studielån som upptagits i Riksgäldskontoret. Eftersom studielånen
finansieras genom lån i Riksgäldskontoret ingår
lånen inte i de takbegränsade utgifterna.
De olika stöden hanterades under 2008 av
CSN, Socialstyrelsens institut för särskilt
utbildningsstöd, Sametinget, Specialpedagogiska
institutet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket
och Specialpedagogiska skolmyndigheten. CSN
hanterar även återbetalningen av studielån.
Beslut i ärenden om studiestöd kan i vissa fall
överklagas till ÖKS.

3.4

Mål

Målet för studiestödet slogs fast i samband med
studiestödreformen 2001 (prop. 1999/2000:10).
Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av
utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka
rekryterande och därmed bidra till ett högt
deltagande i utbildningen. Det ska vidare
utjämna skillnader mellan individer och grupper i
befolkningen och i och med det bidra till ökad
social rättvisa. Studiestödet ska ha en god effekt
på samhällsekonomin över tiden.
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Kort beskrivning av verksamheten
Studiehjälp
Studiehjälp består i huvudsak av studiebidrag
som lämnas till heltidsstuderande i gymnasieskolan, extra tillägg som kan lämnas till studerande från inkomstsvaga hushåll och inackorderingstillägg som kan lämnas till vissa studerande
som måste bo inackorderade på skolorten. Studiebidrag lämnas med 1 050 kronor per månad
under tio månader per år. Storleken på det extra
tillägget är beroende av elevens och föräldrarnas
sammanlagda inkomster och förmögenhet. Inackorderingstillägget lämnas med ett belopp som
är beroende av avståndet mellan föräldrahemmet
och skolan.
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan (Rg-bidrag)
Rg-bidrag lämnas för kostnader vid viss gymnasieutbildning för döva och hörselskadade elever
vid riksgymnasierna i Örebro samt till svårt rörelsehindrade elever i särskilt anpassad utbildning. Inom Rg-bidraget finns ett tilläggsbidrag
som kan lämnas till elever som förutom Rgbidrag får aktivitetsersättning under samma tid
som Rg-bidraget avser och som därför inte har
rätt till studiemedel.
Studiemedel
Studerande som uppfyller vissa grundvillkor har
rätt till studiemedel. Studiemedel består av studiebidrag och studielån. Totalbeloppet (studiebidrag och studielån) per studiemånad uppgår
2009 till cirka 8 500 kronor. Det finns två olika
studiebidragsnivåer, en generell och en högre
nivå. Den högre bidragsnivån kan i huvudsak
lämnas till vuxna studerande på grundskole- och
gymnasienivå. Under tiden den 15 mars 2009–
den 31 december 2010 kan det högre bidraget
även lämnas till arbetslösa över 25 år som läser på
en utbildning som kan berättiga till statsbidrag
enligt förordningen (2009:43) om yrkesinriktad
gymnasial vuxenutbildning. Studiebidraget är
skattefritt och pensionsgrundande. I vissa fall
kan den studerande även få tilläggsbidrag,
tilläggslån och lån för vissa merkostnader.
Tilläggsbidraget lämnas till studerande med barn
och utgör ett differentierat kompletterande stöd
beroende på antal barn. Tilläggslån kan lämnas
till studerande som har haft en viss arbetsinkomst
kalenderåret
närmast
före
studiestarten. Lån kan även lämnas för vissa
16

merkostnader som den studerande har i
samband med sina studier.
Återbetalning av studielån
Det finns för närvarande tre olika återbetalningssystem i bruk. I varje system finns det särskilda
trygghetsregler som under vissa förutsättningar
kan ge möjlighet till bl.a. nedsättning av årsbeloppet och avskrivning av studielån. Mer
information om studielånesystemet finns i
nedanstående faktaruta.
Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (s.k. TUFF-ersättning)
Föräldrar till barn som använder teckenspråk,
och med föräldrar likställda personer, kan få
ersättning när de deltar i utbildning i teckenspråk.
Studielitteratur till vissa högskolestuderande
Högskolestuderande med synskada eller annat
läshandikapp kan få låna studielitteratur genom
Talboks- och punktskriftsbiblioteket.
Utländska medborgare
En studerande som inte är svensk medborgare
kan under vissa förutsättningar få studiestöd för
studier i Sverige. Vissa medborgare i EU- och
EES-området ska i studiestödshänseende
jämställas med svenska medborgare. Det rör sig
om migrerande arbetstagare, egenföretagare och
deras familjemedlemmar. Även EU-medborgare
med permanent uppehållsrätt i Sverige och
tredjelandsmedborgare med ställning som varaktigt bosatta i Sverige ska jämställas med
svenska medborgare. Också vissa tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd för forskning
i Sverige och deras familjemedlemmar ska
jämställas med svenska medborgare vad gäller
rätt till studiehjälp.
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Kort beskrivning av studielånesystemet
Tre olika lånesystem
Det finns för närvarande tre olika lånesystem.
Det totala antalet låntagare i de tre
återbetalningssystemen uppgår till närmare
1,4 miljoner. Låntagarnas skuld består av lån och
kapitaliserade räntor samt administrativa avgifter. Låntagarnas totala skuld uppgick 2008 till
180 miljarder kronor, varav 6 procent utgjorde
skuld för återbetalningspliktiga studiemedel
tagna före 1989, 50 procent avsåg studielån tagna
mellan 1989 och 2001 och 44 procent avsåg
annuitetslån tagna efter den 1 juli 2001. Diagram
3.1 visar hur den totala skulden för de olika
låneformerna utvecklats under de fyra senaste
åren.
Diagram 3.1 Låntagarnas skuld, miljarder kronor, 20052008

årets amortering av lån inklusive kapitaliserad
ränta, vänster skala. Som framgår av diagrammet
är lånebeloppet i Riksgäldskontoret lägre än
låntagarnas totala skuld på nära 180 miljarder
kronor. Skillnaden beror på att skulden
inkluderar kapitaliserade räntor och avgifter
samt att delar av skulden består av studiemedel
som togs före 1988 och som därmed inte
finansierades genom lån i Riksgäldskontoret.
Diagram 3.2 Lånekrediter i Riksgälden, miljarder kronor,
2005-2008
160
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Lån hos Riksgäldskontoret
Sedan 1989 finansierar CSN studielånen genom
upplåning hos Riksgäldskontoret.
Amorteringar från låntagarna som motsvarar
upplånade medel reducerar CSN:s låneskuld hos
Riksgäldskontoret. Vid avskrivningar av lånefordringar minskar CSN skulden hos Riksgäldskontoret via anslag på statsbudgeten. De
räntor som påförs låntagarna och som är
obetalda vid årsskiftet kapitaliseras och ökar den
enskildes skuld. Den del av den enskildes skuld
som utgörs av kapitaliserade räntor är inte
upplånade hos Riksgäldskontoret utan motsvaras i CSN:s balansräkning av balanserad
kapitalförändring för låneverksamheten. Samtliga amorteringar av räntor från låntagare med
studielån återredovisas mot statsbudgeten via
inkomsttitlar. Amorteringar av räntor för studielån reducerar den balanserade kapitalförändringen för låneverksamheten. I diagram
3.2 redovisas ingående balans för lån åren 2005–
2008, skalan till höger i diagrammet, och
omfattningen av årets nyutlåning respektive

Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. används
för ränteutgifter för lån i Riksgäldskontoret.
Räntesatsen för 2008 var 3,03 procent. Därutöver används anslaget för att täcka utgifter för
avskrivningar av lån tagna efter 1988. Avskrivningar av studielån uppgår till cirka
350 miljoner kronor per år.
Låntagare betalar en subventionerad ränta på
sina studielån och annuitetslån till CSN. Räntesatsen är 70 procent av den ränta som CSN
betalar till Riksgäldskontoret, dvs. 2,1 procent
2008. I diagram 3.3 visas anslagsutvecklingen för
1:2 Studiemedel m.m., 1:3 Studiemedelsräntor
m.m. samt ränteinkomster 2005−2008.
Diagram 3.3 Studiemedel, studiemedelsräntor mm samt
inkomsträntor på studielån 2005-2008
1:2 Studiemedel
1:3 Räntekostnad inkl. avsk.
Ränteinkomster studielån

13000

8000

3000

-2000

2005

2006

2007

2008

-7000
Källa: CSN
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3.5

Resultatredovisning

Tabell 3.4 Antal studiestödstagare och utbetalda belopp, 2006–2008

1

Antal personer/Miljoner kronor, avrundat
Antal

2007
Kvinnor
%

51

476 500

49

68

32

900

69

447 800

61

39

446 600

Grundskolenivå

18 100

71

29

23 700

72

28

22 900

74

Gymnasienivå

91 200

64

36

93 800

65

35

90 600

310 000

59

41

301 400

60

40

28 500

61

39

27 800

61

39

Studiehjälp

Antal

2006
Kvinnor
%

459 400

49

900

Män
%

Antal

2008
Kvinnor
%

51

487 700

49

51

4 015

31

960

69

31

8

Män
%

Män
%

Utbetalt
bidrag
20082

Utbetalt
lån
2008

varav
Studiehjälp, utland
Studiemedel

440 300

10 139

10 395

26

572

82

65

35

2 010

1 071

299 200

60

40

7 038

7 774

27 600

60

40

519

1 467

varav

Eftergymnasial nivå
Utlandsstudier
Studiemedelsräntor och avskrivningar

4 855

Bidrag till kostnader vid viss
gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk

1 200

50

50

1380

45

55

1 410

48

52

56

Studielitteratur

1 800

65

35

2100

68

32

2 000

68

32

30

Korttidsstöd

19 700

63

37

17 300

63

37

8 000

55

45

Totalt

956 200

947 000

939 410

15
19 110

10 395

Källor: CSN, SIT, Sametinget, SPSM och TPB.
1
Tabellen visar det bruttoräknade antalet stödtagare per studiestöd. När antalet stödtagare redovisas fördelat per bidrags- eller utbildningsnivå och sedan summeras
blir de som fått utbetalningar på fler än en nivå under året dubbelräknade.
2
Belopp för studiemedel och bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk inkluderar statlig ålderspensionsavgift.
Belopp för studiemedel inkluderar tilläggsbidrag.

I detta avsnitt redovisas resultatet av statens insatser inom studiestödsverksamheten.
Resultaten för varje studiestöd redovisas per
studerandegrupp fördelat på grundskole- och
gymnasienivå (t.ex. kommunal vuxenutbildning
och folkhögskoleutbildning) respektive eftergymnasial nivå (t.ex. högskoleutbildning, kvalificerad yrkesutbildning eller motsvarande).
Vidare redogörs särskilt för studerande utomlands, studerande med barn, lånebenägenhet6 ,
låntagare och den totala låneskulden samt
studiestödsadministrationen.

6 Lånebenägenhet är antalet personer som tar studielån i förhållande till

antalet studerande med studiebidrag.
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3.5.1

Unga studerande på gymnasial nivå
i Sverige

De studiestöd som lämnas till unga studerande
på gymnasienivå i Sverige är studiehjälp och bidrag till vissa funktionshindrade elever.
Studiehjälp
Under 2008 lämnades studiehjälp till knappt
488 000 studerande i Sverige, en ökning med
drygt två procent sedan 2007. Av dessa var
49 procent flickor och 51 procent pojkar. Ökningen av antalet studerande som fått studiehjälp
beror på befolkningsutvecklingen i åldrarna 16–
20 år eftersom nästan samtliga studerande som
avslutar grundskolan går vidare till gymnasiala
studier.
Drygt 11 000 studerande, varav 61 procent
flickor och 39 procent pojkar, fick inackorderingstillägg. Antalet är relativt oförändrat
jämfört med 2007.
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Det inkomstprövade extra tillägget lämnades till
drygt 13 300 studerande. Av dessa var
46 procent flickor och 54 procent pojkar. Antalet studerande som fick extra tillägg ökade med
cirka fyra procent jämfört med 2007. Ökningen
beror främst på en ökad invandring.
Under 2008 fick närmare två procent av
studiehjälpstagarna, cirka 9 140 elever, beslut om
indraget stöd på grund av otillåten frånvaro.
Nivån är i stort sett oförändrad jämfört med
tidigare år.
Under 2008 var det totalt cirka 17 200 utländska medborgare som fick studiehjälp för
studier i Sverige.7 Under året ansökte cirka
7 400 utländska medborgare om rätt till studiehjälp hos CSN, varav cirka 6 900 personer beviljades stöd.
Den totala utgiften för studiehjälpen uppgick
till drygt 4 miljarder kronor under 2008, vilket är
en ökning med drygt 100 miljoner kronor
jämfört med tidigare år.
Bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan (Rg-bidrag)
Under 2008 fick 512 elever Rg-bidrag, varav
49 procent flickor och 51 procent pojkar. Antalet minskade med 15 elever jämfört med 2007.
Utgiften för Rg-bidraget och tilläggsbidraget
uppgick under året till cirka 45 miljoner kronor,
vilket är en ökning med drygt 2 miljoner kronor
jämfört med föregående år. Ökningen kan
förklaras av en allmän prisökning för boende och
resor, en ändrad boendeform för flera
studerande och införandet av ett tilläggsbidrag.
3.5.2

Vuxna studerande på grundskoleoch gymnasial nivå i Sverige

Vuxna studerande kan få studiemedel för studier
på grundskole- och gymnasial nivå.
Studiemedel
Under 2008 fick cirka 23 000 personer studiemedel för studier på grundskolenivå. Av dessa
var 74 procent kvinnor och 26 procent män.

7 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiestöd under

2008 är inte jämförbar med motsvarande siffra i budgetpropositionen för
2007. Detta på grund av att urvalsmetoden har ändrats.

Antalet studerande med studiemedel minskade
med tre procent jämfört med 2007. Av stödtagarna fick 60 procent studiemedel med den
högre bidragsnivån, vilket är en marginell
minskning jämfört med 2007. Omkring
33 procent av stödtagarna hade studielån, vilket
är i nivå med föregående år.
Andelen studerande på grundskolenivå som
var 25 år eller äldre uppgick till 80 procent.
Inom kommunal vuxenutbildning hade cirka
60 procent av de studerande på grundskolenivå
studiemedel under läsåret 2007/08. Det är en
ökning med ungefär tio procentenheter jämfört
med föregående läsår. Den ökade andelen
studerande som har studiemedel på denna nivå
kan delvis förklaras av att studerande som
tidigare haft det nu helt avvecklade stödet
rekryteringsbidrag vid vuxenstudier övergått till
studiemedel. En annan förklaring, som även
stöds av Statens skolverks lägesbedömning 2008,
är att deltagarna i kommunal vuxenutbildning i
högre grad tillhör de mer prioriterade grupperna
för vuxenutbildning. För dessa personer är
studiemedlet en viktig förutsättning för att
kunna bedriva studier då studierna ofta bedrivs
på heltid och de saknar annan försörjningsmöjlighet.
Cirka 90 600 vuxna fick studiemedel för studier på gymnasienivå under 2008. Av dessa var
65 procent kvinnor och 35 procent män. Antalet
studerande har minskat med cirka tre procent
jämfört med 2007. Drygt 27 procent av stödtagarna fick studiemedel med den högre bidragsnivån, vilket är en minskning jämfört med
föregående år. Cirka 54 procent hade studielån,
vilket är en marginell minskning jämfört med
2007.
Tabell 3.5 Andel av studiemedelstagarna med det högre
bidraget på grundskole- och gymnasienivå, 2006-2008
Procent
2006

2007

2008

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Grundskolenivå

72

59

64

53

63

51

Gymnasienivå

30

17

34

20

32

18

Totalt

37

23

40

25

39

23

Källa: CSN.

Andelen studerande på gymnasial nivå som var
25 år eller äldre uppgick till 48 procent.
En majoritet av de studerande med
studiemedel på gymnasienivå läste inom
kommunal vuxenutbildning. Läsåret 2007/08
hade cirka 41 procent av de studerande på
19
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gymnasial nivå inom denna utbildningsform
studiemedel, vilket är en ökning med sex
procentenheter jämfört med föregående läsår.
Även här kan ökningen delvis förklaras av det
avvecklade rekryteringsbidraget och att deltagarna i högre grad tillhör de mer prioriterade
grupperna inom kommunal vuxenutbildning.
Under 2008 var det drygt 25 000 utländska
medborgare som uppbar studiemedel för studier
på grundskole- eller gymnasienivå.8 Andelen utländska medborgare som fick studiemedel för
studier på grundskole- eller gymnasienivå var
under året 22 procent. Under 2008 ansökte cirka
12 100 utländska medborgare om rätt till studiemedel hos CSN, varav cirka 9 900 personer beviljades stöd.9
Den totala utgiften för studiebidrag till vuxna
studerande på grundskole- och gymnasienivå har
2008 uppgått till cirka 2,6 miljarder kronor,
vilket är en minskning med cirka 100 miljoner
kronor jämfört med 2007.10
Korttidsstöd
Korttidsstödet reformerades vid utgången av
2007. Reformen innebär att de delar av stödet
som hanterades av LO och TCO avseende studier i mindre omfattning i vissa ämnen på
grundskole- och gymnasienivå har avvecklats.
Bidrag för studier i mindre omfattning för alfabetisering i samiska kan dock fortfarande lämnas, liksom bidrag för kortare studier om funktionshinder eller kortare studier på grundskoleeller gymnasienivå som är särskilt anpassade för
personer med funktionshinder samt studier
inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux). Som anges i avsnitt 3.1 hanteras denna
verksamhet fr.o.m. 2009 under andra utgiftsområden.
Under 2008 har Specialpedagogiska skolmyndigheten lämnat stöd till knappt 7 900
deltagare, varav 55 procent kvinnor och
45 procent män.11 Sametinget har under samma
period lämnat stöd till 136 personer, varav

8 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiestöd under

2008 är inte jämförbar med motsvarande siffra i budgetpropositionen för
2007. Detta på grund av att urvalsmetoden har ändrats.
9 Siffrorna gäller studiemedel för studier både i Sverige och utomlands.
10 Beloppet inkluderar statlig ålderspensionsavgift och tilläggsbidrag för

studerande med barn.
11 Fram till den 1 juli 2008 hanterades stödet av Sisus.
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73 procent kvinnor och 27 procent män. Den
totala utgiften för korttidsstöd 2008 uppgick till
cirka 15 miljoner kronor.
Bidrag vid viss föräldrautbildning i teckenspråk (TUFF-ersättning)
Under 2008 deltog cirka 900 föräldrar i teckenspråkutbildning för föräldrar, varav 48 procent
kvinnor och 52 procent män. Av dessa fick
155 föräldrar TUFF-ersättning, vilket är en
minskning med 18 procent jämfört med
föregående år. Totalt utbetalades drygt
505 000 kronor i ersättning, vilket är en minskning med cirka 85 000 kronor jämfört med 2007.
3.5.3

Studerande på eftergymnasial nivå i
Sverige

De studiestöd som lämnas till studerande på
eftergymnasial nivå i Sverige är studiemedel och
studielitteratur till högskolestuderande med synskada eller annat läshandikapp.
Studiemedel
Under 2008 studerade cirka 299 200 personer på
eftergymnasial nivå i Sverige med studiemedel.
Av dessa var 60 procent kvinnor och 40 procent
män. Under året minskade antalet studerande
med studiemedel på eftergymnasial nivå med
cirka 2 200 personer jämfört med 2007. Tidigare
år har antalet studiemedelstagare på eftergymnasial nivå förändrats i relation till antalet
studerande inom universitet och högskola.
Under 2008 minskade för första gången antalet
studiemedelstagare trots att antalet nya
studerande inom universitet och högskola
ökade.
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Diagram 3.4 Studerande på eftergymnasial nivå i Sverige
med studiemedel, 2006–2008
Antal
400 000
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350 000
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300 000

Den totala utgiften för studiebidrag till studerande på eftergymnasial nivå har under 2008
uppgått till drygt 7 miljarder kronor, vilket är en
minskning med cirka 70 miljoner kronor jämfört
med tidigare år. 14
Studielån
Av studiestödstagare på eftergymnasial nivå hade
under 2008 omkring 72 procent studielån, varav
drygt 130 000 kvinnor och cirka 86 000 män.
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Diagram 3.5 Studerande med studielån, eftergymnasial nivå
i Sverige, 2006–2008
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De allra flesta studiemedelstagare på eftergymnasial nivå, cirka 87 procent, studerade vid universitet eller högskola. Tio procent studerade på
en kvalificerad yrkesutbildning. Resterande andel
studerade inom mindre skolformer som t.ex.
folkhögskola och kompletterande utbildningar.
Av studerande med studiemedel på eftergymnasial nivå studerade en majoritet på heltid.
Andelen studerande på eftergymnasial nivå
som var 25 år eller äldre uppgick till 45 procent.
Personer som studerar på eftergymnasial nivå
kan som regel endast få studiemedel med den
generella bidragsnivån. Den högre bidragsnivån
kan dock lämnas till studerande vid vissa
speciellt
angivna
utbildningsprogram.
Cirka 600 studerande fick under 2008 det högre
bidraget för sådana studier. Den totala utgiften
för det högre studiebidraget till studerande på
eftergymnasial nivå uppgick till drygt
17 miljoner kronor.
Andelen studerande med studiemedel vid
universitet och högskola var läsåret 2007/08
drygt 61 procent. Läsåret 2006/07 var motsvarande siffra cirka 64 procent.
Under 2008 var det totalt cirka
7 500 utländska medborgare som uppbar studiemedel för studier på eftergymnasial nivå.12
Under året ansökte cirka 1 900 utländska medborgare om rätt till studiemedel hos CSN, varav
drygt 1 500 personer beviljades stöd.13
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Källa: CSN.

Tilläggslån
Under 2008 fick drygt 17 900 personer tilläggslån för studier på eftergymnasial nivå. Av dessa
var 63 procent kvinnor och 37 procent män. Utbetalt belopp var 199 miljoner kronor.
Diagram 3.6 Studerande med tilläggslån, eftergymnasial
nivå, 2006–2008
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Källa: CSN.

12 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiestöd under

2008 är inte jämförbar med motsvarande siffra i budgetpropositionen för
2007. Detta på grund av att urvalsmetoden har ändrats.

14 Beloppet inkluderar statlig ålderspensionsavgift och tilläggsbidrag för

13 Siffrorna gäller studiemedel för studier både i Sverige och utomlands.

studerande med barn.
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Merkostnadslån
Antalet stödtagare med merkostnadslån för till
exempel dubbel bosättning eller resor mellan
hemorten och studieorten minskade 2008 för
sjätte året i rad. Under året hade cirka 6 000 personer merkostnadslån för studier på eftergymnasial nivå i Sverige. Av dessa var 69 procent
kvinnor och 31 procent män. Utbetalt belopp
var 81 miljoner kronor.
Diagram 3.7 Studerande med merkostnadslån, eftergymnasial nivå, 2006–2008
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Studiehjälp
Studerande under 20 år kan i vissa fall få studiehjälp för gymnasiala studier utomlands, vilket
960 unga studerande fick under 2008. Antalet
har ökat något sedan 2007. Av dessa fick cirka
270 personer inackorderingstillägg och ett fåtal
personer fick extra tillägg eller ersättning för
dagliga resor.
Under 2008 var det drygt 100 utländska
medborgare som uppbar studiehjälp för studier
utomlands.15 Under året ansökte 37 utländska
medborgare om rätt till studiehjälp hos CSN,
varav 33 personer beviljades stöd.
Den totala utgiften för studiehjälp för studier
utomlands uppgick till drygt 8 miljoner kronor
2008, vilket är något högre än föregående år.
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Källa: CSN.

Studielitteratur till vissa högskolestuderande
Högskolestuderande med synskada eller annat
läshandikapp kan få studielitteratur genom
Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Under
2008 fick cirka 2 000 personer studielitteratur på
detta sätt, varav 68 procent kvinnor och
32 procent män. Antalet personer som fått
studielitteratur har minskat med cirka fem
procent jämfört med föregående år. Den genomsnittliga kostnaden per studerande under 2008
var cirka 23 700 kronor, en ökning med drygt
3 300 kronor sedan 2007.
Den totala utgiften för produktion av studielitteratur till vissa högskolestuderande uppgick
till 30 miljoner kronor, vilket är en ökning med
en miljon kronor jämfört med föregående år.
3.5.4

Studiemedel kan lämnas för eftergymnasiala
studier utomlands. Rätten till studiemedel för
studier på gymnasial nivå utomlands är
begränsad. Förutom ordinarie bidrag och lån kan
även merkostnadslån för bl.a. undervisningsavgifter och resor lämnas.
Av alla studiemedelstagare i eftergymnasial
utbildning studerade åtta procent utomlands.
Under 2008 fick cirka 27 600 personer, varav
60 procent kvinnor och 40 procent män, studiemedel för studier utomlands. Antalet utlandsstuderande nådde sin kulmen med drygt
30 000 studerande under åren 1998–2002. Åren
därefter varierade antalet mellan cirka 27 000 till
29 000. Årets notering är den lägsta sedan 2002.

Studerande utomlands

Det huvudsakliga stödet till studerande utomlands är studiemedel. Till unga studerande kan i
vissa fall studiehjälp lämnas.
15 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiestöd under

2008 är inte jämförbar med motsvarande siffra i budgetpropositionen för
2007. Detta på grund av att urvalsmetoden har ändrats.
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Diagram 3.8 Studerande utomlands med studiemedel, gymnasial och eftergymnasial nivå, 2006–2008

Diagram 3.9 Studerande med studiemedel utomlands
fördelade efter världsdel, 2008
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Källa: CSN.

Av det totala antalet studerande utomlands med
studiemedel läste drygt 98 procent på eftergymnasial nivå och knappt 2 procent på gymnasial nivå. Av de studerande på eftergymnasial
nivå utgjorde gruppen s.k. free movers16 den
största andelen med 62 procent. Gruppen
studerande inom ramen för utbytesprogram
utgjorde cirka 23 procent och gruppen som läste
en icke akademisk språkkurs utgjorde knappt
15 procent under 2008. Samtliga tre grupper
visar tydliga trender över den senaste
femårsperioden. Gruppen s.k. free movers har
under denna period ökat något. Antalet
studerande inom utbytesprogram har befunnits
sig på en jämn nivå sedan 2002 medan gruppen
språkstuderande har halverats under samma
period. En särskild grupp som ökar stadigt är
antalet läkarstuderande som har ökat med över
200 procent sedan läsåret 2001/02. Då var antalet
läkarstuderande utomlands cirka 600. I dag
uppgår antalet till 2 075 personer.
Cirka 65 procent av de utlandsstuderande på
högskolenivå studerade inom Europa. Cirka
12 procent av de studerande läste i ett nordiskt
land, 50 procent inom övriga EU-länder och tre
procent i ett annat europeiskt land.

Källa: CSN.

Antalet studerande i Europa och Oceanien
sjunker till förmån för framför allt asiatiska
länder, främst Kina. Antalet studerande i
Oceanien har minskat från 2 400 studerande
2004 till 1 700 studerande 2008 medan antalet
studerande
i
Asien
har
ökat
från
1 000 studerande 2004 till 2 200 under 2008.
Inom Europa finns en östlig trend. Antalet
studerande i Rumänien, Polen, Tjeckien och
Ungern har ökat kraftigt de senaste åren medan
antalet studerande i Frankrike, Italien, Spanien
och Storbritannien har minskat.
Det är främst yngre studiemedelstagare som
väljer utlandsstudier. Av de utlandsstuderande på
högskolenivå var 65 procent under 24 år och
97 procent under 34 år.
Under 2008 var det totalt cirka 400 utländska
medborgare som fick studiemedel för studier
utomlands. 17 Under året prövades 344 utländska
medborgares rätt till studiemedel av CSN, varav
308 personer beviljades stöd.
Utlandsstuderande blir skuldsatta i högre grad
än de personer som studerar i Sverige. I genomsnitt lånade en utlandsstuderande 93 500 kronor
under 2008 vilket är nära dubbelt så mycket som
en studerande i Sverige normalt tar i lån för ett
års studier. Var femte utlandsstuderande har en
studieskuld som överstiger 300 000 kronor.

17 Siffran över antalet utländska medborgare som fick studiestöd under
16 Studerande som på eget initiativ studerar utomlands utan stöd av avtal

2008 är inte jämförbar med motsvarande siffra i budgetpropositionen för

mellan lärosäten.

2007. Detta på grund av att urvalsmetoden har ändrats.
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Utgiften under 2008 för studiebidrag vid studier
utomlands var cirka 519 miljoner kronor, vilket
är en svag ökning jämfört med 2007. 18
3.5.5

Studerande med barn

Tilläggsbidrag lämnas för att underlätta för personer med barn att studera. Bidraget lämnas som
ett differentierat stöd beroende på antal barn.
Under 2008 fick cirka 76 000 studerande med
studiemedel tilläggsbidrag, vilket är en
minskning med drygt 2 200 personer jämfört
med 2007. Utbetalt belopp uppgick till
357 miljoner kronor, vilket är en minskning med
cirka fem miljoner kronor jämfört med tidigare
år. Av det totala antalet kvinnor som har studiemedel fick 25 procent tilläggsbidrag, medan
motsvarande andel för männen var nära åtta
procent.
Andelen med tilläggsbidrag på grundskoleoch gymnasienivå var 56 respektive 30 procent,
medan andelen på eftergymnasial nivå var
14 procent. Av dem som studerade med det
högre bidraget fick 62 procent tilläggsbidrag.
Motsvarande siffra för dem som studerade med
det generella bidraget var knappt 22 procent.
Skillnaderna i andelen med tilläggsbidrag kan
främst förklaras av att det skiljer i ålder mellan de
olika grupperna och att äldre studerande oftare
har barn.
3.5.6

Lånebenägenhet

Antalet studerande som tar studielån i förhållande till antalet studerande med studiebidrag,
dvs. lånebenägenheten, sjönk något för åttonde
året i rad vad avser alla utbildningsnivåer. Lånebenägenheten för samtliga utbildningsnivåer var
68 procent under 2008 jämfört med 69 procent
2007.
Lånebenägenheten vid studier på grundskoleoch gymnasienivå var 50 procent under 2008
jämfört med 51 procent 2007. Vid studier på
grundskolenivå hade 33 procent av de stude-

18 Beloppet för 2008 inkluderar statlig ålderspensionsavgift och

tilläggsbidrag för studerande med barn. I budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1) inkluderar den redovisade utgiften för studiebidrag vid
studier

utomlands

under

2007

inte

tilläggsbidrag för studerande med barn.
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statlig

ålderspension

eller

rande studielån under 2008. Motsvarande andel
för de som läser på gymnasial nivå var
54 procent. Antalet studerande med studielån
som även har tilläggslån och merkostnadslån
minskade något.
Lånebenägenheten vid studier på eftergymnasial nivå har minskat från cirka 73 procent 2007
till cirka 72 procent 2008. Andelen av de
studerande med studielån på eftergymnasial nivå
som även tar merkostnadslån har under perioden
2006–2008 minskat något från 8,2 procent till
8 procent. Andelen av de studerande med studielån på eftergymnasial nivå som även hade
tilläggslån var densamma som föregående år. I
genomsnitt tog 7,7 procent av de studerande
tilläggslån under 2008.
Utlandsstuderande är mer lånebenägna än
studerande inom andra utbildningsformer.
Under 2008 var andelen utlandsstuderande som
hade studielån cirka 81 procent. Även bland
utlandsstuderande har dock lånebenägenheten
minskat, inte minst vad gäller andelen studerande som tar merkostnadslån. Under 2008
hade 46 procent av de utlandsstuderande merkostnadslån.
Inom ovan nämnda utbildningsformer finns
det ingen större skillnad i lånebenägenhet mellan
kvinnor och män förutom när det gäller grundskolenivån. Där är lånebenägenheten lägre för
kvinnor än för män.
En studerande kan välja att avstå från att ta
studielån under vissa veckor av studietiden.
Under 2008, liksom 2007, var det sju procent av
alla låntagare med generellt bidrag som fick
studielån för ett mindre antal veckor. Här har
det skett en svag ökning under perioden 2002–
2008. Andelen var fem procent under 2002. Det
är något vanligare att kvinnor söker för färre
veckor än att män gör det. Bland låntagare med
det högre bidraget sökte cirka två procent för
färre veckor under 2008. Andelen var oförändrad
jämfört med 2007.
CSN har i två rapporter Varför lånar inte de
studerande?, CSN oktober 2007 (delrapport)
och oktober 2008 (slutrapport), studerat den
minskade lånebenägenheten. Studien jämför
studerande med studiebidrag och lån med
studerande som enbart har studiebidrag. I
rapporten konstateras bl.a. att den största skillnaden mellan de som väljer att låna och de som
inte gör det är att den senare gruppen i betydligt
högre grad får stöd av sina föräldrar under
studietiden genom ekonomiska bidrag, kost och
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logi. Studerande som avstår från att ta studielån
är även yngre än de som lånar. Sju av tio är yngre
än 25 år jämfört med varannan av de som lånar.
3.5.7

Låntagare och den totala
studieskulden

Det totala antalet låntagare i de tre
återbetalningssystemen uppgick till närmare
1,4 miljoner vid utgången av 2008. Cirka
194 000 personer har lån i båda de två senaste
återbetalningssystemen och cirka 4 600 personer
har lån i alla tre återbetalningssystemen.
Antalet låntagare har fortsatt att öka något
under 2008. Ökningen jämfört med 2007 var
cirka 4 000 personer. Ökningen beror på att de
tillkommande låntagarna under 2008 var fler än
de som antingen slutbetalat sina lån eller fått sina
lån avskrivna.
Återbetalningen av studielån ökade under
2008. Jämfört med 2007 betalades det in cirka
0,3 miljarder kronor mer till CSN, totalt
11,5 miljarder kronor inklusive räntor och avgifter. Av dessa var en miljard kronor extra
inbetalningar, dvs. sådana inbetalningar som låntagarna har betalat utöver återbetalningsplan.
Denna typ av inbetalning har minskat
med 26 procent sedan 2006. Eftersom nyutlåningen var 10,4 miljarder kronor fortsätter
trenden att inbetalningarna överstiger nyutlåningen. Att inbetalningarna överstiger utbetalningarna kan ge sken av att lånesystemet är i
balans, men så är inte fallet eftersom riksdagen
årligen anvisar ett anslag för räntor på CSN:s lån
hos Riksgäldskontoret. Belastningen på detta anslag var 4,5 miljarder kronor under 2008.
Den totala studieskulden ökade under 2008
från 178 till 180 miljarder kronor. Ökningen beror på att antalet personer med annuitetslån stiger för varje år, vilket ger effekter på den totala
studieskulden.
Av den totala utestående fordran19 på cirka
181 miljarder kronor 2008 bedömer CSN att
27,5 miljarder kronor (2,6 procent) utgörs av
osäkra fordringar. Lånetypen studielån, dvs. lån
som tagits mellan 1989 och 2001, står med
19 miljarder kronor för den största osäkerheten.

19 Den totala utestående fordran består av den totala studieskulden samt

den totala återkravsfordran.

Risken för framtida avskrivningar är störst inom
detta lånesystem. De beräknade osäkra
fordringarna har under 2008 minskat med
0,8 miljarder kronor. Minskningen beror till
största del på en teknisk förändring av de
beräkningsmodeller som CSN använder.
Nedsättning av årsbelopp
En person kan ansöka om att få det belopp som
han eller hon ska betala tillbaka under året nedsatt. I de fall en studerande återupptar studier
med studiestöd efter att ha blivit återbetalningsskyldig sätts årsbeloppet automatiskt ned.
Trenden att färre personer får beslut om nedsättning fortsätter. Under 2008 fick nästan
203 000 personer beslut om nedsättning, vilket
är 9 000 färre än under 2007. Denna minskning
kan främst förklaras med att det är färre återbetalningsskyldiga som valt att studera med
studiestöd jämfört med tidigare.
Återbetalare med krav hos Kronofogdemyndigheten
I slutet av 2008 hade cirka 91 000 personer krav
på återbetalning av studiestöd som överförts till
Kronofogdemyndigheten, en ökning med
10 000 personer jämfört med 2007. Antalet personer med krav hos Kronofogdemyndigheten
fortsätter att öka bland de återbetalningsskyldiga
med annuitetslån. Denna ökning beror till stor
del på att antalet återbetalningsskyldiga för
denna lånetyp ökar.
Den ackumulerade fordran hos Kronofogdemyndigheten uppgick vid årets slut till cirka
745 miljoner kronor, vilket är en minskning med
2 miljoner kronor jämfört med 2007. Andelen av
alla återbetalningsskyldiga låntagare som hade en
skuld hos Kronofogdemyndigheten har legat på
ungefär samma nivå de senaste tre åren och uppgår 2008 till cirka sju procent.
Utlandsbosatta återbetalare
Cirka 68 000 låntagare är bosatta utomlands,
vilket är en ökning med cirka 3 000 låntagare
jämfört med 2007. Den totala fordran för de tre
återbetalningssystemen avseende utlandsbosatta
återbetalare uppgick vid slutet av 2008 till
12,5 miljarder kronor. Av detta avser
4,4 miljarder kronor osäkra fordringar. CSN har
under 2008 fortsatt att prioritera kravhanteringen utomlands. Inkassoverksamheten
25
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har resulterat i att 9 700 ärenden har skickats till
Intrum Justitia, vilket är en ökning med åtta
procent jämfört med 2007. Av dessa ärenden har
låntagare i 2 900 ärenden betalat hela beloppet
och delar av beloppet i 1 200 ärenden. Totalt har
cirka 22 miljoner kronor inkasserats under 2008
vilket är i nivå med de årliga belopp som inkasserats sedan 2005.
Arbetet med att vidta rättsliga åtgärder i
Norge, Danmark och Finland har fortsatt under
2008 och har resulterat i att 500 ärenden har
initierats, men endast i ett fåtal av ärendena har
skulden betalats i sin helhet. I 26 procent av
fallen driver CSN rättsliga processer. För
resterande ärenden bedöms det inte som möjligt
att driva in någon del av skulden. I dessa fall
beror det på att låntagarna inte bedöms ha något
ekonomiskt utrymme att betala till CSN.
CSN har under 2008 också arbetat med avtal
och fullmakter som syftar till att möjliggöra delgivning utomlands. Syftet med delgivningen är
att åstadkomma preskriptionsavbrott och därigenom förhindra att skulder preskriberas.
Under 2009 avser CSN att påbörja delgivning i
Norden, USA och Storbritannien.
Riksrevisionen har i rapporten Svenska
trygghetssystem utomlands – Försäkringskassan och
CSN:s utbetalningar och fordringshantering (RiR
2008:31) granskat om regeringen, CSN och
Försäkringskassan har säkerställt att utbetalningar och fordringshanteringen fungerar
när personer bor utomlands. Riksrevisionen
kom fram till att regeringen i högre grad borde
ha uppmärksammat CSN:s fordringshantering i
förhållande till personer som bor utomlands.
Vidare ansåg Riksrevisionen att CSN inte i tillräcklig utsträckning har säkerställt att utbetalningar och fordringshantering fungerar när
personer bor utomlands. Riksrevisionen
rekommenderade regeringen att överväga förändringar av de regelverk som styr CSN:s
fordringshantering i syfte att möjliggöra en
effektivare fordringsverksamhet utomlands.
Vidare
rekommenderade
Riksrevisionen
regeringen att styra och följa upp CSN:s
fordringsverksamhet i utlandet och att CSN bör
genomföra förändringar i syfte att minska risken
för felaktiga utbetalningar vid utlandsstudier.
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Avskrivningar
Avskrivning av lån kan ske främst på grund av
åldersregler, dödsfall, behörighetsgivande studier, sjukdom eller synnerliga skäl. Under 2008
har 72 000 låntagare fått sina skulder helt eller
delvis avskrivna, vilket är en ökning med
6 000 personer jämfört med 2007. Det totala
avskrivna beloppet har ökat från cirka
590 miljoner kronor 2007 till cirka 646 miljoner
kronor 2008. Denna ökning kan främst förklaras
av att CSN har gjort en korrigering av
hanteringen för lånetypen studiemedel när det
gäller avskrivning på grund av ålder. Av
ökningen avser 30 miljoner kronor just avskrivning av studiemedel. En annan förklaring är
att avskrivningar på grund av dödsfall och
avskrivningar med hänsyn till synnerliga skäl har
ökat.
3.5.8

Studiestödsadministration

Centrala studiestödsnämnden
CSN:s verksamhet finansieras dels med ett förvaltningsanslag, dels med inbetalda administrativa avgifter. Kostnaderna uppgick under 2008
till 754 miljoner kronor, vilket är en ökning med
22 miljoner kronor jämfört med 2007. Av
intäkterna som totalt uppgick till 762 miljoner
kronor
bestod
47 procent
av
anslag
(355 miljoner kronor) och 53 procent av inbetalda avgifter (401 miljoner kronor). Inbetalda
avgifter består främst av expeditionsavgifter,
uppläggningsavgifter och påminnelseavgifter.
Arbetsmetoder
CSN fortsätter att utveckla tekniska lösningar i
administrationen för att ytterligare öka effektiviteten. På myndighetens webbplats tillhandahålls ett antal självservicetjänster och
myndigheten strävar efter att fler ska bli ekunder och utföra fler av sina ärenden på webbplatsen. CSN erbjuder bl.a. en möjlighet för vissa
grupper av studerande att ansöka om studiestöd
via elektronisk studiemedelsansökan. Utvecklingen har varit fortsatt positiv och cirka
41 procent av samtliga ansökningar var under
2008 elektroniska, vilket är en ökning med
sju procentenheter sedan 2007. CSN har även
introducerat en ny tjänst på sin webbplats,
Räkna ut. Tjänsten riktar sig till dem som har
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eller funderar på att ta studielån. Genom tjänsten
får de möjlighet att göra beräkningar för att
lättare kunna planera sin framtida ekonomiska
situation.
Återkravshantering
CSN arbetar fortlöpande med att effektivisera
och förbättra hanteringen av återkrav. Under
2008 har det skett en minskning av den
utestående återkravsfordran (1 052 miljoner
kronor 2008 jämfört med 1 098 miljoner
kronor 2007), vilket förklaras av att antalet
personer med återkrav och återkravsskulder
har minskat. Vidare har det skett en minskning
av inbetalningar av återkrav (432 miljoner
kronor 2008 jämfört med 468 miljoner kronor
2007). Minskningen förklaras till stor del av
att både antalet personer och antalet återkrav
minskar. En delförklaring kan vara att CSN i
sitt arbete med återkrav nu har nått de flesta
som har en betalningsförmåga.
Kvalitetsutveckling
CSN har fortsatt sitt arbete med att förbättra
kvaliteten i ärendehanteringen. Detta arbete
börjar nu enligt CSN ge resultat och speciellt
kvaliteten i beslutsunderlagen har ökat.
Även under 2008 har CSN genomfört
kvalitetsgranskningar inom områdena studiehjälp, studiemedel, återbetalning och kundservice. CSN bedömer rättssäkerheten och
kvaliteten i handläggningen utifrån att besluten
är korrekta, att handläggningen är studiestödsrättsligt och förvaltningsrättsligt korrekt
samt att kontor och enheter har en enhetlig
bedömning. Granskningarna visar att kvaliteten i
handläggningen vad avser studiehjälp och återbetalning är hög. Vad gäller studiemedel har
kvaliteten förbättrats jämfört med föregående år.
Det finns fortfarande brister främst vad avser
studieresultatprövning, dokumentation av utredningar och beslutsmotiveringar. Granskningarna visar även att CSN:s lokala kontor i
olika grad har förbättrat kvaliteten i
handläggningen. Som en del av granskningen av
kvaliteten i kundservice har CSN under 2005–
2007 granskat e-brevsvar utifrån såväl studiestödsrättsliga
och
förvaltningsrättsliga
bestämmelser som språkliga riktlinjer. Granskningen visar att det fortfarande finns en förbättringspotential vid hanteringen av ebrevsvaren.

Felaktiga utbetalningar
Regeringens mål med CSN:s arbete mot
felaktiga utbetalningar är att felaktiga utbetalningar och brott mot studiestödssystemet
inte ska förekomma.
CSN har under 2008 fortsatt arbetet med att
förhindra felaktiga utbetalningar och i dag finns
en god uppfattning inom myndigheten om
orsakerna till felaktiga utbetalningar. Ett felaktigt utflöde av studiestöd beror dels på att
uppgifter som lämnas från enskilda stödtagare,
utbildningsanordnare eller andra är felaktiga, dels
på interna brister i ärendehanteringen. Myndigheten har under 2008 vidtagit ett antal åtgärder
för att ytterligare förhindra och upptäcka
felaktiga utbetalningar. CSN har kontrollerat i
vilken utsträckning utbetalningar till studerande
vid universitet och högskolor samt till
studerande vid språkskolor utomlands har varit
felaktiga. Myndigheten behöver dock mer kunskap för att bedöma omfattningen av felaktiga
utbetalningar. Mer kunskap är också viktigt för
att myndigheten ska kunna göra korrekta
riskbedömningar och därmed lägga resurser på
att förhindra felaktiga utbetalningar där det är
mest kostnadseffektivt och ger bäst resultat.
CSN har i en särskild rapport till regeringen
redovisat myndighetens arbete med att förhindra
felaktiga utbetalningar (dnr U2009/1073/SV).
CSN
har
tillsammans
med
bl.a.
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och
Skatteverket getts i uppdrag av regeringen att
samverka i arbetet mot felaktiga utbetalningar.
Ekonomistyrningsverket kommer att samordna
arbetet med uppdraget och CSN har en representant i samtliga arbetsgrupper som under
våren 2009 har tillsatts inom ramen för uppdraget.
Regeringen gav i juni 2008 Statskontoret i
uppdrag att granska CSN:s arbete med intern
styrning och kontroll för att förhindra felaktiga
utbetalningar. Utvärderingen av CSN visar att
myndigheten till stora delar uppfyller de formella kraven på intern styrning och kontroll som
infördes 2008 (Statskontoret 2009:8). Samtidigt
finns ändå risk för felaktiga utbetalningar
eftersom gymnasieskolorna, universiteten och
högskolorna samt utbildningsanordnare inom
den kommunala vuxenutbildningen brister i sin
rapportering till CSN avseende t.ex. skolk,
kursavbrott och studieinaktivitet.
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PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

Bidragsbrott
CSN har inrättat en särskild funktion för utredning av misstänkta bedrägeri- och bidragsbrott med cirka två årsarbetskrafter. När en
misstanke om brott uppkommer i ett studiestödsärende, kan denna särskilda funktion
kontaktas för rådgivning om hur ärendet ska
utredas. Den kan också på ett tidigt stadium ta
över handläggningen av ärendet. För att
underlätta polismyndigheternas och åklagarmyndigheternas arbete har CSN etablerat ett
samarbete med de myndigheter där flest anmälningar görs.
CSN följer upp de domar och beslut som
meddelas med anledning av anmälningarna.
Myndigheten följer också tillämpningen i praxis
av det nya brottsrekvisitet grov oaktsamhet.
Myndighetens ambition är att de rättsvårdande
instanserna enbart ska belastas med de ärenden
där graden av brottsmisstanke är väl grundad.
Under 2008 har alla handläggare som arbetar
med studiestödsärenden inom områden där
misstänkta brott har förekommit i större
omfattning
erbjudits
utbildning
om
bidragsbrottslagen (2007:612).
Handläggningstid
Handläggningstiden under 2008 är oförändrad
avseende studiemedel vid studier i Sverige och
har minskat något för studiemedel vid studier
utomlands. För ansökningar om tilläggslån,
tilläggsbidrag för studier i Sverige och merkostnadslån för studier i Sverige har handläggningstiderna ökat något.
När det gäller studiehjälpen har handläggningstiden av det extra tillägget ökat medan
handläggningstiden av inackorderingstillägget är
oförändrad.
En bidragande anledning till att utvecklingen
vad avser handläggningstiderna har stannat av
eller i vissa fall ökat något beror på CSN:s
prioritering av kvalitetshöjande åtgärder. För
studiemedel vid studier i Sverige handlades
97 procent av samtliga kompletta ärenden inom
tre veckor. För studiemedel vid studier utomlands var motsvarande andel 91 procent.
Vad gäller studiemedel vid studier i Sverige
beslutades 84 procent av samtliga ärenden inom
tre veckor. För studiemedel vid studier utomlands var motsvarande andel 62 procent, vilket är
en ökning med tre procentenheter jämfört med
2007. Dessa handläggningstider avser samtliga
ärenden, både de som är kompletta när de in28

kommer till myndigheten och de ärenden där
myndigheten måste begära in kompletterande
uppgifter från den studerande.
Tabell 3.6 CSN:s genomsnittliga handläggningstider, 2006–
2008 1
Antal dagar
Verksamhet

2006

2007

2008

Extra tillägg

30

26

30

Inackorderingstillägg

15

21

21

Studiemedel

11

11

11

Studiemedel, utland

28

29

27

Källa: CSN.
1
Uppgiften avser den tid som går från det att ärendet kommer in till myndigheten
och till dess att beslutet har expedierats (kompletteringstid ingår).

Tillgänglighet och service
Under året fortsatte den positiva utvecklingen
vad gäller myndighetens telefonservice och resultatet har förbättrats ytterligare. Den genomsnittliga väntetiden i telefonkö har minskat och
andelen kunder som får svar inom tre minuter
har ökat. Andelen kunder som är nöjda med
CSN:s telefonservice har ökat från 87 procent
2007 till 90 procent 2008.
Andelen skriftliga förfrågningar har ökat med
cirka nio procent sedan 2007. Andelen som besvarats inom tre veckor är i princip oförändrad,
94 procent av förfrågningarna besvaras inom tre
veckor.
Tabell 3.7 Nyckeltal för CSN:s service och information,
2006–2008
Tusental och procent, avrundat
Verksamhet

2006

2007

2008

Antal inkomna samtal

1 660

1 620

1 560

Antal telefonsamtal
begär personlig service

1 400

1 400

1 300

- varav antal besvarade telefonsamtal

1 300

1 320

1 300

69

76

80

Antal besök webbplats

10 200

11 500

12 000

Antal besök Mina sidor

3 900

4 400

4 500

400

300

200

Andel besvarade samtal inom
3 minuter

Antal besök talsvar
Källa: CSN.

Expertfunktion
CSN har under året fortsatt att utveckla
myndighetens kunskapsinhämtning kring de
studerandes sociala och ekonomiska situation.
Bl.a. har två slutrapporter publicerats som behandlar de studerandes och återbetalningsskyldigas situation: rapporten Kunder med betal-
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ningssvårigheter samt rapporten Varför lånar inte
de studerande?
Kompetensförsörjning
CSN:s personalomsättning, inklusive visstidsanställda, uppgick under 2008 till nio procent. För
tillsvidareanställda är omsättningen fortfarande
låg, 5,3 procent. Av det totala antalet anställda
2008 var 65 procent kvinnor och 35 procent
män. Sjukfrånvaron har ökat något från
3,6 procent 2007 till 3,8 procent 2008.
Överklagandenämnden för studiestöd
Under 2008 uppgick utgifterna för ÖKS verksamhet till drygt nio miljoner kronor. ÖKS
hanterade under året cirka 4 520 ärenden, en
minskning med cirka 960 ärenden jämfört med
föregående år. Inkomna ärenden till ÖKS minskade under året med cirka 14 procent jämfört
med 2007.
Under 2008 avgjordes 82 procent av alla ärenden inom fyra veckor och 96 procent inom nio
veckor. Samtliga ärenden avgjordes inom sex
månader. Nämnden har bifallit cirka sju procent
av det totala antalet inkomna ärenden. Nämndens beslut i enskilda ärenden har haft betydelse
för regeltillämpning och den praxis som finns
utvecklad hos CSN.
Servicenivån hos nämnden har under året varit
god. Nämndens kansli har telefontid under hela
arbetsdagen och några svårigheter för allmänheten att komma i kontakt med nämnden har
inte framkommit.
3.5.9

Den studiesociala kommittén

Den studiesociala kommittén överlämnade sitt
betänkande Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt
och flexibelt (SOU 2009:28) i mars 2009.
Kommittén har haft i uppdrag att överväga och
föreslå åtgärder som rör de studerandes ekonomiska och sociala situation. I uppdraget ingick
också att föreslå hur studiemedlet kan användas
som ett verktyg för ökad genomströmning i den
högre utbildningen samt att se över studiestödsadministrationen och regelverket för studiemedelssystemet.
I betänkandet lämnar kommittén förslag om
bl.a. höjda studiemedelsbelopp och fribelopp
samt förändring av den tid som studiemedel
längst kan lämnas för. Vidare föreslår kommittén
att universitet och högskolor bör ta ökat ansvar
för att stödja en hög genomströmning.

Kommitténs slutsats kring frågan om studiestödsadministrationen är att CSN i huvudsak
bör behålla ansvaret för att administrera
studiestödet. Betänkandet har remissbehandlats
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

3.6

Analys och slutsatser

Unga studerande

Resultaten av insatserna för unga studerande
visar att fler studerande har fått studiestöd under
2008 jämfört med tidigare år. Ökningen av
antalet unga studerande på gymnasienivå som
har studiehjälp är starkt förknippad med befolkningsutvecklingen i åldrarna 16–20 år. Detta
eftersom nästan samtliga studerande som avslutar grundskolan går vidare till gymnasiala
studier.
Vuxna studerande

Resultaten av insatserna för vuxna studerande
visar att antalet studerande som har studiestöd
fortsatt ligger på en hög nivå. Studiestödet bedöms därmed ha underlättat rekryteringen och
bidragit till ett högt deltagande i utbildning.
Antalet vuxna studerande på grundläggande
och gymnasial nivå med studiemedel har dock
minskat något under 2008 jämfört med
föregående år. Den största minskningen har
skett inom kommunal vuxenutbildning och kan
förklaras av minskningen av antalet studerande
inom denna utbildningsform. Trots att antalet
studerande inom kommunal vuxenutbildning
har minskat har andelen studiemedelstagare ökat
jämfört med tidigare år. Detta talar för att
studiemedel är en viktig förutsättning för många
individer att kunna bedriva studier.
På eftergymnasial nivå skedde ett trendbrott
under 2008 då antalet studiemedelstagare minskade trots att antalet nya studerande inom
högskolan ökade. En förklaring till detta kan
vara att en stor del av de nya studerande inom
högskolan är utländska medborgare som inte har
rätt till svenskt studiestöd. En annan förklaring
kan vara att antalet studerande som läser på
distans inom högskolan har ökat under de
senaste åren och att dessa studerande i lägre grad
29
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än andra studerande är i behov av studiemedel,
då de kan kombinera sina distansstudier med
arbete. Samtidigt har antalet studiemedelstagare i
kvalificerad
yrkesutbildning
ökat
med
60 procent under de senaste fem åren.
Bedömningen är att detta beror dels på att
kvalificerad yrkesutbildning har blivit en
etablerad utbildningsform, dels på regeringens
satsning på fler utbildningsplatser.
Som en följd av den rådande lågkonjunkturen
med ökande arbetslöshet och stora ungdomskullar har antalet studerande såväl vid universitet
och högskola som inom vuxenutbildningen ökat,
vilket även ger effekter på studiestödssystemet i
form av bl.a. högre utgifter. Under första
halvåret 2009 har antalet personer som fått
studiemedel ökat med drygt fem procent,
närmare 16 000 personer, jämfört med första
halvåret 2008. Den största procentuella
ökningen återfinns inom grundläggande och
gymnasial vuxenutbildning där antalet studerande med studiemedel ökat med 14 procent,
cirka 6 200 personer, mellan kalenderhalvåren.
Inom de eftergymnasiala utbildningsformerna
har antalet studerande med studiemedel ökat
med fyra procent, drygt 7 900 personer, mellan
kalenderhalvåren.

Lånebenägenhet

Den minskade lånebenägenheten kan bl.a. förklaras av att studerande efter införandet av det
nya lånesystemet 2001 mer noga överväger om
de ska ta studielån. På så sätt kan reformen ha
bidragit till att hålla ned skuldsättningen för de
studerande. Det är främst studerande under 25
år som avstår från studielån. I dessa fall är det
även vanligt att föräldrarna bidrar till sina barns
studiefinansiering.
Låntagare och den totala låneskulden

Omkring 1,4 miljoner personer i Sverige har i
dag en studieskuld. Detta motsvarar ungefär en
fjärdedel av befolkningen mellan 20 och 65 år.
Utgångspunkten för återbetalningssystemen
är att samtliga låntagare ska betala tillbaka sina
skulder. Ett tecken på att nuvarande lånesystem
fungerar är att andelen återbetalningsskyldiga
som söker och får nedsättning sjunker för varje
år. Även tendensen att allt fler återbetalar sina
lån och att de inbetalda beloppen ökar snabbt
indikerar att lånesystemet fungerar.
Studiestödsadministration

Studerande utomlands

Svenska studerandes internationella erfarenhet
kan hjälpa Sverige att hävda sig som
kunskapsnation i en allt mer globaliserad värld.
Sverige har i jämförelse med många andra länder
ett generöst system för finansiering av studier
utomlands. Detta bidrar till att Sverige har en
hög andel studerande som förlägger delar av eller
hela sin utbildning utomlands. Antalet utlandsstuderande 2008 är dock den lägsta
noteringen sedan 2002.
Förändringar sker också inom studerandegruppen. Att antalet s.k. free movers har ökat
under den senaste femårsperioden kan bl.a.
kopplas till det ökade intresset för läkarstudier i
utlandet. Minskningen inom icke akademiska
språkstudier hör sannolikt samman med den
minskade lånebenägenheten och det faktum att
de studerande mer noggrant överväger sina
studier.
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CSN visar upp ett gott resultat. Arbetet med att
förbättra tillgängligheten och servicen via telefon
har fortsatt gett goda resultat. Myndigheten
uppvisar kortare svarstider i telefon och i viss
mån förbättrade handläggningstider. Myndigheten har lyckats att förkorta handläggningstiden för ärenden som gäller utlandsstudier,
vilket är positivt. Vissa handläggningstider har
dock ökat något på grund av CSN:s arbete med
att förbättra kvaliteten i ärendehanteringen.
Regeringen anser det viktigt att bibehålla en hög
nivå för ovanstående samtidigt som det är viktigt
att hitta en balans mellan service, ärendehantering och en hög rättssäkerhet.
CSN:s interna granskning av kvaliteten visar
att myndighetens arbete med att förbättra
kvaliteten i ärendehanteringen börjar ge resultat.
Fortfarande visar dock granskningen på vissa
brister i myndighetens handläggning, främst
inom studiemedel och kundservice. Myndigheten fortsätter därför arbetet med att förbättra
kvaliteten och att stärka rättssäkerheten.
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Regeringen anser att detta kvalitetsarbete är av
stor vikt och måste fortgå.
Under 2008 har CSN fortsatt att prioritera
kravverksamheten utomlands. Myndigheten
prövar olika metoder för att förbättra resultatet
av denna verksamhet. Regeringen ser positivt på
detta arbete och det är viktigt att det intensifieras.
CSN har under året arbetat målinriktat mot
att felaktiga utbetalningar och brott mot studiestödssystemet inte ska förekomma. Detta arbete
har gett resultat, men som framgår av Statskontorets rapport (Statskontoret 2009:8) finns
det förbättringsområden. De förslag till åtgärder
som lämnas i rapporten bereds för närvarande
inom Regeringskansliet tillsammans med de
förslag på åtgärder mot felaktiga utbetalningar
som den studiesociala kommittén har lämnat i
sitt betänkande Stärkt stöd för studier – tryggt,
enkelt och flexibelt (SOU 2009:28).
ÖKS har under året nått ett bra resultat vad
gäller hanteringen av överklaganden. Myndigheten har handlagt ärendena effektivt och handläggningstiderna har varit mycket tillfredsställande.

3.7

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte lämnat någon effektivitetsrapport eller revisionsberättelse med invändningar inom detta område. Riksrevisionen har
dock lämnat en rapport om svenska trygghetssystem utomlands som rör bl.a. CSN:s utbetalningar och fordringshantering (RiR
2008:31). Regeringen behandlar granskningsrapporten i de delar som avser studiestödet
under avsnitt 3.5.7 Låntagare och den totala
studieskulden och avsnitt 3.8 Politikens
inriktning.

3.8

Politikens inriktning

För den enskilde kan det finnas olika drivkrafter
för studier. De flesta skaffar sig en utbildning för
att få ett bra jobb och framtida inkomster. Men
det kan också handla om att förverkliga sina
livsdrömmar eller att få fördjupa sina kunskaper
inom olika områden. Sverige behöver välutbildad
arbetskraft för att klara den internationella

konkurrensen och skapa ekonomisk tillväxt. Ett
väl fungerande studiestödssystem är en av
förutsättningarna för att åstadkomma detta.
Regeringen eftersträvar ett samordnat och
sammanhållet studiestödssystem som ska vara
enhetligt och överblickbart för den enskilde.
Det svenska studiestödet är generöst utformat
och ger många personer ekonomiska förutsättningar att utbilda sig. Studiestödet är en av
flera faktorer som bidrar till att människor
påbörjar studier. Under senare år har dock de
studerandes köpkraft försämrats då studiemedelsbeloppen halkat efter den prisutveckling
som studerandegruppen har mött. Många
studerande har svårt att få ekonomin att gå ihop.
För att ge de studerande en förbättrad
ekonomisk situation anser regeringen att
studiemedlen behöver förstärkas. Regeringen
föreslår därför i avsnitt 3.9.2 att studiemedelsbeloppet höjs fr.o.m. den 1 januari 2010.
Lånedelen höjs med 391 kronor per månad,
samtidigt som studiebidraget justeras upp med
40 kronor per månad. Studiemedlens totalbelopp
är avgörande för att den studerande ska kunna
täcka sina levnads- och studiekostnader.
Förslaget innebär att studiemedlets totalbelopp
kommer att uppgå till drygt 8 800 kronor per
studiemånad under 2010.
Vidare föreslår regeringen att det s.k.
fribeloppet ska höjas fr.o.m. den 1 januari 2011 i
syfte att ge den studerande möjlighet till
ytterligare förbättrad ekonomi genom inkomster
utöver studiemedlet. En höjning av fribeloppet
ger även den studerande ökade möjligheter att
tidigt skaffa sig arbetslivserfarenhet. Att ge fler
studerande än i dag ekonomiska incitament att
arbeta vid sidan av studierna överensstämmer
också med regeringens arbetslinje. Fribeloppet
beräknas höjas från dagens 107 000 kronor till
cirka 136 400 kronor per kalenderår för 2011.20
Regeringen anser att det är angeläget att se
över bestämmelserna inom studiestödssystemet
för studerande som vårdar sjukt barn eller
anhörig.
Vidare avser regeringen att tillsätta en utredare
som ska se över systemet med studiemedel för
studier utomlands med syfte att effektivisera
detta och i större utsträckning främja studenters

20 Beloppet avser en heltidsstuderande som läser i 40 veckor under ett

kalenderår.

31

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

rörlighet. Mot bakgrund av Riksrevisionens
rapport om svenska trygghetssystem utomlands
(RiR 2008:31) avser regeringen även att ge
utredaren i uppdrag att se över frågor kring
skuldsäkring och adressuppgifter vid studier
utomlands.
Regeringen bedömer att CSN:s fortsatta
arbete med att förebygga felaktiga utbetalningar
är av stor vikt för att säkerställa att
välfärdssystemen är långsiktigt hållbara och
rättssäkra, men också att de ger medborgarna
service av hög kvalitet och att utbetalningarna
enbart sker till de som är berättigade till stöd.
Det utvecklingsarbete som bedrivs för att
motverka felaktiga utbetalningar behöver därför
intensifieras. Generella åtgärder redovisas i
Förslag till statsbudget, finansplan m.m avsnitt
12.4 Arbete mot felaktiga utbetalningar inom
välfärdssystemen.
De expeditions- och påminnelseavgifter som
finns inom studiestödssystemet har varit
oförändrade sedan 1990-talet. Regeringen anser
att dessa avgifter bör höjas fr.o.m. den 1 januari
2010 så att de hamnar i nivå med motsvarande
avgifter i samhället. Expeditionsavgiften bör
höjas från 100 kronor till 120 kronor. Påminnelseavgiften bör höjas från 120 kronor till
200 kronor. Detta är avgifter som endast belastar
dem som har börjat betala tillbaka på sina
studielån. Avgifter som belastar de studerande
berörs inte. En höjning av expeditions- och
påminnelseavgifterna fr.o.m. den 1 januari 2010
innebär att CSN disponerar ökade avgiftsintäkter. CSN:s förvaltningsanslag föreslås i
avsnitt 3.9.6 därmed minskas i motsvarande mån
fr.o.m. 2010.

3.9

Budgetförslag

3.9.1

1:1 Studiehjälp m.m.

Tabell 3.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

4 014 951

Anslag

4 044 472

2010

Förslag

3 997 202

2011

Beräknat

3 860 767

2012

Beräknat

3 677 194

2009

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 452
4 078 818

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för studiehjälp i form av
studiebidrag, inackorderingstillägg och extra
tillägg enligt studiestödslagen (1999:1395).
Vidare används anslaget för bidrag till
utlandsstuderande för dagliga resor enligt
särskild författning (CSNFS 1983:17).
Utfallet 2008 var drygt 2 miljoner kronor
lägre än anvisade medel. Anslagssparandet för
2008 har bortförts genom indragning. År 2009
förväntas utfallet bli cirka 34 miljoner kronor
högre än anvisade medel.
Drygt 98 procent av de elever som avslutar
grundskolans årskurs 9 påbörjar gymnasieskolan
samma år. Ytterligare ett antal påbörjar
gymnasiestudier nästföljande år. Utgifterna för
studiehjälp är därför främst beroende av utvecklingen av befolkningen i åldrarna 16–20 år.
Tabell 3.9 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiehjälp, utfall 2008 och prognos 2009–2012
Antal och kronor, avrundat
2008

2009

2010

2011

2012

487 500

491 800

482 300

464 400

441 100

7 900

7 900

7 900

7 900

7 900

13 300

14 400

14 400

14 400

14 400

5 700

5 300

5 300

5 300

5 300

11 200

12 000

12 000

12 000

12 000

9 100

8 700

8 700

8 700

8 700

Studiebidrag
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp
Extra tillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp

Inackorderingstillägg
Antal
Genomsnittligt
årsbelopp
Källa: CSN
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Regeringens överväganden

Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:1 Studiehjälp
Tusental kronor

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anvisat 2009

Volymer
Antalet ungdomar i gymnasieskolan har ökat
under senare år. Detta är en följd av de stora
barnkullarna under slutet av 1980- och början av
1990-talen. Befolkningsframskrivningar från
SCB indikerar att antalet ungdomar i aktuella
åldrar når sin topp under 2009 och kommer att
minska under prognosperioden.
Diagram 3.10 Folkmängd 16–20 år 2007–2008 och prognos 2009–2012
Antal

1

2010

2011

2012

4 044 472

4 044 472

4 044 472

-47 270

-183 705

-367 278

3 997 202

3 860 767

3 677 194

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

400000
Flickor

350000

Pojkar

3.9.2

1:2 Studiemedel m.m.

300000

Tabell 3.11 Anslagsutveckling

250000

Tusental kronor

200000

2008

150000

Utfall

10 139 279

100000

2009

Anslag

12 076 761

1

50000

2010

Förslag

13 872 561

2

2011

Beräknat

13 564 218

2012

Beräknat

12 991 834

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 111 501
11 164 094

1

Källa: SCB

Förändringarna medför att utgifterna bedöms
minska
något
för
studiebidraget
och
inackorderingstillägget medan det väntas öka
marginellt för det extra tillägget. Sammantaget
beräknas utgifterna minska med cirka
47 miljoner kronor under 2010. Åren 2011 och
2012 beräknas utgifterna minska med 184
respektive 367 miljoner kronor jämfört med vad
som anvisats för 2009.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
3 997 202 000 kronor under anslaget 1:1 Studiehjälp m.m. för budgetåret 2010.

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
2 474 080 tkr avser statlig ålderspensionsavgift för 2010. Beloppet har reducerats med 74 009 tkr som avser regleringsbelopp för 2007.

Anslaget används för studiemedel i form av
studiebidrag och tilläggsbidrag enligt studiestödslagen (1999:1395), pensionsavgifter enligt
lagen (1998:676) om statlig ålderspensionsavgift
samt förordningen (1998:1512) om statliga
ålderspensionsavgifter m.m. Anslaget 1:2
Studiemedel m.m. får även användas för utgifter
för retroaktiva utbetalningar av vissa former av
studiestöd som har upphört (prop. 2007/08:99,
bet. 2007/08:FiU21, rskr. 2007/08:262).
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Diagram 3.11 Anslagsförbrukning 1:2 Studiemedel m.m.,
miljoner kronor, 2008-2012

Tabell 3.12 Antal studerande och genomsnittsbelopp för
studiemedel, utfall 2008 och prognos 2009–2012
Antal och kronor, avrundat

16000
14000

Generellt bidrag

Högre bidrag

Tilläggsbidrag

Pensionsavgifter

2008

2009

2010

2011

2012

409 100

429 100

463 000

475 900

446 200

16 700

17 400

17 500

17 600

17 700

Antal

31 200

37 300

79 500

63 500

63 200

Genomsnittligt
årsbelopp1

40 700

36 200

36 300

36 600

36 700

12000

Generella bidraget

10000

Antal
Genomsnittligt
årsbelopp1

8000
6000

Högre bidraget

4000
2000
0
2008

2009

2010

2011

2012

1
Exklusive statlig ålderspensionsavgift.
Källa: CSN och egna beräkningar

Källa: CSN

Studerande med studiemedel finns främst inom
högskoleutbildning,
kommunal
vuxenutbildning, folkhögskoleutbildning, yrkeshögskoleutbildning och kvalificerad yrkesutbildning.
Eftersom studiemedlet till övervägande del är
rättighetsstyrt är utgiften främst beroende av
antalet studerande som läser en studiestödsberättigande utbildning och ansöker om och beviljas studiebidrag och tilläggsbidrag. Utgiften
för de delar av studiemedlet som inte är rättighetsstyrt påverkas främst av efterfrågan. Därutöver påverkas utgiftsnivån av de studerandes
studietakt, studietid och uppgivna inkomster
som överstiger fribeloppsgränserna. Utgiften påverkas också av den allmänna prisutvecklingen i
samhället genom bidragets koppling till prisbasbeloppet.
Antalet studerande med rätt till det högre bidraget har varit färre än det antal studerande som
anslaget beräknats för, vilket är den främsta förklaringen till det uppkomna anslagssparandet för
2008 och det beräknade anslagssparandet för
2009. Anslagssparandet för 2008 har bortförts
genom indragning.

Regeringens överväganden

Regeringens förslag: Totalbeloppet i studiemedlen

ska höjas med 431 kronor per studiemånad vid
heltidsstudier. Studiebidraget ska höjas med
40 kronor. Den nya bidragsnivån ska gälla för
studier som bedrivs från och med den 1 januari
2010.
Den högsta inkomst en studerande får ha per
kalenderår utan att studiemedlen reduceras, det
s.k. fribeloppet, ska höjas med cirka
30 000 kronor (räknat utifrån 2009 års nivå).
Om en studerandes inkomst är högre än
fribeloppet ska det studiemedelsbelopp som får
lämnas minskas med 61 procent av den
överskjutande inkomsten. Rätten till studiemedel ska som tidigare upphöra helt vid en
inkomst om cirka 263 400 kronor per kalenderår
(räknat utifrån 2009 års nivå). Den nya
fribeloppsnivån ska gälla från och med
den 1 januari 2011. Studiestödslagen (1999:1395)
ska ändras i enlighet med ovanstående.
Anslaget 1:2 Studiemedel m.m. ska mot denna
bakgrund ökas med 120 349 000 kronor för
2010.

Ärendet och dess beredning
Den studiesociala kommittén har i sitt
betänkande Stärkt stöd för studier (SOU 2009:28)
föreslagit bl.a. att totalbeloppet inom studiemedlen ska höjas med 400 kronor per månad
och att det s.k. fribeloppet ska höjas med
30 000 kronor per kalenderår.
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Kommitténs förslag innebär förändringar i
studiestödslagen (1999:1395).
Lagrådet
Regeringen bedömer att förslaget till lag om
ändring i studiestödslagen (1999:1395) inte innehåller någon sådan reglering som kräver Lagrådets hörande.
Remissinstanserna
I princip alla remissinstanser är positiva till en
höjning av totalbeloppet i studiemedlen.
En majoritet av remissinstanserna som har
lämnat synpunkter på förslaget om höjt fribelopp tillstyrker en höjning. Några instanser,
bl.a. Statskontoret och Högskoleverket, har dock
synpunkter på att förslaget kan vara kontraproduktivt i förhållande till målet att öka genomströmningen. Ett antal remissinstanser, bl.a.
Sveriges förenade studentkårer (SFS) och Saco
studentråd, har invändningar mot att inkomster
från sommaren eller tid när studier inte bedrivs
ska räknas med i inkomstprövningen. Några
remissinstanser, bl.a. Lärarförbundet och Tjänstemännens Centralorganisation, har framhållit att
det är viktigt att studiemedelssystemet utformas
så att det går att klara sig på enbart studiemedel
under utbildningstiden.
Skälen för regeringens förslag
Studiemedlen är den viktigaste finansieringskällan för de flesta studerande på olika
utbildningsnivåer. Studiemedel består av en
bidragsdel och en lånedel. Det finns två
bidragsnivåer, en generell och en högre nivå.
Totalbeloppet och bidragsbeloppen är kopplade
till prisbasbeloppet och beräknas per vecka. I
syfte att ge de studerande en bättre ekonomisk
situation föreslår regeringen att studiemedlens
totalbelopp ska höjas. Studiemedlens totalbelopp
är avgörande för att den studerande ska kunna
täcka sina levnads- och studiekostnader, vilket
också har påpekats av flera remissinstanser.
Totalbeloppet i studiemedlen föreslås därför
höjas från 4,57 procent till 4,80 procent av prisbasbeloppet per vecka för en heltidsstuderande
fr.o.m. den 1 januari 2010. Totalbeloppet blir
därmed 431 kronor högre per studiemånad vid
heltidsstudier jämfört med det studiemedelsbelopp som skulle ha utgått om inte höjningen genomförs. Studiebidraget med den
generella nivån föreslås höjas med 40 kronor per
studiemånad för en heltidsstuderande. Den

högre bidragsnivån föreslås höjas med 75 kronor
per studiemånad vid heltidsstudier. Förslaget
innebär också att bidragsandelen av totalbeloppet justeras. Beloppsnivåerna är knutna till
studieomfattning och ska anpassas därefter.
I syfte att ge den studerande ökad möjlighet
till förbättrad ekonomi genom inkomster utöver
studiemedlen föreslår regeringen vidare att det
s.k. fribeloppet ska höjas fr.o.m. den 1 januari
2011. En höjning av fribeloppet ger även den
studerande ökade möjligheter att tidigt skaffa sig
arbetslivserfarenhet. Att ge fler studerande än i
dag ekonomiska incitament att arbeta vid sidan
av studierna överensstämmer också med
regeringens
arbetslinje.
Fribeloppet
vid
20 veckors studier under ett kalenderhalvår föreslås öka från 125 procent till 160 procent av
prisbasbeloppet vid heltidsstudier. Fribeloppet
blir därmed cirka 30 000 kronor högre per
kalenderår vid heltidsstudier (räknat utifrån 2009
års nivå). Fribeloppsnivåerna är knutna till
studieomfattning och ska anpassas därefter.
Rätten till studiemedel ska som tidigare
upphöra helt vid en inkomst om cirka
263 400 kronor per kalenderår (räknat utifrån
2009 års nivå). Som en konsekvens av detta
föreslås att den procentsats som studiemedelsbeloppet reduceras med vid inkomst
högre än fribeloppet ska höjas från 50 procent
till 61 procent.
Vissa remissinstanser, bl.a. SFS och Saco
studentråd, anser att inkomstprövning endast ska
ske mot inkomster som förvärvas under tid då
studier bedrivs. För att en sådan uppdelning av
inkomster ska vara möjlig krävs dock att CSN
har möjlighet att efterkontrollera inkomster
månadsvis, inte minst för att förhindra fusk och
felaktiga utbetalningar. Det finns i dag ingen
möjlighet för CSN att efterkontrollera inkomstuppgifter på månadsbasis, utan de enda tillgängliga uppgifter som finns är Skatteverkets
uppgifter om taxerad årlig inkomst. Risken att
studiemedelssystemet utnyttjas felaktigt ökar
om CSN inte på ett tillförlitligt sätt kan
kontrollera en persons inkomstuppgifter mot
Skatteverket. Mot denna bakgrund anser
regeringen att inkomstprövningen även fortsättningsvis ska ske mot samtliga inkomster
under ett kalenderår.
Studiestödslagen (1999:1395) föreslås ändras i
enlighet
med
ovanstående.
Regeringens
lagförslag återfinns i avsnitt 2.1.
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Förslagen om höjt studiebidrag beräknas
medföra
en
utgiftsökning
2010
med
120 349 000 kronor. Anslaget 1.2 Studiemedel
m.m. behöver därför ökas med detta belopp. För
2011 och 2012 beräknas förslagen om höjt
studiebidrag medföra en utgiftsökning med
118 794 000 respektive 102 375 000 kronor. Förslaget om höjt fribelopp beräknas medföra en
utgiftsökning med 50 000 000 kronor för 2011
och med samma belopp 2012.
Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och beslutade reformer och besparingar
För att möta den ökade efterfrågan av utbildningsplatser föreslår regeringen att riksdagen
beslutar om medel för en tillfällig satsning 2010
med 3 000 platser inom yrkeshögskolan (från
hösten 2010), 10 000 platser inom kommunal
vuxenutbildning 2010, varav 5 000 platser
berättigar till studiemedel med det högre
bidraget, (utg.omr. 16, avsnitt 4.4) samt
10 000 årsplatser vid universitet och högskolor
(utg.omr. 16, avsnitt 4.11.1). Regeringen
bedömer att samma antal platser bör tillföras
även för 2011. Satsningen innebär att utgifterna
för studiemedel bedöms öka 2010 med
50,4 miljoner
kronor
för
platser
i
yrkeshögskolan, med 574,6 miljoner kronor för
platser inom kommunal vuxenutbildning samt
med 348,5 miljoner kronor för heltidsstudieplatser inom universitet och högskolor.
För 2011 beräknas satsningen innebära att
utgifterna
för
studiemedel
ökar
med
101,4 miljoner kronor för platser inom
yrkeshögskolan, 346,6 miljoner kronor för
platser inom kommunal vuxenutbildning
respektive 333,4 miljoner kronor för platser
inom universitet och högskolor.
Regeringen avser att föreslå att studieavgifter
ska införas för tredjelandsstudenter fr.o.m.
hösten 2011. I och med detta frigörs
utbildningsplatser för svenska och EESstudenter motsvarande cirka 4 500 platser 2012.
Detta innebär att utgifterna för studiemedel
beräknas öka med 157,1 miljoner kronor 2012.
Utöver den föreslagna ökningen av platser
som hänvisas till ovan utökas platserna inom
yrkeshögskolan och kommunal yrkesutbildning
2010 genom den av riksdagen beslutade
satsningen på utbildning enligt regeringens
förslag i propositionen Åtgärder för jobb och
36

omställning
(prop.
2008/09:97,
bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183). Beslutet
innebär att utgifterna för studiemedel bedöms
öka jämfört med budgeten för 2009 med
396,5 miljoner kronor 2010, vilket motsvarar
cirka 5 900 helårsstudieplatser. För 2011
beräknas utgifterna öka med 109,1 miljoner
kronor, motsvarande cirka 2 600 helårsstudieplatser.
Riksdagen beslutade i samband med
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1
utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr.
2008/09:131) om ett antal satsningar som även
berör studiemedlet 2010 och 2011. Satsningen på
yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning (utg.omr. 16, avsnitt 8.2.2) får till
följd att utgifterna bedöms öka med
67,1 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
130,7 miljoner kronor 2011 jämfört med budgeten för 2009. Vidare innebär satsningen att antalet platser ökar på eftergymnasial yrkesutbildning inom yrkeshögskolan (utg.omr. 16,
avsnitt 8.2.1). Detta bedöms medföra att utgifterna ökar med 17,8 miljoner kronor 2010 och
beräknas öka med 17,2 miljoner kronor 2011
jämfört med budgeten för 2009. Satsningen på
spetsutbildning i entreprenörskap och innovation (utg.omr.16, avsnitt 8.3.15) bedöms
innebära att utgifterna för studiemedel ökar med
4,4 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
4,4 miljoner kronor 2011 jämfört med 2009.
Riksdagen beslutade i samband med
budgetpropositionen för 2008 (prop 2007/08:1
utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr.
2007/08:70) om medel för ett antal satsningar
som fortsätter 2010. En av dessa var satsningen
på speciallärarutbildning. Utgifterna för studiemedel bedöms till följd av denna satsning öka
med 3,0 miljoner kronor 2010 och beräknas öka
med 6,8 miljoner kronor 2011 jämfört med
budgeten för 2009. Riksdagen anvisade även
medel för att lärosätena ska anordna kompletterande utbildningar för personer med
utländska examina (utg.omr. 16, avsnitt 8.3.12).
Satsningen innebär att utgifterna för studiemedel
bedöms öka med 0,1 miljoner kronor 2010 och
beräknas öka med 0,1 miljoner kronor 2011.
Antalet platser på polisutbildningen har i
enlighet med regeringens förslag ökat för att
uppnå målet om 20 000 poliser 2010. När nu
antalet studenter som antas till polisutbildningen
sjunker igen bedöms utgifterna minska med
31,5 miljoner kronor 2010 och beräknas minska
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med 39,5 respektive 18,2 miljoner kronor 2011
och 2012 jämfört med budgeten för 2009.
Dessa satsningar och effekter av tidigare
beslutade satsningar som påverkar anslag 1:2
Studiemedel mm. innebär att utgifterna bedöms
öka med 1 549 miljoner kronor 2010 jämfört
med budgeten för 2009.

13 872 561 000 kronor under anslaget 1:2 Studiemedel m.m. för budgetåret 2010.
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Studiemedel
Tusental kronor

Anvisat 2009

Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
Enligt beslut som fattats av regeringen sänks
prisbasbeloppet från 42 800 kronor 2009 till
42 400 kronor 2010. Förändringen innebär en
minskad anslagsbelastning med 105,1 miljoner
kronor 2010.
Anslagsförändringar till följd av förändrade volymer
Jämfört med de antaganden om antalet studiemedelstagare under 2009 som låg till grund för
beräkning av anslagsnivån i budgetpropositionen
för 2009 bedöms antalet studiemedelstagare öka
kraftigt, och därmed ökar utgiftsnivån med
468,6 miljoner kronor 2010.
Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
Karolinska institutet har i regleringsbrevet för
2009 fått i uppdrag att successivt utöka
antagningen av studenter till psykologutbildningen. När utökningen av programmet är
fullt
utbyggd
2015
kommer
totalt
70 psykologstudenter per år att utexamineras,
varav utökningen motsvarar 30 utexaminerade
studenter. År 2010 kommer det utökade antalet
platser att motsvara 30 helårsstudenter. Med anledning av denna satsning överförs 1,3 miljoner
kronor för studiemedel från utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget
1:8 Bidrag till psykiatri (utg.omr. 9 avsnitt
3.12.8).
Anslagsförändringar till följd av övriga skäl
Jämfört med 2009 bedöms utgifterna bli
209,2 miljoner kronor högre 2010 till följd av
förändringen av regleringsbeloppen avseende
den statliga ålderspensionsavgiften. Regleringsbeloppen fastställs av Försäkringskassan och utgör skillnaden mellan den löpande inbetalda preliminära avgiften och den slutliga ålderspensionsavgiften.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om

1

2010

2011

2012

11 749 515

11 749 515

11 749 515

1 548 994

1 177 663

247 274

-105 144

-74 053

13 515

468 628

445 797

655 532

1 320

2 110

3 070

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

209 248

263 186

322 928

13 872 561

13 564 218

12 991 834

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.3

1:3 Studiemedelsräntor m.m.

Tabell 3.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

4 854 617

2009

Anslag

5 569 664

2010

Förslag

5 814 992

2011

Beräknat

5 322 289

2012

Beräknat

4 702 053

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

75 929
5 579 524

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för utgifter för räntor på studielån som tagits upp i Riksgäldskontoret. Inbetalda räntor redovisas mot inkomsttitel och uppgick till 4,9 miljarder kronor 2008. Anslaget
används dessutom för utgifter till följd av avskrivningar av studielån. Studielån kan skrivas av
bl.a. om de lämnats:
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−
−
−

−
−
−

för behörighetsgivande studier,
inom ramen för studiehjälpen enligt äldre
bestämmelser,
vid inlösen av vissa studielån med statlig
kreditgaranti
enligt
kungörelsen
(1961:384) om avskrivning av lån för
studier,
vid sjukdom,
på grund av åldersregler, eller
på grund av att låntagaren avlidit eller varit
varaktigt betalningsoförmögen.

De viktigaste faktorerna som styr utgifterna på
anslaget är upplåningsräntan och storleken på
CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret för
studielån tagna efter 1988. Den totala skulden
för studielån i Riksgäldskontoret förändras
årligen med de belopp som utlånas som nya lån
under året och med de belopp som återbetalas av
låntagarna. Även avskrivningar och konvertering
av lån i äldre system till lån som finansieras i
Riksgäldskontoret påverkar den totala skulden.
Utgiften för nya lån är främst beroende av
antalet studiebidragstagare och deras benägenhet
att utnyttja studielånet. Förändringar av prisbasbeloppet påverkar studielånets storlek och därmed utgifterna för nya lån.
År 2008 blev utgifterna nästan 76 miljoner
kronor lägre än tilldelade medel. Anslagssparandet har bortförts genom indragning.
Utgiftsprognosen för 2009 visar på att utgifterna
blir nära 10 miljoner kronor högre än anvisade
medel.
Regeringens överväganden

Regeringens förslag: Totalbeloppet i studiemedlen

ska höjas fr.o.m. den 1 januari 2010 och det s.k.
fribeloppet ska höjas fr.o.m. den 1 januari 2011
enligt vad som har anförts under avsnitt 3.9.2.
Anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. ska mot
denna bakgrund ökas med 10 368 000 kronor.

Föreslagna och beräknade anslagsförändringar
Anslagsförändringar till följd av föreslagna och beslutade reformer och besparingar
För att möta den ökade efterfrågan av
utbildningsplatser föreslår regeringen att
38

riksdagen beslutar om medel för en tillfällig
satsning 2010 med 3 000 platser inom
yrkeshögskolan (från hösten 2010), 10 000
platser inom kommunal vuxenutbildning 2010,
varav 5 000 platser berättigar till studiemedel
med det högre bidraget, (utg.omr. 16, avsnitt
4.4) samt 10 000 helårsplatser vid universitet och
högskolor (utg.omr. 16, avsnitt 4.11.1).
Regeringen bedömer att medel för samma antal
platser bör tillföras även för 2011. Satsningen
bedöms
innebära
att
utgifterna
för
studiemedelsräntor ökar 2010 med 1,2 miljoner
kronor för platser i yrkeshögskolan, med
5,4 miljoner kronor för platser inom kommunal
vuxenutbildning samt med 8,3 miljoner kronor
för heltidsstudieplatser inom universitet och
högskolor. För 2011 beräknas satsningen
innebära att utgifterna för studiemedelsräntor
ökar med 2,9 miljoner kronor för platser inom
yrkeshögskolan, med 13,4 miljoner kronor för
platser inom kommunal vuxenutbildning samt
med 20,3 miljoner kronor för platser inom
universitet och högskola.
Regeringen avser att föreslå att studieavgifter
ska införas för tredjelandsstudenter fr.o.m.
hösten 2011. I och med detta frigörs
utbildningsplatser för svenska och EESstudenter motsvarande cirka 4 500 platser 2012.
Detta innebär att utgifterna för studiemedelsräntor beräknas öka med 4,9 miljoner kronor
2012.
Utöver den föreslagna ökningen av platser
som hänvisas till ovan utökas platserna inom
yrkeshögskolan och kommunal yrkesutbildning
2010 genom den av riksdagen beslutade
satsningen på utbildning i propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97,
bet.
2008/09:FiU18,
rskr.
2008/09:183). Beslutet innebär att utgifter för
studiemedel bedöms öka med 6,2 miljoner
kronor 2010 och beräknas öka med 9,5 miljoner
kronor 2011 jämfört med budgeten för 2009.
Riksdagen beslutade i samband med
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1
utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr.
2008/09:131) om ett antal satsningar som även
berör studiemedlet 2010 och 2011. Satsning på
yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning (utg.omr. 16, avsnitt 8.2.2) får till
följd att utgifterna bedöms öka 2010 med
6,4 miljoner kronor och beräknas öka 2011 med
17,3 miljoner kronor jämfört med budgeten för
2009. Vidare innebär satsningen på efter-
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gymnasial yrkesutbildning inom yrkeshögskolan
(utg.omr. 16, avsnitt 8.2.1) att utgifterna bedöms
öka 2010 med 1,6 miljoner kronor och med
2,8 miljoner kronor 2011. Satsningen på spetsutbildning i entreprenörskap och innovation
(utg.omr. 16, avsnitt 8.3.15) bedöms innebära att
utgifterna för studiemedelsräntor ökar med
0,3 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
0,7 miljoner kronor 2011.
Riksdagen beslutade i samband med
budgetpropositionen för 2008 (prop 2007/08:1
utg.omr. 16, bet. 2007/08:UbU1, rskr.
2007/08:70) om ett antal satsningar som
fortsätter 2010. En av dessa var satsningen på
speciallärarutbildning. Utgifterna för studiemedelsräntor bedöms till följd av denna satsning
öka med 0,9 miljoner kronor 2010 och beräknas
öka 2011 med 2,1 miljoner kronor. Riksdagen
anslog även medel för att lärosätena ska anordna
kompletterande utbildningar för personer med
utländska examina (utg.omr. 16, avsnitt 8.3.12),
vilket innebär att medel avsätts för fortsatt
anordnande
av
sådana
kompletterande
utbildningar. Genom satsningen bedöms utgifterna för studiemedelsräntor öka med
0,5 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
en miljon kronor 2011. Antalet platser på
polisutbildningen har i enlighet med regeringens
förslag ökat för att uppnå målet om 20 000
poliser 2010. När nu antalet studenter som antas
till polisutbildningen sjunker igen bedöms
utgifterna öka med 0,4 miljoner kronor 2010 och
beräknas minska för 2011 och 2012 med
0,6 respektive 1,8 miljoner kronor jämfört med
budgeten för 2009.
Ovanstående beslut tillsammans med effekter
av tidigare beslut om satsningar innebär att
utgifterna bedöms öka med 67,5 miljoner kronor
2010.
Anslagsförändringar till följd av förändrade
makroekonomiska förutsättningar
De makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna för studiemedelsräntor är nivån
på upplåningsräntan i Riksgäldskontoret och
prisbasbeloppet. Förändringar av upplåningsränta och prisbasbelopp jämfört med antaganden
i budgetpropositionen för 2009 ger den sammantagna effekten att utgifterna bedöms minska
med 194 miljoner kronor 2010. Den främsta anledningen till att utgifterna beräknas minska är
att upplåningsräntan bedöms bli lägre jämfört
med räntan för 2009 så som den beräknades i

budgetpropositionen för 2009. Detsamma gäller
för den beräknade räntan 2011 och 2012, se
tabell 3.12.
Diagram 3.12 Studiemedelsränta, utfall 2009 och prognos
2010–2012 jämfört med ränta för 2009 i budgetpropositionen för 2009
Procent
5
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Källa: CSN och egna beräkningar

Anslagsförändringar till följd av förändrade volymer
Med anledning av att den utestående skulden för
studielån i Riksgäldskontoret beräknas fortsätta
att öka under de kommande åren bedöms utgifterna öka med motsvarande 373,4 miljoner
kronor 2010.
Anslaget för studiemedelsräntor omfattar
även avskrivningar av studielån. Utgifterna för
avskrivning har ökat de senaste åren och
beräknas öka även under 2010.
Diagram 3.13 Utestående skuld i Riksgäldskontoret, utfall
2006–2008 och prognos 2009–2012
Miljoner kronor
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Anslagsförändringar till följd av överföring från
andra anslag
Karolinska institutet har i regleringsbrevet för
2009 fått i uppdrag att successivt utöka
antagningen av studenter till psykologutbildningen. När utökningen av programmet är
fullt
utbyggd
2015
kommer
totalt
70 psykologstudenter per år att utexamineras,
varav utökningen motsvarar 30 utexaminerade
studenter. År 2010 kommer det utökade antalet
platser att motsvara 30 helårsstudenter. Med
anledning av denna satsning överförs
0,1 miljoner kronor för studiemedelsräntor från
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri (utg.
omr. 9, avsnitt 3.12.8).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
5 814 992 000 kronor under anslaget 1:3 Studiemedelsräntor m.m. för budgetåret 2010.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:3 Studiemedelsräntor
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

5 567 822

5 567 822

5 567 822

67 502

124 663

68 899

-193 831

-887 058

-1 594 304

373 449

516 772

659 506

50

90

130

5 814 992

5 322 289

4 702 053

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.4

1:4 Bidrag till kostnader vid viss
gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

56 441

2009

Anslag

61 150

2010

Förslag

61 150

2011

Beräknat

61 150

2012

Beräknat

61 150

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 709
61 974

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för utgifter för bidrag till vissa
funktionshindrade elever i gymnasieskolan, s.k.
Rg-bidrag. Bidraget lämnas till döva och hörselskadade elever vid riksgymnasierna i Örebro för
kostnader för resor och boende. Motsvarande
gäller för svårt rörelsehindrade elever vid särskilt
anpassad gymnasial utbildning i Göteborg,
Kristianstad, Stockholm och Umeå. Anslaget
används även för utgifter för bidrag för
teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, s.k.
TUFF-ersättning. Utgifterna för TUFF är
beroende av anvisade medel och efterfrågan på
detta stöd.
Rg-bidraget är ett rättighetsstyrt bidrag. Detta
medför att huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på området är antalet funktionshindrade
elever som antas vid riksgymnasierna samt antalet folkhögskoleplatser i teckenspråk som
inrättas för föräldrar med hörselskadade barn
och i vilken utsträckning föräldrarna väljer att
finansiera sina studier med detta bidrag. Vid beslut om bidrag enligt förordningen (1995:667)
om bidrag till vissa funktionshindrade elever i
gymnasieskolan tas hänsyn till om eleven uppbär
sjukersättning eller aktivitetsersättning.
Regeringens överväganden
Regeringen redovisar resultaten av verksamheten
i avsnitt 3.5 och 3.6.
Regeringen föreslår mot bakgrund av
ovanstående att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 61 150 000 kronor under anslaget 1:4 Bidrag
till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid
viss föräldrautbildning i teckenspråk för
budgetåret 2010.
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Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2010-2012, för
1:4 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och
vid viss föräldrautbildning i teckenspråk
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

61 150

Förändring till följd av:
Beslut

synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker och
utvecklingsprojekt i syfte att effektivisera
produktionsmetoder. Anslaget disponeras av
Talboks- och punktskriftsbiblioteket som i samverkan med andra bibliotek ska förse synskadade
och andra läshandikappade med litteratur. Utgiften påverkas av bl.a. antalet funktionshindrade
studenter som begär anpassad studielitteratur.

Överföring till/från andra
anslag

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.5

1:5 Bidrag till vissa studiesociala
ändamål

Tabell 3.18 Anslagsutveckling

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 1:5 Bidrag till vissa
studiesociala ändamål beställa produktion av
studielitteratur som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 7 000 000 kronor under 2011.

Tusental kronor

2008

Utfall

30 242

2009

Anslag

29 000

2010

Förslag

29 000

2011

Beräknat

30 000

2012

Beräknat

29 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-742
29 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för utgifter för produktion av
studielitteratur för högskolestuderande som är

Skälen för regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa
produktion av studielitteratur som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 7 000 000 kronor under
2011. Anledningen till att föreslaget bemyndigande överstiger utestående åtaganden är det finns
en osäkerhet i beräkningen av utestående åtaganden.

Tabell 3.19 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Ingående åtaganden

4 714

5 780

6 500

6 500

0

Nya åtaganden

5 780

6 500

6 500

Infriade åtaganden

-4 714

-5 780

-6 500

-6 500

0

Utestående åtaganden

5780

6 500

6 500

0

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

6 000

7 000

7 000

Regeringens överväganden
Regeringen redovisar resultaten av verksamheten
i avsnitt 3.5.3.
För 2009 redovisar myndigheten en ökad
efterfrågan på talböcker. Myndigheten räknar
med att behöva producera fler timmar talböcker
jämfört med budget för 2009 och att utlåningen

av talbokskopior kommer att öka genom enskild
nedladdning.
För 2010 bedöms utgifter för produktion av
studielitteratur minska något i förhållande till
budget för 2009.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 29 000 000 kronor under anslaget 1:5 Bidrag
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till vissa studiesociala ändamål för budgetåret
2010.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

29 000

29 000

29 000

1 000

500

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag

ska avgiftsintäkterna bidra till verksamhetens
finansiering. Anslaget föreslås därför minskas
med 100 miljoner kronor per år, samma belopp
som den förväntade avgiftsökningen.
Med anledning av riksdagens beslutade satsning på utbildning i propositionen Åtgärder för
jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet.
2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183) bedöms
anslaget öka med två miljoner kronor 2010 och
beräknas öka med lika mycket 2011.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 318 155 000 kronor för budgetåret 2010.
Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Centrala studiestödsnämnden m.m.

Övrigt

Tusental kronor

Förslag/beräknat anslag

29 000

30 000

29 500

2010

2011

2012

406 097

406 097

406 097

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

3.9.6

Pris- och löneomräkning 2

1:6 Centrala studiestödsnämnden
m.m.

Beslut

Övrigt 3

Tusental kronor

Utfall

377 157

2009

Anslag

408 097

2010

Förslag

318 155

2011

Beräknat

322 110

2

2012

Beräknat

322 910

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/beräknat anslag
33 482
406 053

15 965

18 140

-97 987

-100 001

-3 190

-1 965

-1 327

318 155

322 110

322 910

Överföring till/från andra
anslag

Tabell 3.21 Anslagsutveckling
2008

13 248
-98 000

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 320 037 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 319 186 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för CSN:s förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen redovisar resultaten av verksamheten
under avsnitt 3.5.8 och bedömer att
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
samma omfattning.
De föreslagna förändringarna av studiemedel
finansieras delvis genom höjda avgifter för
låntagare och för återbetalare med betalningspåminnelse. Avgiftshöjningen förväntas ge
ökade inkomster på cirka 100 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2010. Enligt CSN:s regleringsbrev
42

Lån hos Riksgäldskontoret

Den samlade utestående skulden för studielån
tagna mellan 1989 och 2008 i Riksgäldskontoret
var 152 546 miljoner kronor vid utgången av
2008. Under 2009 bedöms nettoupplåningen bli
5 778 miljoner kronor. Avskrivningar och konvertering av äldre lån till lån upptagna i Riksgäldskontoret bedöms uppgå till 342 respektive
92 miljoner kronor.
Regeringens förslag: Under 2010 får lån tas upp i
Riksgäldskontoret för studielån intill ett belopp
om 164 600 000 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag
Den totala skulden för studielån hos
Riksgäldskontoret beräknas uppgå till cirka
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158 056 miljoner kronor vid utgången av 2009
för studielån tagna efter 1988. För 2010 beräknas
nettoupplåningen till omkring 6 829 miljoner
kronor, avskrivningar till 356 miljoner kronor
och konvertering av äldre lån till lån upptagna i
Riksgäldskontoret till 90 miljoner kronor. Det
totala lånebehovet bedöms därmed bli
cirka 164 600 000 000 kronor.
3.9.7

Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

12 536

12 536

12 536

456

584

657

12 992

13 120

13 193

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1:7 Överklagandenämnden för
studiestöd

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Tusental kronor

Utfall

1

Överföring till/från andra
anslag

Tabell 3.23 Anslagsutveckling
2008

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd

9 253
1

2009

Anslag

12 536

2010

Förslag

12 992

2011

Beräknat

13 120

2

2012

Beräknat

13 193

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 474

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

10 734

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 12 992 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 12 992 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används
kostnader.

för

ÖKS

förvaltnings-

Regeringens överväganden
Regeringen redovisar resultaten av verksamheten
under avsnitt 3.5.8 och bedömer att
verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i
samma omfattning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 12 992 000 kronor för budgetåret 2010.

43
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar förslag till lag om fortsatt giltighet av
lagen (1995:1249) om försöksverksamhet
med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång (avsnitt 2.1 och
5.3),

2.

antar förslag till lag om ändring i lagen
(2009:695) om ändring i högskolelagen
(1992:1434) (avsnitt 2.2, 9.2.23 och 9.2.35),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
12 000 000 kronor under 2011–2012
(avsnitt 9.1.3),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:5 Utveckling av skolväsende,
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
besluta om kommande utgifter som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
125 000 000 kronor under 2011–2012
(avsnitt 9.1.5),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:6 Särskilda insatser inom
utbildningsområdet besluta om kommande
utgifter som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 83 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 9.1.6),

6.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal besluta om kommande

utgifter som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 600 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 9.1.10),
7.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och
lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 2 000 000 000 kronor under 2011
och högst 900 000 000 kronor under
2012−2015 (avsnitt 9.1.15),

8.

godkänner
att
verksamheterna
vid
Dramatiska institutet och Teaterhögskolan
i Stockholm ska ingå i en högskola (avsnitt
9.2.36 och 9.2.51),

9.

bemyndigar regeringen att ingå ett avtal
med Handelshögskolan i Stockholm om
vissa grundläggande förhållanden mellan
staten och högskolan i fråga om utbildning
och forskning (avsnitt 9.2.53),

10. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 2:54 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 3 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 9.2.54),
11. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning
och forskningsinformation besluta om bidrag
19
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som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
8 600 000 000 kronor under 2011–2015
(avsnitt 9.3.1),

14. bemyndigar regeringen att använda redan
anvisade medel och i denna proposition
föreslagna medel för att bilda ett bolag för
ESS (avsnitt 8.2.2),

12. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 3:3 Rymdforskning besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 600 000 000 kronor under
2011– 2015 (avsnitt 9.3.3),

15. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 2 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 9.4.1),

13. bemyndigar regeringen att bilda ett bolag
vars verksamhet ska vara att planera,
projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta,
driva och underhålla den europeiska
spallationskällan (ESS) samt att avyttra
delar av statens aktieinnehav i bolaget till
andra parter (avsnitt 8.2.2),

16. för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

25:5
25:12
1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
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Anslagstyp

Specialskolemyndigheten
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Statens skolverk
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Särskilda insatser inom utbildningsområdet
Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
Bidrag till svensk undervisning i utlandet
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
Förstärkning av basfärdigheter
Bidrag till vissa studier
Myndigheten för yrkeshögskolan
Utveckling av vuxenutbildning m.m.
Statligt stöd till vuxenutbildning
Högskoleverket
Verket för högskoleservice
Uppsala universitet: Grundutbildning
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning
Lunds universitet: Grundutbildning
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning
Göteborgs universitet: Grundutbildning
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning
Stockholms universitet: Grundutbildning
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

3 660 000

Ramanslag

152 112

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

97 163

0
0
314 311
336 942
700 729
26 553
906 499
492 257

1 263 500
500 022
15 525
103 953
7 624
2 841 928
177 045
19 757
1 398 045
1 650 212
1 762 940
1 694 820
1 764 834
1 285 310
1 641 576
1 335 642
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2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:52
2:53
2:54
2:55
2:56

Umeå universitet: Grundutbildning
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning
Linköpings universitet: Grundutbildning
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning
Karolinska institutet: Grundutbildning
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning
Luleå tekniska universitet: Grundutbildning
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning
Karlstads universitet: Grundutbildning
Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning
Linnéuniversitetet: Grundutbildning
Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Örebro universitet: Grundutbildning
Örebro universitet: Forskning och forskarutbildning
Mittuniversitetet: Grundutbildning
Mittuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning
Blekinge tekniska högskola: Forskning och forskarutbildning
Malmö högskola: Grundutbildning
Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
Mälardalens högskola: Grundutbildning
Mälardalens högskola: Forskning och forskarutbildning
Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning
Dramatiska institutet: Grundutbildning
Gymnastik- och idrottshögskolan: Grundutbildning
Högskolan i Borås: Grundutbildning
Högskolan Dalarna: Grundutbildning
Högskolan på Gotland: Grundutbildning
Högskolan i Gävle: Grundutbildning
Högskolan i Halmstad: Grundutbildning
Högskolan Kristianstad: Grundutbildning
Högskolan i Skövde: Grundutbildning
Högskolan Väst: Grundutbildning
Konstfack: Grundutbildning
Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Södertörns högskola: Grundutbildning
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
Försvarshögskolan: Grundutbildning
Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 209 598
903 571
1 294 723
670 239
700 692
1 131 761
1 079 314
930 727
630 519
310 169
594 676
187 114
959 394
262 170
666 268
203 492
520 997
187 143
302 439
79 508
874 284
100 254
594 417
73 826
49 326
83 513
51 283
437 134
435 285
136 699
411 635
368 365
343 941
315 656
340 056
130 347
59 619
136 230
18 376
373 098
29 585
22 695
2 614 268
412 906
479 485
2 172 539
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3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
4:1
4:2
4:3
Summa

22

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation
Vetenskapsrådet: Förvaltning
Rymdforskning
Institutet för rymdfysik
Kungl. biblioteket
Polarforskningssekretariatet
Sunet
Centrala etikprövningsnämnden
Regionala etikprövningsnämnder
Särskilda utgifter för forskningsändamål
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning och forskning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

4 499 831
115 211
196 982
47 773
320 090
31 163
42 146
8 915
39 001
118 291
57 016
33 826
11 886
53 560 766
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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen
(1995:1249) om försöksverksamhet med ökat
föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång

Härigenom föreskrivs att lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med
ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång, som gäller till
och med utgången av juni 2010 1, ska fortsätta att gälla till och med utgången
av juni 2011.

1 Lagens giltighetstid senast förlängd 2007:1351.
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2.2

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om
ändring i högskolelagen (1992:1434)

Härigenom föreskrivs att bilagan till högskolelagen (1992:1434) i stället för
dess lydelse enligt lagen (2009:695) om ändring i nämnda lag ska ha följande
lydelse.
Lydelse enligt SFS 2009:695

Bilaga

I denna bilaga anges de högskolor som enligt 1 kap. 17 § får utfärda en
gemensam examen.
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
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Föreslagen lydelse
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet (universitet)
Kungl. Tekniska högskolan (universitet)
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Dramatiska institutet
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
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3 Utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning

3.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg och skola, vuxenutbildning,

3.2

yrkesutbildning, högre utbildning och forskning
samt myndigheter inom utbildningsområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning
Universitet och högskolor
Forskning
Vissa gemensamma ändamål
Äldreanslag
Totalt för utgiftsområde 16 Utbildning och
universitetsforskning
1

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

6 487

8 952

8 456

11 419

10 715

8 115

30 374

33 608

32 982

36 620

37 309

37 705

4 383

4 924

4 844

5 419

5 504

5 779

90

100

95

103

103

104

2 817

2 348

2 410

0

0

0

44 151

49 933

48 787

53 561

53 631

51 703

Inklusive tilläggsbudget enligt 2009 års tilläggsbudgetproposition (bet.2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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sameskola
svensk skola i utlandet

Tabell 3.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor
2010

2011

2012

49 770

49 770

49 770

Pris- och löneomräkning 2

1 331

1 766

2 063

Beslut

2 428

2 022

-248

8

33

74

Anvisat 2009 1

−

Vuxenutbildning
kommunal vuxenutbildning (komvux)
vuxenutbildning för utvecklingsstörda
(särvux)
svenskundervisning för invandrare (sfi)
utbildning inom yrkeshögskolan
kvalificerad yrkesutbildning
folkbildning
vissa kompletterande utbildningar med enskilda huvudmän

−

Högskoleverksamhet
universitet och högskolor med offentlig
huvudman (högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå samt
forskning) och enskilda utbildningsanordnare av högskoleutbildning

−

Forskning
statlig finansiering av forskning och forskningsmyndigheter

Förändring till följd av:

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden

32

75

102

Övrigt

-8

-35

-58

53 561

53 631

51 703

Ny ramnivå

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 3.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader2
Investeringar

3

Summa ramnivå

11 904
40 613
1 044
53 561

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

3.3

Indelning

Utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning har i huvudsak följande omfattning
och behandlas i följande avsnitt:
−
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Barn- och ungdomsutbildning
förskoleverksamhet
förskoleklass
skolbarnsomsorg
grundskola
gymnasieskola
specialskola
särskola

I utgiftsområdet ingår även myndigheter inom
skol-, vuxenutbildnings- och högskoleområdet
och vissa myndigheter inom forskningsområdet
samt medlemsavgifter till Unesco och verksamheten vid Svenska Unescorådet.
De samlade kostnaderna inom utgiftsområdet
uppgår till ca 248 miljarder kronor, inklusive
medel från kommuner och landsting. Delar av de
medel som kommuner och landsting avsätter för
utbildning finansieras genom de generella statsbidragen till kommunerna. Huvudmannaskapet
för den verksamhet som ingår i utgiftsområdet
delas mellan stat, kommun, landsting och enskilda huvudmän.
Kommunerna är huvudmän för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, skola,
särskola och viss vuxenutbildning (bl.a. komvux,
särvux och sfi). Därutöver finns fristående
huvudmän som bedriver verksamhet som motsvarar förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg,
förskoleklass och skola. Staten är huvudman för
specialskolan och sameskolan. Inom folkbildningen (främst folkhögskolor och studieförbund) är den enskilda verksamheten dominerande. Staten är huvudman för flertalet universitet
och högskolor, men det finns även ett antal
enskilda utbildningsanordnare inom högskoleområdet.
Anslagen inom utgiftsområdet finansierar
endast till en lägre grad förskoleverksamhet,
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skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning,
som främst finansieras med kommunala skattemedel, men även via det generella statliga bidraget till kommunerna samt vissa riktade statsbidrag. Avgifter svarar för en del av finansieringen när det gäller förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen samt vissa myndigheter,
men utgör i övrigt en högst begränsad andel.
Anslagen inom utbildningsområdet finansierar
högskoleutbildning på grundnivå och avancerad
nivå vid statliga universitet och högskolor och de
enskilda utbildningsanordnarna på högskoleområdet samt motsvarande ungefär två tredjedelar av utbildningstiden för de kvalificerade
yrkesutbildningarna. Forskning och utbildning
på forskarnivå vid universitet och högskolor
finansieras av anslagsmedel och externa medel
såsom medel från forskningsråd och forskningsstiftelser samt EU-medel och medel från andra
externa finansiärer.
Nedanstående figur och efterföljande tre
tabeller ger en översikt över utgiftsområdet och
bygger på statistik från Statistiska centralbyrån
om inget annat anges.
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SVERIGES UTBILDNINGSSYSTEM 2008

Högskoleutbildning
36 universitet och högskolor samt 24
enskilda utbildningsanordnare
Utbildning på forskarnivå 2–4 år
Avancerad nivå 1–2 år
Grundnivå 2–3 år

Vuxenutbildning
Kommunal och statlig
vuxenutbildning, komvux
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda, särvux
Svenskundervisning för
invandrare, sfi
Kompletterande utbildningar

Kvalificerad yrkesutbildning
Gymnasieskola
17 nationella program – 3 år
Knappt 950 gymnasieskolor
Svensk skola i utlandet

18 år

Folkbildning
148 folkhögskolor
9 studieförbund

16 år
15 år

Grundskola
Drygt 4 800 skolor

Särskola för elever med
utvecklingsstörning
Obligatorisk särskola
9/10 år
Gymnasiesärskola 4 år

Sameskola
7 år

Skolbarnsomsorg
Förskoleklass
Förskoleverksamhet

6 år

Specialskola för döva och
hörselskadade
10 år

- 5 år

Övergångar mellan utbildningsformer 2008

Utbildning på
forskarnivå
6,2 %*
4,9 % av kvinnorna – 8,3 % av männen
Högskoleutbildning på
grundnivå och avancerad
nivå

41 % inom 3 år **
46 % av kvinnorna – 35 % av
männen
Gymnasieskola

99 % går vidare till gymnasieskola
99 % av flickorna – 99 % av
pojkarna

Grundskola

* Siffrorna omfattar de examinerade i högskolans grundutbildning 1999/00-2003/04 som övergått till forskarutbildning t.o.m. läsåret 2007/08.
** Siffrorna omfattar de som avslutade sina gymnasiestudier 2004/05.
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Tabell 3.4 Antal barn och studerande 2003−20081, 1 000tal

Tabell 3.5 Offentliga kostnader budgetår 2003−2008,
Mdkr1

Läsår
02/03
Skolform
Barn- och ungdomsutbildning

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg2,5
Förskoleklass2

730

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

734

726

736

756

779

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg3

2004

2005

2006

2007

20082

46,5

48,1

51,2

54,6

58,6

62,5

94

90

89

88

92

93

3,9

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

1057

1046

1024

995

962

936

Grundskola

70,5

72,0

73,7

74,1

75,3

77,9

Gymnasieskola

322

334

348

359

376

390

Gymnasieskola4

26,9

28,4

29,9

31,8

33,9

35,5

Svenska
utlandskolor3
Särskola totalt
(obligatorisk och
gymnasie-

1,4

1,2

1,2

1,2

1,3

1,4

Utlandsskola

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,13

21

22

22

22

23

23

Obligatorisk
särskola
Gymnasiesärskola

15

15

15

14

14

14

6,2

6,7

7,1

7,8

8,2

8,7

Folkhögskolor6

Specialskola

0,8

0,7

0,7

0,6

0,5

0,5

KY

0,68

Komvux 4

155

146

144

142

125

100

Universitet och
högskolor 7

Särvux

4,5

4,7

4,8

5,0

4,9

5,0

Studiestöd8

Grundskola2

Förskoleklass

2003

Särskola
Specialskola
Vuxenutbildning5
Studieförbund

Vuxenutbildning

Sfi

44

48

48

53

65

74

Kvalificerad yrkesutbildning (KY)5

17

21

27

33

38

40

Folkhögskolor6

27

27

27

28

26

26

Kompletterande
utbildningar

7,1

5,9

5,7

5,3

5,6

5,4

Centrum f flexibelt
lärande (CFL) 7

6,8

5,8

4,5

2,1

0,5

..

300

303

295

285

278

280

20

20

19

18

17

17

Högskoleutbildning
Utbildning på
grundnivå och
avancerad nivå5,8
Forskarstuderande9

1
Uppgifterna avser läsår och antal elever/studerande och är hämtade från SCB:s
officiella statistik om inget annat anges.
2
Avser antalet inskrivna barn den 15 oktober. Inklusive sameskola.
3
Antal elever i reguljär utbildning.
4
Antal heltidsstuderande.
5
Avser kalenderår som sammanfaller med läsårets vårtermin.
6
Avser antal deltagande i långa kurser.
7
Avvecklad utbildningsverksamhet. De sista eleverna avslutade sina studier
under våren 2007.
8
Avser helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå exkl.
uppdragsutbildning.
9
Avser antal doktorander med minst 1 procents aktivitet under hösten.
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets
NU-databas.

Summa

5,1

5,6

5,8

6,2

6,5

6,8

0,48

0,47

0,45

0,46

0,47

0,45

5,8

5,6

5,5

5,5

5,3

5,4

6

9

3,4

3,3

3,5

3,7

2,6

2,8

2,7

2,9

0,74

0,84

1,01

1,16

1,23

43,7

44,7

44,6

45,8

47,1

49,5

19,8

20,8

19,7

20,1

19,3

19,1

223

230

242

250

258

267

1

Redovisningen omfattar inte polisskolan, försvarsmaktens utbildningar,
arbetsmarknads- och personalutbildning samt övrig utbildning hos privata
utbildningsanordnare. Uppgifterna redovisas i löpande priser.
2
Preliminära uppgifter för 2008 dock ej vad gäller KY, universitet och högskolor
och studiestöd.
3
Inkluderar förskola, familjedaghem, fritidshem och öppna verksamheter.
Nettokostnad exklusive avgifter.
4
Inklusive skolskjuts, reseersättning och inackordering.
5
Inkluderar komvux, särvux, sfi och CFL (t.o.m. 2007).
6
Insamlingsmetoderna för studieförbundens och folkhögskolornas kostnader har
ändrats varför jämförbara siffror för 2003 och 2004 saknas.
7
Inkluderar forskning och forskarutbildning.
8
Inkluderar kostnaderna för räntesubventioner, avskrivningar och statlig
ålderspensionsavgift.
9
Totalsumman avseende 2003 och 2004 är exkl. studieförbund och folkhögskolor.

Tabell 3.6 Antal lärare/personal och studerande fördelade
på kön, 2003−20081, 1 000-tal
02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

111

113

113

117

123

127

Totalt

7,5

7,0

6,6

6,3

6,2

6,4

Kvinnor

7,1

6,7

6,3

6,0

5,8

6,1

Män

0,4

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

Totalt

83

84

82

81

80

78

Kvinnor

61

61

61

60

59

58

Män

22

22

22

21

21

20

Totalt

4,5

4,8

4,9

5,0

5,0

5,0

Kvinnor

3,6

3,8

3,8

3,9

3,9

3,9

Män

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

1,2

Lärare och personal
Förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg2, 3, 8
Totalt
Förskoleklass3,4

Grundskola3

Särskola (totalt)
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Obligatorisk särskola

Högskolan

Totalt

3,1

3,2

3,2

3,2

3,1

3,0

Totalt

Kvinnor

2,7
0,4

2,7
0,5

2,8
0,5

2,7
0,5

2,7
0,5

2,6
0,5

Kvinnor

Totalt

1,4

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

Professorer

Kvinnor

0,9

1,0

1,1

1,2

1,2

1,3

Män

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

Män

Specialskola
Totalt

0,31

0,31

0,26

0,26

0,23

0,24

Kvinnor

0,24

0,24

0,21

0,21

0,18

0,19

Män

0,07

0,07

0,06

0,05

0,05

0,05

Totalt

26

27

28

29

31

32

Kvinnor

12

13

13

14

15

15

Män

14

14

15

15

16

16

Totalt

0,29

0,30

0,27

0,27

0,28

0,29

Kvinnor

0,21

0,22

0,19

0,20

0,20

0,22

Män

0,08

0,08

0,07

0,08

0,08

0,08

Totalt

6,0

5,1

4,7

4,4

4,3

3,5

Kvinnor

3,6

3,3

3,0

2,9

2,8

2,3

Män

2,4

1,9

1,7

1,5

1,5

1,2

Totalt

0,24

0,25

0,25

0,25

0,26

0,26

Kvinnor

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

Män

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

0,04

Totalt

1,2

1,3

1,2

1,2

1,5

1,9

Kvinnor

1,0

1,1

1,0

1,0

1,3

1,6

Män

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

Gymnasieskola

5

Komvux

Särvux

Sfi

Centrum för flexibelt lärande (CFL)6
Totalt

0,05

0,03

0,02

0,01

0,00

..

Kvinnor

0,03

0,01

0,01

0,00

0,00

..

Män

0,02

0,02

0,01

0,00

0,00

..

Totalt

7,5

6,7

6,2

5,9

6,0

5,6

Kvinnor

4,9

4,6

4,3

4,1

4,3

4,1

Män

2,6

2,1

1,9

1,8

1,7

1,6

Vuxenutbildning (totalt)

Kompletterande utbildningar
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24,0

23,2

23,4

23,6

24,0

9,4

9,5

9,2

9,4

9,7

10,0

14,8

14,5

14,0

14,0

13,9

14,0

Totalt

3,7

3,8

3,9

4,0

4,1

4,2

Kvinnor

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,8

Män

3,1

3,2

3,3

3,3

3,3

3,4

Män
därav:

Gymnasiesärskola

Svenska utlandskolor

24,2

7

Totalt

0,36

0,37

0,37

0,35

0,35

0,41

Kvinnor

0,17

0,17

0,18

0,17

0,17

0,21

Män

0,19

0,20

0,19

0,17

0,18

0,19
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Elever/studerande
Gymnasieskolan12
Totalt

322

334

348

359

376

390

Kvinnor

156

163

169

175

183

189

Män

166

171

179

185

193

201

Totalt

244

227

229

228

205

170

Kvinnor

160

148

150

150

137

114

85

79

80

77

68

56

Totalt

4,5

4,7

4,8

5,0

4,9

5,0

Kvinnor

2,2

2,3

2,3

2,5

2,4

2,4

Män

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,6

Totalt

44

48

48

53

65

74

Kvinnor

25

28

29

31

37

41

Män

18

19

19

22

28

33

Totalt

Komvux

Män
Särvux

Sfi

KY8

17

21

27

33

38

40

Kvinnor

8

10

14

17

21

22

Män

9

10

13

15

17

18

Totalt

27

27

27

28

26

26

Kvinnor

17

18

18

18

17

17

9

10

10

10

9

9

Totalt

7,1

5,9

5,7

5,3

5,6

5,4

Kvinnor

3,6

3,7

3,9

3,6

3,9

3,6

Män

3,5

2,1

1,8

1,7

1,7

1,8

Totalt

6,8

5,8

4,5

2,1

0,5

..

Kvinnor

3,9

3,4

2,6

1,2

0,3

..

Män

2,8

2,5

1,9

0,9

0,1

..

Folkhögskolor9

Män
Kompletterande utbildningar

CFL6

Högskoleutbildning på grund- och avancerad nivå

8,10

Totalt

300

303

295

285

278

280

Kvinnor

176

178

173

168

164

165

Män

124

125

122

117

114

115

20

20

19

18

17

17

9

9

9

9

9

8

Forskarstuderande 11
Totalt
Kvinnor

Män
11
11
10
9
9
9
”…” = Uppgift saknas.
1
Uppgifterna avser läsår och antal elever/studerande och heltidstjänster och är
hämtade från SCB:s officiella statistik om inget annat anges.
2
Avser antalet anställda, exkl. arbetsledare, som arbetar med barn.
3
Inklusive sameskola.
4
Avser antal årsarbetare.
5
Avser antal tjänstgörande lärare.
6
Avvecklad utbildningsverksamhet. De sista eleverna avslutade sina studier under våren 2007.
7
Avser antalet lärare i heltidstjänster, utbildningar med statsbidrag/studiestöd.
8
Avser kalenderår som sammanfaller med läsårets vårtermin.
9
Avser antal deltagare i långa kurser.
10
Avser helårsstudenter på grundnivå och avancerad nivå exkl. uppdragsutbildning
11
Avser antal doktorander med minst 1 procents aktivitet under hösten.
Uppgifterna ej kompletterade med efterrapporteringar. Källa: Högskoleverkets NU-databas.
12
Källa: Statens skolverk.
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Tabell 3.7 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

362

307

297

314

315

317

77

326

309

337

339

340

328

681

652

701

710

715

26

35

35

27

28

28

Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning

1:1 Statens skolverk
1:2 Statens skolinspektion
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten
1:4 Sameskolstyrelsen
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg

474

802

855

906

779

330

1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet

311

487

476

492

513

523

3 658

3 660

3 660

3 660

3 660

3 660

114

148

115

152

157

161

89

95

87

97

100

102

1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal

458

1 247

834

1 264

1 026

0

1:11 Förstärkning av basfärdigheter

143

250

237

500

0

0

1:12 Bidrag till vissa studier

14

16

15

16

16

16

68

67

104

105

103

0

8

8

8

9

9

431

822

808

2 842

2 959

1 811

6 487

8 952

8 456

11 419

10 715

8 115

168

172

170

177

179

180

1:7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg
m.m.
1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och
gymnasieskola
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet

1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan
1:14 Utveckling av vuxenutbildning m.m.
1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning
Summa Barn-, ungdoms- och vuxenutbildning
Universitet och högskolor

2:1 Högskoleverket
2:2 Verket för högskoleservice

17

19

19

20

20

20

2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning

1 179

1 272

1 257

1 398

1 401

1 334

2:4 Uppsala universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 372

1 398

1 398

1 650

1 706

1 785

2:5 Lunds universitet: Grundutbildning

1 589

1 689

1 661

1 763

1 767

1 768

2:6 Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning

1 368

1 513

1 513

1 695

1 738

1 827

2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning

1 632

1 679

1 679

1 765

1 781

1 775

2:8 Göteborgs universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 109

1 140

1 140

1 285

1 306

1 313

2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning

1 374

1 550

1 495

1 642

1 648

1 629

2:10 Stockholms universitet: Forskning och
forskarutbildning

1 170

1 190

1 190

1 336

1 359

1 379

2:11 Umeå universitet: Grundutbildning

1 071

1 148

1 065

1 210

1 214

1 208

787

802

802

904

928

954

1 158

1 249

1 195

1 295

1 304

1 314

2:14 Linköpings universitet: Forskning och
forskarutbildning

561

571

571

670

689

717

2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning

617

637

637

701

708

681

2:16 Karolinska institutet: Forskning och
forskarutbildning

892

909

909

1 132

1 167

1 232

2:12 Umeå universitet: Forskning och
forskarutbildning
2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning
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2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

933

982

962

1 079

1 070

1 029

2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och
forskarutbildning

748

762

762

931

991

1 077

2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

518

608

510

631

634

639

2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och
forskarutbildning

278

284

284

310

320

330

2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning

497

529

525

595

595

560

2:22 Karlstads universitet: Forskning och
forskarutbildning

175

178

178

187

189

190

2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

0

959

965

954

2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

0

262

264

266

2:25 Örebro universitet: Grundutbildning

540

613

589

666

668

646

2:26 Örebro universitet: Forskning och
forskarutbildning

183

186

186

203

205

206

2:27 Mittuniversitetet: Grundutbildning

408

509

457

521

518

507

2:28 Mittuniversitetet: Forskning och
forskarutbildning

173

176

176

187

189

190

2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning

240

262

255

302

299

274

76

77

77

80

80

81

751

811

795

874

880

854

88

90

90

100

101

102

511

578

505

594

593

574

2:34 Mälardalens högskola: Forskning och
forskarutbildning

62

63

63

74

74

75

2:35 Dans- och cirkushögskolan: Grundutbildning

52

49

48

49

50

50

2:36 Dramatiska institutet: Grundutbildning

79

81

81

84

84

85

2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan:
Grundutbildning

49

50

50

51

52

52

401

410

417

437

437

429

2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och
forskarutbildning
2:31 Malmö högskola: Grundutbildning
2:32 Malmö högskola: Forskning och forskarutbildning
2:33 Mälardalens högskola: Grundutbildning

2:38 Högskolan i Borås: Grundutbildning
2:39 Högskolan Dalarna: Grundutbildning

346

368

392

435

433

396

2:40 Högskolan på Gotland: Grundutbildning

124

123

126

137

137

128

2:41 Högskolan i Gävle: Grundutbildning

359

398

369

412

413

415

2:42 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

310

331

331

368

368

347

2:43 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

290

329

304

344

346

346

2:44 Högskolan i Skövde: Grundutbildning

271

305

274

316

316

313

2:45 Högskolan Väst: Grundutbildning

275

294

291

340

338

312

2:46 Konstfack: Grundutbildning

124

126

126

130

131

132

57

58

56

60

60

60

129

132

132

136

137

138

2:47 Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning
2:48 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
2:49 Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning

17

18

18

18

19

19

276

329

300

373

374

345

2:51 Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

28

29

29

30

30

30

2:52 Försvarshögskolan: Grundutbildning

14

22

21

23

23

23

2 142

2 310

2 233

2 614

2 681

2 715

353

1 708

1 777

413

637

981

2:50 Södertörns högskola: Grundutbildning

2:53 Enskilda utbildningsanordnare på
högskoleområdet m.m.
2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m.
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2:55 Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa högskolor

396

404

404

479

483

486

2:56 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 036

2 087

2 087

2 173

2 206

2 234

30 374

33 608

32 982

36 620

37 309

37 705

Summa Universitet och högskolor
Forskning

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation

3 576

4 029

3 963

4 500

4 578

4 849

3:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning

111

112

108

115

116

117

3:3 Rymdforskning

173

194

196

197

200

201

46

46

46

48

48

48

3:4 Institutet för rymdfysik
3:5 Kungl. biblioteket

259

311

305

320

322

324

3:6 Polarforskningssekretariatet

31

27

24

31

31

31

3:7 Sunet

39

42

41

42

42

42

4

5

5

9

9

9

3:8 Centrala etikprövningsnämnden
3:9 Regionala etikprövningsnämnder

28

42

42

39

39

39

115

116

113

118

119

119

4 383

4 924

4 844

5 419

5 504

5 779

4:1 Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

52

55

54

57

57

58

4:2 Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.

29

33

30

34

34

35

4:3 Utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning
och forskning

8

12

11

12

12

12

90

100

95

103

103

104

135

0

0

0

0

0

48

0

0

0

0

3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Summa Forskning
Vissa gemensamma ändamål

Summa Vissa gemensamma ändamål
25:5 Specialskolemyndigheten
25:12 Nationellt centrum för flexibelt lärande
Äldreanslag

2009 1:16 Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning

26

26

26

0

0

0

1 233

1 170

1 168

0

0

0

2009 2:23 Växjö universitet: Grundutbildning

418

462

455

0

0

0

2009 2:24 Växjö universitet: Forskning och
forskarutbildning

164

167

167

0

0

0

2009 2:33 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning

400

443

406

0

0

0

2009 2:34 Högskolan i Kalmar: Forskning och
forskarutbildning

78

79

79

0

0

0

2008 25:02 Myndigheten för skolutveckling

76

0

0

0

0

2008 25:04 Specialpedagogiska institutet

190

0

0

0

0

2008 25:78 Myndigheten för nätverk och samarbete
inom högre utbildning

24

0

7

0

0

0

2008 25:84 Avvecklingsmyndigheten för
skolmyndigheter m.m.

24

0

101

0

0

0

2007 25:15 Valideringsdelegationen

1

0

0

0

0

2006 25:09 Bidrag till personalförstärkningar i
förskola

1

0

0

0

0

2 634

2 348

2 410

0

0

0

44 151

49 933

48 787

53 561

53 631

51 703

2009 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning

Summa Äldreanslag
Totalt för
utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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3.4

Utgiftsområdets styrmedel m.m.

om tillstånd att utfärda vissa examina.
Inom området forskningens infrastruktur
finns myndigheten Kungl. biblioteket,
inklusive verksamheten vid den tidigare
myndigheten Statens ljud- och bildarkiv
som samlar in, bevarar och tillhandahåller
material enligt lagen (1993:1392) om
pliktexemplar av dokument.

Huvudmannaskap och finansieringsformer
varierar mellan olika verksamheter inom utgiftsområdet. Statens styrmedel och insatser består
av:
−

−

Statlig finansiering. Anslagen inom utgiftsområdet utgör inte den dominerande
finansieringskällan beroende på att finansiering sker dels genom kommunala
medel, dels genom det generella statsbidraget till kommunerna. Högskolesektorn finansieras i huvudsak genom
direkta statliga anslagsmedel. Anslagen
avser statlig verksamhet samt bidrag till
kommunal och enskild verksamhet. Anslagsmedel används inte bara till löpande
verksamhet utan också som kompletterande finansiering för att förändra,
utveckla, förnya och komplettera den
befintliga verksamheten. Anslagen till
högskoleutbildning på grundnivå och
avancerad nivå är huvudsakligen prestationsrelaterade.
Reglering och uppställande av mål. För
utgiftsområdet fastställs mål och regler
föreskrivs i lagar och andra författningar.
Vidare ingår mål för de statliga myndigheternas verksamhet. För folkbildningen
fastställer staten endast syften för statsbidraget, medan mål och regler fastställs
inom folkbildningsverksamheten. För
förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg,
skola och kommunernas vuxenutbildning
gäller skollagen (1985:1100), olika skolformsförordningar, läroplaner och andra
förordningar. För yrkeshögskolan gäller
lagen (2009:128) om yrkeshögskolan och
förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan. För kvalificerad yrkesutbildning
gäller lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning
och
förordningen
(2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning. För universitet och högskolor gäller
främst högskolelagen (1992:1434) och
högskoleförordningen (1993:100). Dessa
lagar, förordningar och läroplaner gäller i
vissa delar även för den enskilda verksamheten på respektive område. På högskoleområdet finns en särskild lag för enskilda
utbildningsanordnare, lagen (1993:792)

−

Uppföljning eller granskning. Statens skolverk, Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för yrkeshögskolan och Högskoleverket har uppföljnings- eller granskningsoch i vissa fall statistikansvar för sina respektive områden. Statistiska centralbyrån
svarar för gemensam utbildnings- och
forskningsstatistik.

−

Utvärdering, kvalitetssäkring och granskning.
De ovannämnda myndigheterna, utom
Skolinspektionen, har samtliga ett utvärderingsansvar för sina respektive områden.
Skolor, förskolor, fritidshem och kommuner ska årligen upprätta kvalitetsredovisningar. Skolinspektionen genomför regelbundet inspektion av varje kommun avseende förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och fristående skolor samt
vuxenutbildning. Vidare ingår i myndighetens uppgifter tillståndsprövning för fristående skolor. Inspektionsverksamheten
omfattar såväl tillsyn över som kvalitetsgranskning av det offentliga skolväsendet
och den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen
m.m. Universitets och högskolors kvalitetsarbete är ett åliggande enligt högskolelagen
(1992:1434). Arbetet följs upp av Högskoleverket som löpande granskar ämnen
och program vid alla universitet och högskolor. Högskoleverket beslutar också om
examenstillstånd
för
utbildning
på
grundnivå och avancerad nivå för statliga
universitet och högskolor. Vidare yttrar sig
verket i fråga om tillstånd för enskilda
utbildningsanordnare att utfärda examina.
Dessutom genomför verket nationella utvärderingar som kan vara inriktade på särskilda aspekter. Institutet för arbetsmarknadspolitisk
utvärdering
genomför
utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet.
37

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

−

Tillsyn. Skolinspektionen har ansvar för
tillsyn över det offentliga skolväsendet,
förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen m.m. Myndigheten för yrkeshögskolan har tillsyn över utbildningarna
inom yrkeshögskolan. Inom universitetsoch högskolesektorn har Högskoleverket
tillsyn inom sitt ansvarsområde.

−

Utvecklingsinsatser. Skolverket ska stödja
kommuner och andra huvudmän i deras
utveckling av verksamheten så att nationellt
fastställda mål och likvärdighet i utbildning
uppnås inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Inom högre utbildning och forskning bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid universitet
och högskolor.

Internationellt samarbete. Det internationella samarbetet inom de utbildnings- och
forskningspolitiska områdena är en viktig
del av de statliga insatserna.
Verksamheterna inom utgiftsområde 16 har ett
nära samband med verksamheter inom andra
utgiftsområden. Den största delen av verksamheterna inom utgiftsområdet bedrivs av kommunerna. Verksamheterna finansieras dels med
kommunala skatteintäkter, dels med generella
statsbidrag under utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommunerna. Utgiftsområde 15
Studiestöd omfattar olika former av ekonomiskt
stöd till enskilda under studier och utgifter för
vissa studiesociala insatser.
Forskningsverksamheten vis universitet och
högskolor finansieras utöver medel från
utgiftsområde 16 med medel från andra utgiftsområden, stiftelser och externa finansiärer.
Arbetsmarknadsutbildning bedrivs och finansieras inom utgiftsområde 13 Arbetsmarknad.
Folkbildningen finansieras inom utbildningsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid.
−

Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet med andra länder
inom utbildningsområdet bidrar till att öka
kvaliteten i svensk utbildning samt att ge ökad
kunskap och förståelse för andra länder och
deras kulturer. Med detta främjas även den enskildes attraktionskraft och möjlighet att studera
och arbeta runt om i världen.
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En utbildning av hög kvalitet stärker Sveriges
möjligheter att stå starkt inför globaliseringens
utmaningar. Internationellt lyfts utbildningsfrågor fram i allt vidare kretsar och i alltfler
sammanhang. Under de senaste åren är den
internationella dimensionen särskilt påtaglig i
den svenska utbildningspolitiken. Främjande av
högre utbildning och toppforskning var viktiga
inslag i den globaliseringssatsning som gjordes
under det svenska ordförandeskapet i Nordiska
ministerrådet 2008. Under det andra halvåret
2009 är Sverige ordförande i EU och genom de
möten och konferenser som genomförs i Sverige
kommer en rad frågor att få en internationell
belysning. Dialogen och erfarenhetsutbytet
syftar till att ge medlemsländerna bättre möjligheter att möta de gemensamma utmaningar som
finns på utbildningsområdet, t.ex. att öka yrkesutbildningens attraktionskraft och stödja lärares
kompetensutveckling.
Regeringen stöder det internationella samarbetet genom en rad utbildningsprogram. De
största av dessa är EU:s Program för livslångt
lärande, Nordiska ministerrådets program Nordplus samt det svenska programmet LinnaeusPalme för utbyte med länder i tredje världen.
Genom dessa erbjuds stöd för enskilda
personers rörlighet samt samarbetsprojekt för
alla utbildnings- och verksamhetsformer: förskolan, skolan, den högre utbildningen, vuxenutbildningen och kompetensutvecklingen i
arbetslivet. I syfte att öka utbildningarnas
kvalitet är målet att rörligheten för alla grupper
inom utbildningssystemet ska öka samt att allt
fler utbildningsinstitutioner ska kunna ta del av
internationella samarbetsprojekt.
EU
Ministerrådet och Europaparlamentet antog i
augusti 2008 en rekommendation om inrättandet
av en europeisk referensram för kvalifikationer
för livslångt lärande (EQF). I maj 2009 antog
ministerrådet och Europaparlamentet även en
rekommendation om inrättandet av ett
europeiskt system för meritöverföring inom
yrkesutbildningen (ECVET). Syfte och genomförande av dessa rekommendationer beskrivs
närmare i avsnitt 4.2.8.
I maj 2008 enades ministerrådet om allmänna
riktlinjer för att utse 2009 till det europeiska året
för kreativitet och innovation, och rådsslutsatser
antogs på detta område. Rådsslutsatserna syftar
till att Sverige, liksom andra medlemsländer, ska
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genomföra olika aktiviteter för att främja
kreativitet i utbildningen, visa på hur livslångt
lärande kan vara en pådrivande kraft bakom
innovation samt utgöra en viktig faktor för att
bidra till enskilda personers yrkesmässiga
utveckling, t.ex. genom att utveckla förmåga i
entreprenörskap.
Inom ramen för Lissabonstrategin har
utbildningsministrarna genom programmet
Utbildning 2010 enats om gemensamma mål för
utbildningssystemen (se avsnitt 3.5.2 för en
presentation av de framsteg som gjorts för att
uppnå dessa mål). Europeiskt samarbete på
utbildningsområdet handlar till stor del om att
diskutera lösningar på gemensamma utmaningar
och problem samt att utbyta information och
goda exempel. Målen som satts upp är bland
annat att öka kvaliteten i utbildningen och ge
elever, studenter och lärare bra förutsättningar. I
maj 2009 träffade EU:s utbildningsministrar en
överenskommelse om hur utbildningssamarbetet
ska se ut efter 2010. Överenskommelsen, som
getts beteckningen Utbildning 2020, innefattar
en revidering av de mål och riktmärken som
används för uppföljningen (se avsnitt 3.5.3).
Frågan om det framtida utbildningssamarbetet är
aktuell även under det svenska ordförandeskapet
i EU hösten 2009.
Det svenska ordförandeskapet kommer, inom
ramen för prioriteringarna i det nya utbildningspolitiska samarbetet Utbildning 2020, att
prioritera frågor som rör lärarnas mobilitet och
fortbildning samt skolledarnas roll. Andra frågor
som kommer att behandlas är följande:
-

En ökad integrering inom den s.k. kunskapstriangeln (utbildning, forskning och
innovation). Samtliga delar av kunskapstriangeln är angelägna uppgifter för de
europeiska universiteten. Det svenska ordförandeskapet i EU kommer att fokusera
på kunskapstriangeln och dess roll i den
pågående moderniseringen av Europas
universitet.

-

Utbildning och social integrering. Det
svenska ordförandeskapet kommer att
påbörja en diskussion på europeisk nivå om
flera viktiga frågor som rör invandrares
integrering i utbildningssystemen.

Europarådet
Basen i Europarådets verksamhet består i
värnandet av de mänskliga rättigheterna enligt
Europakonventionen. Inom utbildningsområdet

ligger fokus på språkundervisning och
ömsesidigt erkännande av högre utbildning inom
Bolognaprocessen.
Nordiska ministerrådet
Det långsiktiga globaliseringsarbetet inom
Nordiska ministerrådets verksamhetsområden
fortskrider. Satsningen som initierades av de
nordiska statsministrarna 2007 innebär ett
fördjupat samarbete mellan de nordiska länderna
i syfte att stärka den nordiska regionen i den
globala konkurrensen.
Inom utbildnings- och forskningsområdet är
det framför allt toppforskning med inriktning
mot områdena energi, miljö och klimat liksom
främjande av högre utbildning i Norden som står
i fokus för globaliseringssatsningen. Mot
bakgrund av den internationella ekonomiska
krisen har även innehållet i den nordiska agendan
påverkats. Inom det nordiska samarbetet har
diskussioner förts hur och på vilket sätt
utbildning och forskning kan bidra till att mildra
effekterna av krisen.
OECD
Organisationen för ekonomiskt samarbete och
utveckling (OECD) spelar en betydelsefull roll
när det gäller analys av utbildningspolitik.
Kärnan i verksamheten på utbildningsområdet
utgörs av jämförande indikatorer, t.ex. Programme for International Student Assessment
(PISA) och tematiska översyner av utbildningen
i medlemsländerna.
Sverige deltar sedan 2008 i OECD:s projekt
Thematic Review on Migrant Education. Syftet
med projektet är att undersöka vilka insatser
som ger bäst utbildningsresultat för första och
andra generationens invandrarelever. En landsrapport för Sverige är planerad till hösten 2009
och en slutrapport för projektet väntas i december samma år.
OECD genomförde under läsåret 2007/08 en
studie av svensk yrkesutbildning (Learning for
jobs) med fokus på gymnasial nivå. I rapporten
rekommenderar OECD Sverige att bl.a. införa
starkare mekanismer för arbetslivets inflytande
över yrkesutbildningen, obligatoriskt arbetsplatsförlagt lärande samt etablerandet av ett
lärlingssystem. I Sverige kommer ett nationellt
programråd för varje nationellt yrkesprogram
inrättas, yrkesprogram ska innehålla arbetsplatsförlagt lärande och gymnasial lärlingsutbildning införs som en alternativ väg till yrkesexamen inom gymnasieskolans yrkesprogram.
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Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC), som inrättades 2008, är ett OECD-initierat program som
ska mäta kunskaper och kompetens hos den
vuxna befolkningen (16–64 år) i ett antal länder.
Ett arbete pågår för närvarande inför den första
undersökningen som planeras till 2011. En
internationell jämförande rapport ska publiceras
2013.
Under 2009–2011 deltar Sverige i OECD:s
förstudie Assessment of Higher Education
Learning Outcomes (AHELO) om utvärdering
och uppföljning av högre utbildning. Syftet med
förstudien är att undersöka möjligheten att utveckla tester som mäter studenternas studieresultat i förhållande till lärandemål och som
dessutom är oberoende av skillnader mellan
länder, kulturer och språk. Sverige deltar i den
del av studien som behandlar ämnesmässiga
förmågor när det gäller ingenjörsutbildningar.
Högskoleverket har fått i uppdrag att samordna
det svenska deltagandet. Arbetet pågår för
tillfället med att utveckla testmetoder och en
första testperiod är planerad att genomföras vid
svenska lärosäten under våren 2011.
Unesco
Unesco är FN:s fackorgan för utbildning,
vetenskap, kultur och kommunikation. Varje
medlemsland ska enligt Unescos konstitution ha
en nationalkommission. Denna ska utgöra länk
mellan landets regering och Unesco. Sveriges
nationalkommission är Svenska Unescorådet.
Regeringen antog hösten 2007 en svensk
unescostrategi för 2008–2013. Strategin slår fast
att det övergripande målet för Sveriges
unescopolitik är hållbar utveckling. Strategin
anger vidare att Sverige behöver öka samverkan
mellan olika nationella unescoaktörer för att
åstadkomma en strukturerad och sammanhållen
unescopolitik. Under 2008 har Svenska Unescorådet därför bland annat bildat brett sammansatta samverkansgrupper för olika ämnesområden, t.ex. kultur eller utbildning för hållbar
utveckling för att främja samverkan mellan
unescoaktörer i Sverige.
Svenska Unescorådet samarbetar med
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för att förbättra samstämmigheten mellan den svenska unescopolitiken och
de bidrag som utgår till Unesco från utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Detta arbete
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sker i enlighet med unescostrategin och Sveriges
politik för global utveckling.

3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Svensk utbildning i internationell
jämförelse

I avsnitt 3.5.2-3.5.3 redovisas utfallet för EU och
Sverige i förhållande till de riktmärken som EU:s
utbildningsministrar enats om som en följd av
Lissabonprocessen. Information ges också om
de nya mål och riktmärken ministrarna enats om
i år.
3.5.2

Uppföljning av EU:s gemensamma
utbildningsmål

I maj 2003 enades EU-ländernas utbildningsministrar om fem utbildningspolitiska riktmärken, som bör uppnås 2010. Arbetet som bedrivs
utifrån dessa riktmärken och de strategiska mål
som utbildningsministrarna antog 2002 ska bidra
till att Lissabonstrategins övergripande mål
uppfylls: EU ska bli världens mest konkurrenskraftiga, dynamiska och kunskapsbaserade
ekonomi. Riktmärkena är:
-

Andelen 18–24-åringar utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte deltar i
utbildning ska vara högst 10 procent.

-

Andelen 15-åringar med svag läsförmåga
ska minska med 20 procent.

-

Minst 85 procent av alla 20–24-åringar ska
ha fullföljt sin gymnasieutbildning.

-

Antalet
högskoleexaminerade
inom
ämnesområdena matematik, naturvetenskap och teknik ska öka med 15 procent
samtidigt som könsskillnaden ska jämnas
ut.

-

Av alla vuxna i åldern 25–64 år ska minst
12,5 procent ha deltagit i någon form av
utbildning.
Nedan presenteras utvecklingen för Sverige
för vart och ett av dessa fem riktmärken samt
förhållandena inom unionen som helhet.
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Unga med svag utbildning

Diagram 3.2 Andel 15-åringar med svag läsförmåga i PISA:s
lästest

Andelen svenska 18–24-åringar utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte befann sig i
utbildning låg 2007 på knappt nio procent, vilket
är något under EU:s riktmärke (diagram 3.1).
De svenska värdena har försämrats något sedan
år 2000. I EU som helhet har värdena förbättrats
sedan 2000, men andelen uppgick trots det totalt
sett till 15,2 procent 2007. Män är genomgående
mindre framgångsrika än kvinnor såväl i Sverige
som i EU.

Procent
Riktmärke: 17 procent 2010

EU18

Flickor
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Sverige
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Diagram 3.1 Andelen 18–24-åringar utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte befinner sig i utbildning
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Anm.: Data för EU18 uppdelat på flickor och pojkar finns inte för 2000.
Källa: OECD/ PISA 2000, 2006.
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Anm.: Tidsseriebrott 2007.
Källa: Eurostat.

I Sverige har andelen ungdomar i åldern 20–24 år
med fullföljd gymnasieutbildning under
perioden 2000–2007 legat strax över EU:s
gemensamma riktmärke som är 85 procent. På
EU-nivå var andelen lägre, 78,5 procent 2008,
vilket endast är marginellt bättre än 2000
(diagram 3.3). Något fler kvinnor än män har
fullföljt en gymnasieutbildning såväl i Sverige
som i EU.

Unga med svag läsförmåga

Diagram 3.3 Andelen 20–24-åringar med fullföljd
gymnasieutbildning

Enligt OECD:s internationella kunskapsmätning PISA som genomförs vart tredje år,
uppgick andelen svenska 15-åringar med svag
läsförmåga till drygt 15 procent 2006, vilket är en
försämring jämfört med resultaten 2000
(diagram 3.2). I kunskapsmätningen såväl 2000
som 2006 deltog 18 av de nuvarande EUländerna. Andelen svaga läsare var i genomsnitt
24,1 procent i dessa 18 EU-länder år 2006. I både
Sverige och andra deltagande EU-länder är andelen svaga läsare betydligt större bland pojkar
än bland flickor.
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Källa: Eurostat.

Högskoleexaminerade inom matematik,
naturvetenskap och teknik

Antalet högskoleexaminerade inom matematik,
naturvetenskap och teknik ökade kraftigt mellan
2000 och 2006 såväl i EU sammantaget som i
41
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Sverige. År 2007 minskade däremot antalet i
Sverige. Ökningen i Sverige 2006 jämfört med
2000 var 23,8 procent medan den bara uppgick
till 13,8 procent 2007, vilket är lägre än EU:s
riktmärke (diagram 3.4).
Diagram 3.4 Ökning av antalet högskoleexaminerade inom
matematik, naturvetenskap och teknik mellan 2000–2007
Procent

Diagram 3.6 Andelen i åldern 25–64 år som deltagit i
någon form av utbildning

Kvinnor
EU27

(diagram 3.6). Ökningen är speciellt kraftig
bland kvinnorna. Män deltar i utbildning i betydligt lägre grad än kvinnor.
Utvecklingen inom EU-området i sin helhet
visar att det är en bit kvar innan målet om minst
12,5 procent uppnås. Totalt deltog 9,5 procent
av den vuxna befolkningen i någon form av utbildning, kvinnor i något högre grad än män.
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I Sverige liksom i hela EU har ökningen varit
starkast för kvinnor men det är fortfarande långt
kvar till en jämn könsfördelning bland de
högskoleexaminerade i dessa ämnen (diagram
3.5). Endast en tredjedel är kvinnor, medan män
står för två tredjedelar såväl i Sverige som i EU.
Diagram 3.5 Andelen kvinnor och män inom matematik,
naturvetenskap och teknik
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Källa: Eurostat.

Livslångt lärande

Det femte EU-gemensamma riktmärket avser
andelen vuxna i åldern 25–64 år som under den
senaste fyraveckorsperioden före mätningen har
deltagit i någon form av utbildning. Riktmärket
är minst 12,5 procent. Sverige ligger sedan länge
långt över riktmärket och trenden är stigande
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Anm.: Skattade värden för EU27 år 2000 och för Sverige 2007.
Källa: Eurostat.

Sammanfattning

När Lissabonprocessen inleddes 2000 hade
Sverige ett bra utgångsläge inom de delar av utbildningspolitiken som täcks in av de fem riktmärkena. Vår relativa ställning när det gäller deltagande i livslångt lärande har därefter generellt
sett stärkts ytterligare något.
Andelen ungdomar i åldern 20–24 år som
fullföljt sin gymnasieutbildning är fortfarande
något högre i Sverige än i EU som helhet.
Antalet
högskoleexaminerade
inom
matematik, naturvetenskap och teknik har ökat i
ungefär samma snabba takt som i EU sammantaget, med undantag för 2007. Detta är det enda
område där betydande framsteg kan noteras.
I fråga om unga med svag utbildning och
andelen svaga läsare går utvecklingen i Sverige åt
fel håll. När det gäller svaga läsare har utvecklingen gått i fel riktning även i EU sammantaget.
Flickor/kvinnor ligger genomgående bättre
till än pojkar/män i förhållande till riktmärkena.
Det gäller i Sverige och inom unionen i sin
helhet.
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3.5.3

Nya mål och riktmärken

Som omnämnts i avsnitt 3.4 enades de
europeiska utbildningsministrarna den 12 maj
2009 om ett strategiskt program för fortsatt
europeiskt samarbete inom utbildningens
område med sikte på 2020 som en fortsättning
på Lissabonstrategin för utbildningsområdet.
De nya strategiska målen är:
-

Att fullt ut realisera livslångt lärande och
mobilitet.

-

Att förbättra kvalitet och effektivitet i
utbildningen.

-

Att främja likvärdighet, social sammanhållning och aktivt medborgarskap.

-

Att främja kreativitet och innovation,
inklusive
entreprenörskap
på
alla
utbildningsnivåer.

För att följa upp och stödja arbetet med de
fyra strategiska målen finns fastställda
riktmärken för EU som helhet. Målen är delvis
desamma som nuvarande och delvis nya eller
utvidgade. Riktmärkena är:
-

Vuxnas deltagande i livslångt lärande ska
vara minst 15 procent.

-

Andelen
15-åringar
med
svag
prestationsförmåga i läsning, matematik
och naturvetenskap ska vara lägre än
15 procent.

-

Andelen personer i åldern 30–34 år med
eftergymnasial utbildning ska uppgå till
minst 40 procent.

-

Andelen unga (18–24 år) som slutat studera
utan att ha uppnått gymnasienivå ska vara
mindre än 10 procent.

-

Andelen barn mellan 4 års ålder och
skolstart som går i förskola ska uppgå till
minst 95 procent.

EU-kommissionen har för avsikt att under
2010 lägga fram förslag till riktmärken för
anställningsbarhet, mobilitet och kunskaper i
främmande språk.
Ministrarnas överenskommelse om uppföljning
och samarbetsformer inom utbildningsområdet
har behandlats i avsnitt 3.4 under rubrik
Internationellt samarbete.

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen granskar varje år myndigheternas
årsredovisningar och delårsrapporter. För alla
myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdena, förutom för Regionala etikprövningsnämnden i Lund, har Riksrevisionen
lämnat revisionsberättelser utan invändningar,
dvs. Riksrevisionen har bedömt att myndigheternas årsredovisningar för räkenskapsåret
2008 i allt väsentligt är rättvisande.
Regionala etikprövningsnämnden i Lund fick
för budgetåret 2008 en revisionsberättelse med
invändning. Av Riksrevisionens revisionsberättelse framgår att Regionala etikprövningsnämnden i Lund lämnat sin årsredovisning för
sent till regeringen.
Regeringen förutsätter att Regionala etikprövningsnämnden i Lund vidtar nödvändiga
åtgärder med anledning av Riksrevisionens
revisionsberättelse.
Granskningsrapporter

Riksrevisionen har inom högskoleområdet
lämnat lämnat två granskningsrapporter.
RiR 2008:19 Hög kvalitet i högre utbildning?
Riksrevisionen har granskat regeringens insatser
för att säkerställa kunskap om kvaliteten i grundläggande högskoleutbildning.
Granskningen har av revisionen genomförts
genom att ett antal undersökningar av kvaliteten
i ett antal högskoleutbildningar på grundnivå har
genomförts vid universitet och högskolor. Riksrevisionen bedömer dels att det system som
finns för återrapportering av kvalitet i grundläggande högskoleutbildning inte är tillfredsställande, dels att den bild som regeringen
redovisar till riksdagen inte har varit heltäckande.
Regeringen bereder frågan för närvarande och
avser att återkomma till riksdagen.
RiR 2008:22 Rekrytering av internationella
studenter till svenska lärosäten
Riksrevisionen har vidare granskat rekryteringen
av internationella studenter till svenska universitet och högskolor.
Riksrevisionens bedömning är att den ökade
rekryteringen av internationella studenter
medfört omfattande arbetsinsatser i processerna
för antagning och uppehållstillstånd för studier.
Vidare konstaterar revisionen att en större andel
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av resurserna för högre utbildning används av
internationella studenter. Riksrevisionen bedömer mot bakgrund av detta att regeringen bör
bereda riksdagen möjlighet att ta ställning till på
vilket sätt statliga medel ska användas inom
området.
Regeringen bereder frågan för närvarande och
avser att återkomma till riksdagen.
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4 Politikens inriktning

Människor växer med kunskap och möjligheten
att lära sig någonting nytt. Den stärker
individernas position i samhället och på arbetsmarknaden, vilket kan vara avgörande för deras
framtid.
När den internationella finanskrisen nu
sköljer över världen är det särskilt viktigt att
satsa på utbildningsväsendet. Genom utbildning
kan människor förnya och fördjupa sin kompetens så att de lättare kan få arbete. Väl utbildade
står vi bättre rustade när vändningen kommer.
Sveriges chans att möta den globala
utmaningen är att satsa på kunskap. Vi ska inte
konkurrera med låga löner eller dåliga arbetsförhållanden. I stället måste vårt land ha innovativa
och kunniga medborgare. Här spelar utbildningsväsendet en avgörande roll.
Sverige ska vara en av 2000-talets ledande
kunskapsnationer. Vi har redan mycket av det
som krävs för att lyckas – kunskapstörstande
elever och studenter, engagerade lärare och en
fantastisk bildningstradition. Men för att nå ända
fram krävs ett fortsatt arbete med att reformera
och utveckla utbildningsväsendet.

4.1

Barn- och ungdomsutbildning

4.1.1

Läraryrket

Ett utbildningsväsende kan aldrig bli bättre än
dess lärare. Både svensk och internationell forskning visar att lärarna är den resurs som betyder
mest för elevernas resultat. Satsningar på att
förbättra lärarnas karriärvägar, utbildning och
fortbildningsmöjligheter är därför avgörande för
barnens och elevernas lärande och utveckling

och för skolans och förskolans framtida utveckling.
Möjligheten till professionell utveckling är
viktig för ett yrkes status och popularitet. Tre
utredare har haft regeringens uppdrag att lämna
förslag som syftar till att förbättra situationen
när det gäller lärarkårens utbildning, behörighet
och fortsatta möjlighet att utveckla sin
professionalism.
I avsnitt 4.11.7 beskrivs regeringens insatser
för att förbättra lärarutbildningen.
Regeringen bedömer att ytterligare insatser
kommer att behövas för att stärka läraryrkets
status och utbildningens kvalitet. För detta
ändamål beräknar regeringen att 51,9 miljoner
kronor avsätts för 2011 och 50 miljoner kronor
för 2012.
Det finns i dag många lärare som är
verksamma i skolan, trots att de saknar lärarexamen. Regeringen avser att, med start hösten
2010, genomföra en utbildningsinsats för att
dessa lärare ska få möjlighet att nå behörighet.
Detta beskrivs mer utförligt i avsnitt 4.11.7.
Det är viktigt att lärare har incitament för och
tillgång till kvalificerad fortbildning under hela
yrkeslivet, eftersom det kan bidra till att stärka
undervisningens kvalitet och elevernas måluppfyllelse. År 2007 tog regeringen initiativ till det
s.k. lärarlyftet, en stor satsning på kvalificerad
lärarfortbildning. Satsningen har utvecklats
positivt och de uppföljningar som har genomförts visar att lärarlyftet bidrar till lärarnas kunskapsutveckling och förbättrar undervisningen.
Satsningen fortsätter under 2010 och 2011.
Regeringen föreslår att drygt 1 063 miljoner
kronor avsätts för 2010 och beräknar att 826
miljoner kronor avsätts för 2011.

45

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 1616

Förskolelyftet har nyligen startat. Syftet med
satsningen är att utveckla förskolepersonalens
kompetens i samband med att förskolans pedagogiska uppdrag förtydligas i läroplanen. Som
regeringen aviserade i budgetpropositionen för
2009 ska 200 miljoner kronor avsättas för
förskolelyftet 2010. För 2011 beräknar regeringen att 200 miljoner kronor avsätts för detta
ändamål.
Regeringen avser att utvärdera lärarlyftet och
förskolelyftet. Regeringen avser att återkomma i
frågan.
För att marknadsföra och väcka intresse för
den kommande lärarutbildningen och för att
göra läraryrket mer attraktivt vill regeringen
genomföra en informationskampanj. Informationsinsatsen bör starta 2011. Regeringen
beräknar att 6 miljoner kronor respektive 13
miljoner kronor avsätts för detta ändamål under
2011 och 2012.
Rektorerna har stor betydelse för att skolor
ska bli framgångsrika. Flera undersökningar visar
att elever når högre resultat i skolor där
rektorerna utövar ett aktivt pedagogiskt ledarskap och för en dialog med lärarna om undervisningen. Samtidigt visar en stor del av forskningen att rektorer inte alltid har de kunskaper
som behövs för att utöva ett aktivt ledarskap. En
ny förordning (2008:643) om befattningsutbildning för rektorer och annan personal med
motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola
och fritidshem trädde i kraft hösten 2008.
Regeringen avser att under hösten 2009 föreslå
riksdagen att skolhuvudmännen ska vara
skyldiga att se till att nytillträdda rektorer
genomgår befattningsutbildningen. Som tidigare
aviserats i budgetpropositionen för 2009 avsätts
100 miljoner kronor för en befattningsutbildning för rektorer under 2010, varav sju
miljoner kronor avser kompensation till
kommunerna för skolhuvudmännens kostnader
för resor och logi i samband med seminariedagar
samt för litteratur och liknande. Därefter
beräknar regeringen att 100 miljoner kronor
avsätts årligen.
4.1.2

Tidigt stöd och tydliga krav

Skolan ska utgå från varje elevs behov och
förutsättningar. Varje elev ska ges möjlighet att
utvecklas så långt som möjligt.
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Fler elever kan nå skolans mål om kraven görs
tydliga, elevernas kunskaper kontinuerligt följs
upp, resultaten kommuniceras med hemmen och
rätt stöd sätts in tidigt. Framgångsrika skolor har
höga förväntningar på sina elever – med utgångspunkt i att alla elever kan lära samt att skolans
och undervisningens kvalitet, inte elevernas
bakgrund, är avgörande för resultaten. Dessa
skolor utvärderar kontinuerligt elevernas kunskaper och ger uppmuntran och belöning för ett
bra arbete.
Många elever lämnar grundskolan med
bristfälliga baskunskaper. Enligt de internationella kunskapsmätningar som genomförs
har t.ex. andelen 15-åringar i Sverige med svag
läsförmåga ökat (se avsnitt 3.5). De som har
svårigheter i skolarbetet behöver extra stöd och
mer hjälp. Dessa insatser bör komma så tidigt
som möjligt. Stimulansbidraget för att stärka
basfärdigheterna läsa, skriva och räkna omfattar
500 miljoner kronor 2010. Det är elever som
ligger i riskzonen för att inte nå målen som är
den prioriterade gruppen, men statsbidraget får
även användas för äldre elever i behov av särskilt
stöd och vissa kompetenshöjande insatser.
Statens skolverk (Skolverket) har i uppdrag att
utvärdera satsningen och ska redovisa en första
utvärdering under 2010.
Riksdagen beslutade i mars 2009 om riktlinjer
för nya läroplaner för skolan i enlighet med
regeringens proposition Tydligare mål och kunskapskrav – nya läroplaner för skolan (prop.
2008/09:87,
bet.
2008/09:UbU9,
rskr.
2008/09:189). Detta innebär att varje skolform i
det obligatoriska skolväsendet – grundskolan,
den obligatoriska särskolan, specialskolan och
sameskolan – ska ha en egen samlad läroplan.
Läroplanen ska innehålla skolans värdegrund och
uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för
utbildningen samt kursplaner för skolformen i
fråga. Kursplanerna ska kompletteras med föreskrifter om kunskapskrav för varje ämne
alternativt ämnesområde.
Riksdagen biföll i februari 2009 förslagen i
propositionen En ny betygsskala (prop.
2008/09:66,
bet.
2008/09:UbU5,
rskr.
2008/09:169). Det innebär att en betygsskala
med sex steg ska användas i det offentliga skolväsendet. A till E betecknar godkända resultat, F
betecknar icke godkända resultat. Om det på
grund av frånvaro inte går att bedöma elevens
kunskapsutveckling, ska detta markeras med ett
horisontellt streck. I särskolan och vuxen-
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utbildningen för utvecklingsstörda ska betyg
inte sättas på icke godkända resultat.
I januari 2009 fick Skolverket i uppdrag att
bl.a. utarbeta nya kursplaner för grundskolan,
specialskolan, sameskolan och den obligatoriska
särskolan (dnr. U2009/312/S). För samtliga
skolformer ska Skolverket också utarbeta kunskapskrav för godtagbara kunskaper i årskurs 3
och 6 samt kunskapskrav för betygsstegen A, C
och E i årskurs 9 för de skolformer där betyg
sätts. Uppdraget ska redovisas i april 2010. De
nya kursplanerna samt den nya betygsskalan
avses successivt träda i kraft läsåret 2011/12.
Under 2010 och framåt kommer en ny
gymnasieskola att införas och de nya kurs- och
ämnesplanerna, kunskapskraven och den nya
betygsskalan att genomföras i grund- och
gymnasieskolan. Dessa reformer behöver
implementeras. Regeringen föreslår därför att
97 miljoner kronor avsätts för 2010 samt
beräknar att 94 miljoner kronor avsätts för 2011
och 34 miljoner kronor avsätts för 2012 för dessa
insatser. Finansiering för 2010 och 2011 sker
från lärarlyftets anslag.
Regeringen beslutade i oktober 2008 att införa
nationella ämnesprov i svenska, svenska som
andraspråk och matematik i årskurs 3 samt
nationella ämnesprov i biologi, kemi och fysik i
årskurs 9. Proven utprovades under våren 2009
och de nya bestämmelserna ska tillämpas första
gången våren 2010. Fr.o.m. 2009 är även de
nationella proven i årskurs 5 obligatoriska.
Alla föräldrar har rätt till god och tydlig
information om sina barns kunskapsutveckling i
skolan. En tydlig utvärdering av elevens kunskapsutveckling är dessutom en förutsättning för
möjligheten att tidigt upptäcka kunskapsluckor
och sätta in stöd. Fr.o.m. hösten 2008 ska den
individuella utvecklingsplanen även innehålla
skriftliga omdömen om elevernas kunskapsutveckling. Skolverket har på regeringens uppdrag reviderat de allmänna råden om den
individuella utvecklingsplanen och ska även
utvärdera införandet av skriftliga omdömen.
Utvärderingen ska redovisas senast den 1 mars
2010.
Som tidigare aviserats i budgetpropositionen
för 2009 avser regeringen att återkomma till
riksdagen med förslag om att betyg ska ges från
årskurs 6. Ett förslag beräknas kunna remitteras
under våren 2010.

4.1.3

En trygg och jämställd skola

Alla elever behöver en stimulerande och trygg
studiemiljö. En trygg skolmiljö som präglas av
generositet och ansvarstagande har stor betydelse för såväl elevernas inlärning och utveckling som för samhället i stort. Trygga elever som
känner sig sedda och uppskattade har bättre förutsättningar för att uppnå kunskapsmålen och
utvecklas till ansvarsfulla vuxna. En trygg och
lugn studiemiljö är särskilt viktigt för dem som
har en stökig tillvaro utanför skolan. Dessutom
är det de elever som har svårast för skolarbetet
som förlorar mest när trivsel och studiero saknas
i klassrummet.
Sommaren 2008 tog regeringen initiativ till
den största satsningen någonsin på jämställdhet i
skolan. Under tre år beräknas totalt 110 miljoner
kronor avsättas. En särskild delegation för
jämställdhet skolan (U 2008:8) ska kartlägga
området, ta fram och informera om metoder för
att bryta traditionella könsmönster samt föreslå
lämpliga insatser. Delegationen ska redovisa sitt
uppdrag senast den 30 augusti 2010. Skolverket
har fått i uppdrag att genomföra flera utvecklingsinsatser inom jämställdhetsområdet, t.ex. att
fortbilda lärare och annan skolpersonal om
könsroller och hederstraditioner samt vad gäller
sex- och samlevnadsundervisningen. Skolverket
ska även stödja elevhälsan för att förebygga
psykisk ohälsa. Uppdraget ska slutrapporteras
senast den 31 december 2010.
I sitt arbete mot mobbning och kränkande
behandling behöver skolans personal kunskaper,
som bygger på vetenskap och väl beprövad
erfarenhet, i hur mobbning förebyggs, upptäcks
och bemöts. Skolverket har därför fått i uppdrag
att utforma en utbildningssatsning om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning.
Som en del i utbildningssatsningen har skolpersonal kunnat läsa en kurs på högskolenivå om
mobbning, kränkande behandling och diskriminering omfattande tio högskolepoäng. Inom
ramen för uppdraget ska Skolverket även utvärdera effekterna av de befintliga metoder mot
mobbning som används i Sveriges skolor. Totalt
beräknas satsningen omfatta 45 miljoner kronor
under perioden 2007–2010.
Skolan ska inte vara värdeneutral, utan tydligt
ta ställning för de mänskliga rättigheterna och de
demokratiska värden som ligger till grund för
vårt samhälle. Ett aktivt värdegrundsarbete i
skolan är en viktig förebyggande åtgärd mot alla
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former av kränkande behandling, mobbning och
diskriminering. Samtidigt ligger inte ansvaret för
att fostra eleverna till trygga vuxna enbart på
skolan. Huvudansvaret för elevernas fostran är
föräldrarnas och skolans uppgift är att stödja
dem i deras uppdrag. Skolverket har fått i
uppdrag att främja, stärka och sprida kunskap
om skolans värdegrund. I uppdraget ingår en
studie av skolornas värdegrundsarbete, där olika
skolors sätt att organisera värdegrundsarbetet
ska jämföras. Skolverket ska också utveckla
stödmaterial för ett bättre värdegrundsarbete
och mot diskriminering och kränkande behandling. I uppdraget ingår också att tydliggöra
rättighetsperspektivet, bl.a. utifrån Konventionen om barnets rättigheter (FN:s barnkonvention). Sammanlagt beräknar regeringen
att 4 miljoner kronor avsätts under perioden
2009–2011.
Barn- och elevombudet, som fram t.o.m. den
30 september 2008 fanns inom Skolverket, har
kunnat föra talan för ett barn eller en elev i en
tvist om skadestånd enligt lagen (2006:67) om
förbud mot diskriminering och annan kränkande
behandling av barn och elever. När Statens
skolinspektion inrättades som en ny myndighet
den 1 oktober 2008 fördes barn- och elevombudet över till den nya myndigheten. Regler om
kränkande behandling av barn och elever har den
1 januari 2009 förts över till skollagen
(1985:1100) och regler om diskriminering till
diskrimineringslagen (2008:567).
För att öka kunskapen om tillgänglighet i
skolan har regeringen gett Specialpedagogiska
skolmyndigheten
i
uppdrag
(dnr.
U2009/4876/S) att informera personal och
huvudmän om hur man kan arbeta för att
förbättra den fysiska tillgängligheten till förskolan, skolan och skolbarnsomsorgen.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för
att ta fram en samlad bild över förskolans,
skolans och skolbarnsomsorgens arbete med
barn som far illa.
4.1.4

Gymnasieskolan

Ungdomar är olika – de har olika mål,
ambitioner och förhoppningar. Vissa vill läsa
vidare på högskolan efter gymnasiet, andra vill gå
direkt ut i arbetslivet. Några vill lära sig yrkeskunskaper på en arbetsplats, för andra passar det
bättre att lära sig yrkesämnen i skolan.
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Utgångspunkten för en modern gymnasieskola
är att elever ska kunna välja olika vägar till
kunskap.
I maj 2009 överlämnade regeringen
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) till
riksdagen. Syftet med gymnasiereformen är att
fler elever ska lämna gymnasieskolan med
godkända
betyg,
att
stärka
elevernas
förkunskaper inför yrkesliv och fortsatta studier
samt att bättre anpassa utbildningarna till kraven
inom olika bransch- och yrkesområden. Andelen
ungdomar i åldern 18–24 år utan fullföljd
gymnasieutbildning och som inte i efterhand
kompletterar sin utbildning har minskat i många
europeiska länder. I Sverige har andelen ökat (se
avsnitt 3.5).
Regeringen har föreslagit att de nya
bestämmelserna om gymnasieskolan ska börja
tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1
juli 2011. Ändringen i ikraftträdande- och övergångsbestämmelsen, som rör när tidigare fattade
beslut om riksrekrytering ska upphöra att gälla,
ska dock träda i kraft redan den 31 december
2009.
Redan
hösten
2008
påbörjades
en
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Inom ramen för satsningen och i
linje med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet ska eleverna ges
bättre inblick i företagandets villkor. Inför
läsåret
2008/09
fördelade
Skolverket
5 000 lärlingsplatser till sammanlagt 157 huvudmän. Slutligen besattes ca 3 700 platser under
läsåret. Byggprogrammet har flest lärlingsplatser.
I enlighet med riksdagens beslut med anledning
av budgetpropositionen för 2009 utökas
försöksverksamheten till 6 000 platser fr.o.m.
läsåret 2009/10. Inför 2009/10 har kommunala
och fristående huvudmän ansökt om sammanlagt knappt 9 000 platser. För varje lärling
utbetalas ett statsbidrag på 25 000 kronor, som
främst avser att täcka företagens kostnader för
utbildningen. För satsningen på försöksverksamheten inklusive handledarutbildning
föreslås att 375 miljoner kronor avsättas för
2010. Regeringen har tillsatt en nationell
lärlingskommitté (U 2008:09, dir 2008:106) som
bl.a. ska följa upp kvalitet och måluppfyllelse
inom
försöksverksamheten.
Den
första
redovisningen lämnas den 1 november 2009.
Regeringen har även i juli 2009 beslutat att
tillsätta en särskild utredare med uppdrag att
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bl.a. utreda förutsättningarna för att inom
gymnasial
lärlingsutbildning
kombinera
anställning och studier (dir 2009:70).
Den i budgetpropositionen för 2009 aviserade
utredningen om ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan pågår inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att återkomma efter att frågan
beretts ytterligare.
Regeringen fattade den 2 oktober 2008 beslut
om att inleda en försöksverksamhet med
riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i
matematik samt i naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga
och
humanistiska
ämnen.
Försöket regleras i förordningen (2008:793) om
försöksverksamhet
med
riksrekryterande
gymnasial spetsutbildning och omfattar utbildningar som startar 2009–2014 och är begränsat
till totalt 20 utbildningar och högst 30 elever per
utbildning, dvs. maximalt 600 elever per årsintag.
Utbildningarna ska erbjuda eleverna särskild
breddning och fördjupning inom det ämne eller
ämnesområde utbildningarna avser. Skolverket
ska följa upp och utvärdera försöket och
avsikten är att resultatet ska utgöra underlag för
ett beslut om en eventuell permanentning av
verksamheten.
Som regeringen tidigare har aviserat i
budgetpropositionen för 2009 och i 2009 års
proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99) bör dagens individuella program ses
över. Enligt nuvarande bestämmelser ska ett
individuellt program först och främst förbereda
eleven för studier på ett nationellt eller specialutformat program. Den målsättningen är
problematisk eftersom det i vissa fall kan vara
andra åtgärder än studier på ett nationellt
program som är bäst för den enskilde. Regeringen anser att det bör finnas individanpassade
utbildningsalternativ för elever som inte är
behöriga till nationella program. Utbildningsalternativen bör vara tydliga och ha som
utgångspunkt att olika målgrupper har olika
behov. Regeringen avser därför att återkomma
med förslag om detta.
Utredningen Utbildning till yrkeslärare har
under 2008 lämnat sitt betänkande Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till lärarutbildning mot yrkesämnen (SOU 2008:112), se
avsnitt 4.11.7.

4.1.5

Övriga insatser

Kommande utredningar

Betygsättningen är ett av skolans viktigaste
områden för myndighetsutövning och har stora
konsekvenser för den enskilde. I dagsläget finns
inte någon möjlighet för elever att överklaga ett
satt betyg eller att få det omprövat. Ur rättssäkerhetshänseende skulle en sådan möjlighet
kunna vara motiverad. Regeringen avser därför
att tillsätta en särskild utredare med uppgift att
utreda och föreslå hur en rätt för elever att få
sina betyg omprövade kan införas.
Under hösten 2009 avser regeringen att ge en
särskild utredare i uppdrag att utreda och föreslå
hur införandet av en försöksverksamhet
avseende flexibel skolstart i grundskolan kan
genomföras.
Regeringen avser även att ge en särskild
utredare i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att införa en anmälningsplikt om missförhållanden i skolan, motsvarande den s.k. Lex
Sarah inom äldreomsorgen.
Regeringen avser att tillsätta en utredning för
att se över reglerna om sekretess i skolan utifrån
den ökade dokumentationen kring elever i
skolan. Utredaren ska lämna förslag på hur
sekretessreglerna bör ändras utifrån det utökade
behovet av att skydda känsliga uppgifter. Utredningen ska även se över vissa andra frågor om
sekretess på skolans område, bl.a. om det finns
skäl att samordna sekretessen inom förskolan
och skolbarnsomsorgen med reglerna för skolan
och om sekretessregleringen kring nationella
prov behöver förändras. Utredaren ska redovisa
sitt uppdrag under 2010.
Regeringen har tillsatt en utredning för att
utreda hur barn som vistas utan tillstånd i landet
ska få rätt till skolgång (U 2009:3, dir 2009:71).
Utredningen ska redovisas senast i januari 2010.
Regeringen avser även att tillsätta en
utredning om fristående sameskolor.
Ungdomsstyrelsen redovisade under hösten
2008 en tematisk analys av ungas levnadsvillkor
och upplevelse av sin situation i ett antal
utanförskapsområden med fokus på bl.a. utbildning. Ungdomsstyrelsen har därefter fått i uppdrag att under 2009 genomföra en fördjupad
analys. Uppdraget ska redovisas den 1 november
2009.
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Förskolan och annan förskoleverksamhet

Svensk förskola är internationellt erkänd för sin
höga kvalitet och tillgänglighet för så gott som
alla barn. Den är unik med sitt samspel mellan
omsorg, lärande och lek. Tillsammans med föräldrarnas fostran bidrar förskolan till att barnen
utvecklas och lägger därmed grunden för
framtida skolgång. Men förskolans potential kan
nyttjas ännu bättre och likvärdigheten i kvalitet
behöver öka.
Under det senaste årtiondet har det
pedagogiska inslaget i förskolan fått en allt större
betydelse. Tidig pedagogisk stimulans ökar barns
förmåga och lust att lära. Inte minst kan barnens
språkliga utveckling gynnas. Regeringen vill
fortsätta att utveckla förskolan för att stärka
kvaliteten.
Regeringen har presenterat ett antal åtgärder
för att utveckla och stärka förskolans
pedagogiska uppdrag. Bl.a. avser regeringen att
förbättra utbildningen till förskollärare (se
avsnitt 4.11.7) och förtydliga läroplanen för förskolan. Regeringen har gett Skolverket i uppdrag
att lämna förslag på förtydliganden och
kompletteringar av vissa mål i förskolans läroplan. Vidare ska Skolverket föreslå hur förskollärarnas ansvar kan förtydligas i läroplanen
och ge förslag på riktlinjer för uppföljning och
utvärdering av förskolans verksamhet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast
den 30 september 2009.
Genom en särskild fortbildningssatsning –
förskolelyftet – ska förskollärare och barnskötare samt personal med pedagogiskt
ledningsansvar i förskolan ges möjlighet att
förstärka sin kompetens. Fortbildningen ska
framför allt inriktas på de delar som ska
förtydligas i läroplanen.
Riksdagen beslutade i april 2009 att införa
allmän förskola även för treåringar fr.o.m. den 1
juli
2010
(prop.
2008/09:115,
bet.
2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220). Det
innebär att alla barn ska erbjudas minst 525
avgiftsfria timmar om året i förskola fr.o.m.
höstterminen det år de fyller tre år. Grundtanken är att fler barn än tidigare ska få tillgång
till pedagogisk verksamhet. Ingen familj ska
behöva avstå från att låta sitt barn delta i förskolans verksamhet för att det saknas pengar.
Barn är olika och har olika behov. Även
familjers behov varierar. För att utveckla mångfalden inom förskoleverksamhet och skolbarns50

omsorg har riksdagen beslutat att införa en
barnomsorgspeng (prop. 2008/09:115, bet.
2008/09:UbU11, rskr. 2008/09:220). Genom att
kommuner görs skyldiga att ge bidrag även till
pedagogisk omsorg i enskild regi, exempelvis
familjedaghem, får varje familj möjlighet att i
större utsträckning bestämma vilken typ av
verksamhet deras barn ska delta i. Lagändringen
trädde i kraft den 1 juli 2009.
Försöksverksamhet med lokala styrelser

Förordningen (1996:605) om försöksverksamhet med lokala styrelser i grundskolan och
den obligatoriska särskolan innebär att elevernas
vårdnadshavare deltar i aktuell försöksverksamhet och är i majoritet. Försöksverksamheten
har förlängts t.o.m. den 30 juni 2011 i avvaktan
på förslaget om en ny skollag.
Skollag

Skollagen är ett av de viktigaste styrdokumenten
i det svenska utbildningsväsendet. Sedan regeringen tillträdde har en arbetsgrupp inom
Regeringskansliet, Skollagsberedningen, arbetat
med ett förslag till en ny skollag. Gruppens
förslag, Den nya skollagen – för kunskap,
valfrihet och trygghet (Ds 2009:25), omfattar
utbildning från förskola t.o.m. vuxenutbildning.
Förslaget remitterades den 18 juni 2009 till ca
140 remissinstanser vilka ska inkomma med svar
senast den 1 oktober 2009.
Regeringen bedömer att den nya skollagen
kan börja tillämpas hösten 2011. Den nya skollagen bedöms i vissa fall medföra ekonomiska
konsekvenser för kommunsektorn. Regeringen
anser därför att medel bör tillföras kommunsektorn. Bl.a. beräknar regeringen att 15,5
miljoner kronor 2011 och 31 miljoner kronor
fr.o.m. 2012 avsätts för förstärkt elevhälsa samt
att 12 miljoner kronor 2011 och 25 miljoner
kronor fr.o.m. 2012 avsätts för ökad rätt till
skolbibliotek.
Bättre statistik och utvärdering

För att kunna följa utvecklingen inom utbildningssystemet samt utvärdera utbildningssatsningars effekter på elevers måluppfyllelse
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krävs tillgång till statistik på individnivå. Inom
utbildningssektorn finns statistik insamlad på
individnivå för flertalet skol- och utbildningsformer. Tillgång till sådan statistik inom samtliga
verksamhetsformer gör det möjligt att kunna
följa individer genom hela utbildningssystemet.
Regeringen avser att ge berörda myndigheter
inom området i uppdrag att utreda behovet av
och tillgång till sådan statistik som i dag saknas
eller inte är lätt åtkomlig.
Reformer och åtgärder bör följas upp och
utvärderas utifrån de intentioner som legat till
grund för besluten. Större ekonomiska
satsningar inom utbildningsområdet måste även
kunna analyseras ur ett effektivitets- och samhällsekonomiskt perspektiv. Det finns också ett
stort behov av att lärare får tillgång till
forskningsresultat med relevans för skolans måluppfyllelse. Inom förskole- och skolområdet
behövs även en mer samlad tillgång till
information om utvärderade och kvalitetsgranskade metoder och arbetssätt. Mot denna
bakgrund finns det ett behov av att utreda hur
utvärderingsverksamheten inom utbildningsområdet kan utvecklas, kvalitetssäkras och
organiseras. Regeringen har därför utsett en
särskild utredare som ser över nuvarande
resurser och myndighetsstruktur för utvärdering
inom utbildningsområdet (U 2008:10). Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2009.
Särskolan ska utvecklas

I särskolan får barn och ungdomar med
utvecklingstörning den specialistkunskap och
gemenskap som krävs för en trygg studiegång.
Särskolan ska därför bevaras som egen skolform.
Det är av största vikt att endast elever som
tillhör särskolans personkrets tas emot isärskolan. En särskoleplacering ska föregås av en
noggrann och professionellt genomförd
utredning. Regeringen avser att tydliggöra detta i
den nya skollagen.
Sedan 1996 har en försöksverksamhet med
rätt för barnets vårdnadshavare att tacka nej till
en erbjuden plats i den obligatoriska särskolan
bedrivits. Detta regleras i lagen (1995:1249) om
försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande
över utvecklingsstörda barns skolgång. I denna
budgetproposition föreslår regeringen att försöksverksamheten förlängs t.o.m. utgången av
juni 2011 (se avsnitt 5.3). Regeringens avsikt är

att denna möjlighet ska bli permanent i det
kommande förslaget till skollag. Undantag bör
kunna göras om det finns synnerliga skäl med
hänsyn till barnens bästa.
Regeringen anser också att undervisningen i
särskolan i större utsträckning ska vara inriktad
på elevernas kunskapsutveckling. Skolverket har
under året genomfört insatser för att stärka
kunskapsbedömningen i särskola och vuxenutbildning för utvecklingsstörda.
Regeringen avser att tillsätta en särskild
utredare som ska lämna förslag till en framtida
utformning av gymnasiesärskolan. Utgångspunkten för utredarens arbete ska vara en
anpassning till den struktur som regeringen
föreslagit riksdagen när det gäller gymnasieskolan.
Utveckling av den statliga specialskolan

Alla barn i Sverige har rätt till en utbildning som
ger förutsättningar att nå målen för utbildningen. En viktig princip för regeringens politik
är att skapa en skola där den enskilda elevens
behov och önskemål så långt som möjligt får
styra och där organisation och utformning av
undervisningen tillåts variera utifrån detta.
Därför har regeringen bl.a. infört två nya specialskolor, med specialistkompetens för barn med
flera funktionshinder.
I betänkandet Två nya statliga specialskolor
(SOU 2007:30) föreslog utredaren att hela
specialskolan skulle bli mer flexibel. Utredaren
föreslog att elever skulle kunna få sin utbildning
delvis i den statliga specialskolan, delvis i
kommunens grund- eller särskola. Innan förslag
kan lämnas behöver frågan emellertid beredas
ytterligare.
En ökad flexibilitet för elever i specialskolan
är av stor betydelse för att kunna möta varje
barns enskilda behov. Regeringen har därför för
avsikt att tillsätta en utredning under hösten
2009 för att skyndsamt kunna återkomma med
förslag på detta område.
Nationella minoriteter

En viktig del av minoritetspolitiken är att stödja
de nationella minoritetsspråken så att de hålls
levande och att minoriteterna kan överföra sitt
språk och sin kultur till nästa generation.
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I detta syfte har regeringen utökat rätten till
modersmålsundervisning i finska och jiddisch
fr.o.m. läsåret 2008/09. Dessa språk jämställs nu
med övriga minoritetsspråk. För att stärka tillgången till läromedel på minoritetsspråken har
regeringen gett Skolverket i uppdrag att
undersöka behovet samt stödja utveckling och
produktion av läromedel för de nationella
minoriteterna (dnr U2007/7921/S). Uppdraget
ska redovisas senast den 1 november 2009. Regeringen avser att göra en förnyad bedömning av
läromedelsituationen när uppdragen slutredovisats.
I Skolverkets uppdrag om förtydligande av
läroplanen för förskolan (dnr U2008/6164/S) är
en av utgångspunkterna barnens språkutveckling
vad gäller så väl svenska som de nationella
minoritetsspråken.
För att kunna tillhandahålla undervisning i
modersmål trots att lärare med utbildning för
ämnet saknas bedömer regeringen att distansundervisning kan vara en väg att gå. Regeringen
har därför gett Skolverket i uppdrag att föreslå
hur distansundervisning för elever som är
bosatta i Sverige ska få anordnas (dnr
U2008/1675/G, U2007/2910/G). Skolverket
avrapporterade uppdraget i juli 2008. Verket
föreslog att distansundervisning får erbjudas när
den egna skolan saknar tillräckligt elevunderlag
eller när lärare med adekvat utbildning saknas
inom kommunen. För de statliga skolformerna
sameskolan och specialskolan medgav inte utredningstiden att ett tillräckligt underlag kunde tas
fram. Regeringen har därför gett Skolverket i
uppdrag att föreslå hur distansundervisning ska
få anordnas i sameskolan och specialskolan (dnr
U2009/3411/G). Uppdraget ska redovisas senast
den 15 september 2009.
Kultur i skolan

Satsningen skapande skola introducerades 2008
och syftar till att integrera kulturella och
konstnärliga uttryck i skolans lärande samt att
bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.
Satsningen innebär en tydligare samordning
mellan skolans kunskapsmål och kulturpolitikens mål vad gäller barns och ungdomars
rätt till kulturell delaktighet och eget skapande.
Genom satsningen ökar möjligheten för alla barn
oavsett förutsättningar att få del av kulturella
upplevelser och få möjlighet till eget skapande.
52

Satsningen bidrar till att kulturen integreras i
skolans verksamhet och inte enbart betraktas
som ett tillfälligt avbrott i den ordinarie undervisningen. Bidraget fördelas av Statens kulturråd.
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska
propositionen (prop. 2009/10:3) att Skapande
skola bör byggas ut till att, utöver årskurserna 79, även omfatta årskurserna 4-6. Regeringen
föreslår därför att ytterligare medel tillförs
anslaget till Skapande skola fr.o.m. 2010 så att
anslaget uppgår till ca 112 miljoner kronor för
2010. Regeringens ambition är att satsningen
successivt ska utvidgas till att omfatta alla elever i
grundskolan.
Intresset för bidraget är stort och under de tre
ansökningsomgångarna som genomförts har 253
kommuner och 108 fristående skolor ansökt om
bidrag minst en gång.
Strategi för entreprenörskap

Sverige står inför en ökad global konkurrens om
jobb och investeringar. Det behövs därför ett
bättre företagsklimat, fler företagare och större
utrymme för entreprenörskap i alla delar av
landet. Entreprenörskap handlar inte bara om att
starta och utveckla företag, utan också om att
tänka nytt, se möjligheter och lösa problem.
Entreprenöriella egenskaper är kvalitéer som alla
människor – oavsett om de är elever, företagare
eller anställda – har nytta av. I maj 2009
presenterade regeringen en strategi för
entreprenörskap inom utbildningsområdet. I
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) betonar
regeringen även gymnasieskolans ansvar att ge
eleverna kunskaper om entreprenörskap. Skolverket har fått i uppdrag att stödja och stimulera
arbete inom entreprenörskapsområdet. Totalt 10
miljoner kronor per år bör anvisas för ändamålet.
Skolverket har även fått i uppdrag att kartlägga,
analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap.
Yrkesdansutredningens betänkande

Yrkesdansarutredningen
överlämnade
sitt
betänkande Ta klass (SOU 2009:27) den 16 mars
2009. Betänkandet innehåller förslag som syftar
till att skapa en yrkesdansarutbildning av
internationell klass, bl.a. att Dansarskolan införs
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som ny skolform i det offentliga skolväsendet
som ett alternativ till grundskolans årskurser 4–9
och gymnasieskolan. Betänkandet har remissbehandlats.
Bättre kunskaper i matematik, naturvetenskap
och teknik

Om Sverige även i framtiden ska ha en livskraftig
basindustri måste svenska ungdomars intresse
för och kunskaper i matematik, naturvetenskap
och teknik förbättras.
För att komma till rätta med problemen
beräknar regeringen att 525 miljoner kronor bör
avsättas för matematik, naturvetenskap och
teknik (MNT) under 2009–2011. I MNTsatsningen ingår flera olika delar. En stor del
fördelas som stimulansbidrag till kommunala
och fristående skolor för att utveckla
undervisningen i matematik enligt förordningen
(2009:313) om statsbidrag för utveckling av
matematikundervisning. Skolverket har fått i
uppdrag att analysera hur undervisningen i
naturvetenskap och teknik i grundskolans
tidigare år kan bli bättre och hur övergången
mellan gymnasieskolan och högskolan kan
underlättas (dnr U2009/914/G). Nationellt
centrum för matematikutbildning vid Göteborgs
universitet medverkar genom olika stödinsatser.
Regeringen har dessutom, genom Teknikdelegationen, tagit initiativ till en nationell
kampanj för att få fler ungdomar att vilja läsa
dessa ämnen.
Många av de långsiktiga insatserna som
regeringen genomför på området har beskrivits
utförligt i budgetpropositionen för 2009.
Lika villkor

Riksdagen fattade den 10 juni 2009 beslut om
propositionen Offentliga bidrag på lika villkor
(prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13, rskr.
2008/09:280). Ändringarna i skollagen och
förordningen (1996:1206) om fristående skolor
trädde i kraft den 1 juli 2009. De nya reglerna ska
tillämpas i kommunernas budgetarbete hösten
2009 och gälla bidrag som avser 2010. Med detta
har det tydliggjorts hur bidragen till enskilda
förskolor, fritidshem och förskoleklasser samt
friskolor ska beräknas, dvs. enligt samma
principer som kommunen tillämpar vid fördel-

ningen av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag. Samtidigt har huvudmän för
enskilt bedriven verksamhet fått möjlighet att
överklaga en kommuns beslut om bidragets storlek till allmän förvaltningsdomstol enligt förvaltningslagens (1986:223) regler, en möjlighet de
tidigare saknat.
Studie- och yrkesvägledning

Ungdomar som står i begrepp att göra viktiga val
inför framtiden måste få stöd och saklig
information om både utbildningsvägar och
utsikterna på arbetsmarknaden. Regeringen
bedömer att den information och vägledning
som erbjuds eleverna inte alltid är tillräcklig.
I prop. 2008/09:199, som överlämnades till
riksdagen i maj 2009, föreslår regeringen att
begreppet studie- och yrkesorientering ska bytas
ut mot studie- och yrkesvägledning i skollagen.
Huvudmannen ansvarar för att elever i grundskolan, gymnasieskolan och specialskolan samt i
fristående skolor som anordnar motsvarande
utbildning har tillgång till sådan kompetens att
elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och yrkesverksamhet kan
tillgodoses.
Skolverket har haft i uppdrag att ge stöd till
ett urval av kommuner och skolor för att
utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Skolverket redovisade uppdraget i maj
2009 (dnr U2009/2976/G).
Skolverket gav under 2009 ut allmänna råd om
studie- och yrkesvägledning. Syftet med de
allmänna råden och kommentarerna är att de ska
bidra till att förbättra studie- och yrkesorienteringen inom samtliga skolformer så att
verksamheten blir likvärdig och av hög kvalitet i
hela landet.

4.2

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen är viktig, både för samhället
och för de enskilda individernas livslånga
lärande.
För att möta lågkonjunkturen och större
ungdomskullar har regeringen bl.a. beslutat att
kraftigt öka antalet utbildningsplatser inom
yrkesinriktad
gymnasial
vuxenutbildning
(yrkesvux). Yrkesutbildningarna har tidigare
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ofta
fått
stå
tillbaka
för
mindre
kostnadskrävande teoretiska utbildningar, trots
att yrkesutbildningen har visat sig vara en
effektiv väg till jobb.
Efterfrågan på kvalificerad yrkeskompetens
som inte är av högskolekaraktär behöver mötas
och utbildningarnas kvalitet säkerställas. Därför
har riksdagen efter regeringens förslag beslutat
att en yrkeshögskola ska starta och även
förstärkt resurserna så att antalet årsplatser ökar.
Vid sidan om yrkessatsningarna prioriterar
regeringen att förbättra svenskundervisningen
för invandrare (sfi). Språket är nyckeln till
integration och en utbildning av hög kvalitet är
grunden för att invandrare snabbt ska kunna
komma in i det svenska samhället.
4.2.1

En yrkeshögskola har bildats

För att säkra kvaliteten i de eftergymnasiala
yrkesutbildningar som inte utgör högskoleutbildningar
bildades
Myndigheten
för
yrkeshögskolan den 1 juli 2009. Fr.o.m. den 15
april 2009 finns ett nytt regelverk för eftergymnasiala yrkesutbildningar utanför högskolan.
Regelverket administreras fr.o.m. den 1 juli 2009
av Myndigheten för yrkeshögskolan som
därmed fattar beslut om att en utbildning ska få
ingå i yrkeshögskolan. Alla yrkeshögskoleutbildningar (yh-utbildningar) är studiemedelsberättigande. De som studerar på en yhutbildning kan således ansöka om studiestöd.
Utbildningsformerna kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
kommer att upphöra och ersättas med yrkeshögskolan. Under en övergångsperiod kommer
ärenden avseende dessa utbildningsformer, bl.a.
när det gäller tidigare beviljade statsbidrag, att
hanteras av Myndigheten för yrkeshögskolan.
Även de s.k. kompletterande utbildningarna
kommer fr.o.m. den 1 juli 2009 att administreras
av Myndigheten för yrkeshögskolan, men för
dem kommer tills vidare tidigare regelverk att
gälla.
Yrkeshögskolan förbättrar rättssäkerheten för
studerande, eftersom systemet blir mer överblickbart och enhetligt, och den skapar
förutsättningar för en tydligare uppföljning och
utvärdering av utbildningarna. Den nya yrkeshögskolan innebär också ökad transparens och

54

rättssäkerhet för de företag, kommuner,
högskolor m.fl. som anordnar yh-utbildningar.
Efterfrågan på kvalificerad yrkesutbildning
har ständigt ökat inom de flesta branscher.
Införandet av yrkeshögskolan ger möjlighet till
ökad effektivitet och nationell prioritering av
utbildningar inom systemet. Det innebär att de
eftergymnasiala yrkesutbildningarna som inte
utgör högskoleutbildningar i större utsträckning
styrs mot arbetslivets behov av rätt kompetens
och hög kvalitet. I tabell 4.1 beskrivs befintliga
och föreslagna satsningar på yrkesvux och
yrkeshögskolan.
4.2.2

Vuxenutbildningen stärker
individens position på
arbetsmarknaden

Det offentliga utbildningssystemet är viktigt för
att mildra effekten av arbetslöshet. Personer som
drabbas av arbetslöshet måste kunna förnya och
fördjupa sina kunskaper, så att de står bättre
rustade att få ett nytt arbete. När efterfrågan på
arbetskraft minskar, som i rådande internationella lågkonjunktur, riskerar särskilt
individer med svag förankring på arbetsmarknaden, exempelvis individer med kort eller
ofullständig utbildning, att förlora sitt arbete. I
budgetpropositionen för 2009, propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97) och 2009 års proposition om
vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99) föreslog
regeringen en kraftfull satsning på yrkesutbildningar. Vad avser perioden 2009–2011
aviserades att totalt nära 3 miljarder kronor
inklusive studiestöd skulle avsättas för yrkesinriktad utbildning, vilket motsvarar ca 30 000
årsplatser. Därutöver aviserades att 100 miljoner
kronor skulle avsättas för yrkeshögskolan för
2012.
Eftersom
alla
studerande
inom
vuxenutbildningen inte studerar på heltid eller på
sammanhållna studievägar kommer satsningen
att nå ett betydligt större antal individer.
Kommunerna har även möjlighet att inom
ramen för satsningen på yrkesvux erbjuda
yrkesinriktad svenskundervisning kopplad till
utbildningen på yrkeskurserna. Stora årskullar
lämnar gymnasieskolan och många av eleverna
väntas söka in på kommunal vuxenutbildning,
yrkeshögskola samt universitet och högskolor.
Samtidigt minskar efterfrågan på arbetskraft,
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vilket sammantaget ökar behovet av ännu fler
utbildningsplatser. Mot denna bakgrund föreslår
regeringen medel för en utökad satsning dels på
yrkeshögskoleutbildning, dels på yrkesvux inom
den kommunala vuxenutbildningen. Satsningen
på yrkesvux kommer även att ge kommunerna
möjlighet att i viss omfattning erbjuda
behörighetsgivande teoretiska kurser.

Tabell 4.1 Föreslagna utökade medel och totalt antal årsplatser inom yrkesvux och yrkeshögskolan 2009 - 2011
miljoner kronor och antal årsplatser
2009

2010

2011

Yrkesvux

Yh

Yrkesvux

Yh

Yrkesvux

Yh

BP 2009

200

50

400

100

600

100

prop. 2008/09:97 2

398

100

494

208

145

112

1 500

8 300

3 000

8 800

2 000

BP 2010

1 080

146

860

294

Summa årsplatser

10 000

1 500

10 000

3 000

VÅP 2009
Summa årsplatser

48
5 600

Totalt antal årsplatser

5 600

1 500

18 300

4 500

18 800

5 000

Totalt miljoner kronor

646

150

1 974

454

1 605

506

2 Åtgärder för jobb och omställning.
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Det ska också vara möjligt för den som läst en
studieförberedande utbildning att växla om för
att få en gymnasial yrkesutbildning. I målgruppen ingår, liksom tidigare, även nyanlända
invandrare som behöver läsa svenska som är
anpassad till den valda yrkesinriktningen. Vad
gäller den föreslagna utökning av yrkeshögskoleutbildningar ska en högre andel av utbildningarna än tidigare vara som längst ettåriga.
Under 2010 och 2011 beräknar regeringen att
nära 2 miljarder kronor tillförs, inklusive studiestöd, till den kommunala vuxenutbildningen.
Vidare avser regeringen att öka resurserna till
yrkeshögskoleutbildningarna med totalt 440
miljoner kronor, inklusive studiestöd, under
samma period.
Totalt innebär den planerade satsningen på
yrkesvux ca 10 000 årsplatser för 2010 respektive
2011. Regeringen bedömer att utgiften, inklusive
studiestöd, blir 1 080 miljoner kronor för 2010
och 860 miljoner kronor för 2011.
Antalet årsplatser inom yrkeshögskolan bör
ökas med ca 3 000 årsplatser fr.o.m. hösten 2010
och för 2011. Satsningen inklusive studiestöd
omfattar 146 miljoner kronor 2010 och bör
omfatta 294 miljoner kronor 2011.
Tillsammans med regeringens tidigare
satsningar på yrkesinriktad vuxenutbildning
samt de satsningar som föreslås och aviseras i
denna proposition beräknas totalt ca
5,4 miljarder kronor inklusive studiestöd tillföras
under perioden 2009−2011. Det motsvarar
drygt 54 000 årsplatser under tre år. Antalet
studerande som kan erbjudas utbildning
kommer att vara betydligt fler än antalet
planerade årsplatser. Sammantaget betyder förslagen att regeringen gör en kraftfull satsning för
att förbättra möjligheterna till yrkesinriktad
vuxenutbildning och därmed minska risken för
arbetslöshet. Regeringen avser att noga följa hur
de riktade statsbidragen används och hur de
totala volymerna för yrkesvux utvecklas framöver.
4.2.3

Satsning på utbildning i svenska för
invandrare

Sfi har länge kritiserats för att hålla låg kvalitet.
Genomströmningen av elever har varit dålig,
antalet obehöriga lärare alltför många och för få
elever når kunskapsmålen. Detta är mycket
olyckligt, särskilt med tanke på att goda
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språkkunskaper i hög grad påverkar möjligheten
att få ett arbete och integreras i samhället.
För att förbättra kvaliteten inom sfi har
Skolverket fått i uppdrag av regeringen att
utveckla nya nationella slutprov för kurserna B,
C och D. Proven ska vara IT-baserade och vara
möjliga att använda fr.o.m. den 1 januari 2010.
Sfi-lärarnas kompetens är avgörande för
resultaten och sfi-lärarnas möjlighet att fortbilda
sig inom ramen för lärarlyftet fortsätter.
Skolverket har tagit fram ny officiell statistik
för sfi. Den kommer att möjliggöra en förbättrad
uppföljning av hur kursdeltagarna når kunskapsmålen. Riksdagen har på regeringens förslag
infört en försöksverksamhet med sfi-bonus i 15
kommuner fr.o.m. den 1 oktober 2009 för att
pröva i vilken utsträckning ekonomiska
incitament kan bidra till att deltagarna snabbare
lär sig svenska och därmed förbättrar sina
möjligheter att få ett arbete. Regeringen har för
avsikt att låta utreda om en tidsbegränsning
inom sfi skulle motverka inlåsningseffekter och
öka genomströmningen i utbildningen.
4.2.4

Rätt till gymnasial vuxenutbildning
och gymnasial särvux

En arbetsgrupp inom Regeringskansliet har
redovisat ett uppdrag att undersöka och lämna
alternativa förslag på hur en rättighet för vuxna
att ta del av gymnasial vuxenutbildning och
gymnasial vuxenutbildning för utvecklingsstörda
kan utformas. Utgångspunkten för uppdraget
har varit att den enskilde ska ha rätt att studera
inom kommunal vuxenutbildning för att uppnå
grundläggande behörighet för att delta i
högskoleutbildning. Förslagen har remitterats
och bereds vidare inom Regeringskansliet.
4.2.5

Utökad betygsrätt

En viktig utgångspunkt för samhällets satsningar
på vuxenutbildning är att den enskildes önskemål och behov i hög grad ska vara styrande.
Dagens möjlighet för kommunerna att lägga ut
utbildning på entreprenad är viktig i det
sammanhanget.
En mångfald av anordnare innebär större
möjligheter för den vuxne att få den utbildning
han eller hon eftersträvar. Olika anordnare innebär dessutom goda förutsättningar för utveck-
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ling av såväl innehåll som kvalitet. Regeringens
bedömning är att förutsättningarna för
kommuner att lägga ut verksamhet inom
vuxenutbildningen bör ges bättre förutsättningar
bl.a. då det gäller överlåtande av viss myndighetsutövning. Vidare bör även det lärande som
sker inom ramen för andra politikområden samt
den personalutbildning som uppfyller vissa krav
kunna tillgodoräknas den enskilde inom ramen
för de formella systemen. Regeringskansliet har
därför låtit remittera ett förslag om utökad s.k.
betygsrätt, ökat överlåtande av myndighetsutövning samt möjlighet att bedriva sfi i
folkhögskola. Förslagen bereds för närvarande
inom Regeringskansliet. En proposition planeras
att lämnas till riksdagen före utgången av 2009.
4.2.6

Kommande statlig utvärdering av
folkbildningen

Folkbildningen spelar en viktig roll när det gäller
vuxnas möjligheter till lärande, inte minst för
dem med svag utbildningsbakgrund, och för
personer med funktionsnedsättning. Bl.a. fördelade Folkbildningsrådet till folkhögskolor nära
11 procent eller 336 miljoner kronor av anslaget
2008 för pedagogiska merkostnader för att öka
möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att studera (se avsnitt 6.2.6).
Ett eget systematiskt kvalitetsarbete ska vara
en viktig och naturlig del i arbetet inom
folkbildningen. Det finns emellertid behov av att
också förbättra och utveckla statens uppföljning
och utvärdering av folkbildningen. Med den
nuvarande ordningen har stora nationella
utvärderingar genomförts med relativt långa
mellanrum. Sedan ansvarsfördelningen mellan
staten och folkbildningen förändrades 1991 har
två stora utvärderingar – SUFO 96 och SUFO 2
– genomförts (SOU 1996:159 och SOU
2004:30). De redovisades 1998 respektive 2004.
Den statliga uppföljningen och utvärderingen
måste ske mer frekvent än tidigare, men då i
form av studier och granskningar som ofta är
mindre omfattande.
Genom att förändra det nuvarande systemet
förbättras regeringens möjligheter att återrapportera till riksdagen. Mot denna bakgrund
avser regeringen att under mandatperioden
lämna ett uppdrag för uppföljning och utvärdering av folkbildningen.

4.2.7

Validering

Valideringsdelegationens arbete har visat att en
myndighet bör ha det nationella ansvaret för
utveckling, strategi och kvalitetssäkring i fråga
om validering. Myndigheten för yrkeshögskolan
har fått i uppdrag att vara den nationella
samordnaren av validering. Uppdraget ska
fullgöras i samverkan med berörda myndigheter.
Myndigheten har även ansvar för bedömning av
utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar som
inte utgör högskoleutbildningar.
Främjandet av utbildningsväsendets och
branschernas medverkan i valideringsarbetet
samt metodutvecklingen och standardiseringen
inom området kommer att sätta ett tydligare
fokus på validering framöver.
4.2.8

Internationellt

Att kunna genomföra en del av sin utbildning i
ett annat EU-land bör vara en självklar möjlighet
för dem som önskar. Det ska vara möjligt att ta
med sig sin kunskap och kompetens när man rör
sig mellan olika kvalifikationssystem eller olika
former av lärande. Ett europeiskt samarbete är
avgörande för att nå dessa mål. Inom ramen för
den s.k. Köpenhamnsprocessen samarbetar EUländerna kring flera konkreta instrument som
syftar till att underlätta mobiliteten i Europa. Ett
av dessa verktyg är den europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande,
European Qualifications Framework (EQF),
som antogs av Europaparlamentet den 23 augusti
2008. Den första etappen – att koppla nationella
kvalifikationsnivåer till EQF – ska vara
genomförd senast 2010. Den andra etappen −
att införa en hänvisning till EQF i alla nya
examensbevis – ska vara genomförd senast 2012.
I Sverige har Myndigheten för yrkeshögskolan
utsetts till nationell samordningspunkt för
arbetet med EQF.
Sverige avser att genomföra EQF och att
skapa ett nationellt ramverk för kvalifikationer.
Åtgärder och förändringar som är nödvändiga
för att uppfylla rekommendationens krav bör
vidtas. Det nationella ramverket bör främst
omfatta utbildningarna inom det offentliga
utbildningssystemet men det är av värde om
även andra intressenter kan erbjudas att ansluta
sina kvalifikationer. Ett nationellt ramverk för
kvalifikationer (NQF) bör successivt kunna
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utvecklas i takt med arbetslivets, sektorers och
branschers intresse.
Under 2009 antog Europaparlamentet rådets
rekommendationer om att inrätta ett europeiskt
system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (European Credit system for Vocational
Education and Training, ECVET) och en
europeisk referensram för kvalitetssäkring av
yrkesutbildning (European Quality Assurance
Reference Framework for Vocational Education
and Training, EQARF). ECVET ska tydliggöra
vad som ingår i olika länders yrkesutbildning och
underlätta överföring av meriter i syfte att förbättra möjligheterna till studier och arbete i olika
länder. EQARF ska vara ett verktyg som kan
hjälpa medlemsländerna att kontinuerligt förbättra kvalitetsarbetet och, i förlängningen,
systemen för yrkesutbildning. Sverige ställer sig
positivt till samarbete kring dessa viktiga frågor
och avser att genomföra båda rekommendationerna.
Programme for the International Assessment
of Adult Competencies (PIAAC) är ett OECDinitierat program som avser att mäta den vuxna
befolkningens kunskaper och kompetens i ett
antal länder. En pilotstudie är planerad till 2010
och en huvudstudie till 2011. En internationell
jämförande rapport ska publiceras 2013.
Statistiska centralbyrån är utsedd till nationell
projektledare.

4.3

Universitet och högskolor

4.3.1

Ökat behov av högskoleplatser

Utbildning ger människor möjlighet att utforma
sina egna liv och påverka sin livssituation på ett
positivt sätt. Det gäller inte minst nu i den
kraftiga konjunkturnedgången som drabbar
världen till följd av den internationella finanskrisen. För att mildra effekten av ökad arbetslöshet är det angeläget att kombinera aktiva
arbetsmarknadsåtgärder med satsningar inom
utbildningsväsendet. Utbildningsinsatserna bör
vara tillfälliga, breda och omfatta utbildningar på
olika nivåer, dvs. såväl inom kommunal vuxenutbildning, yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och yrkeshögskolan som inom högskoleutbildning. Tidigare erfarenheter visar att
antalet sökande till högre utbildning ökar vid
lågkonjunkturer. Fler studenter väljer också att
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stanna kvar i utbildning genom att komplettera
med någon ytterligare kurs i avvaktan på att det
blir lättare att få jobb. Med förnyad och fördjupad kunskap står de bättre rustade för att få
arbete när konjunkturen vänder.
Fler söker nu till högre utbildning. Enligt
Verket för högskoleservice ökade antalet
behöriga förstahandssökande med 17 procent
mellan höstterminen 2008 och 2009. Samtidigt
har antalet antagna studenter ökat med 13
procent. De närmaste åren talar allt för att det
kommer att vara ett fortsatt starkt tryck för att
få studera i högskolan. Detta beroende på att
ungdomskullarna fortsatt ökar samtidigt som
konjunkturen fortsatt bedöms vara svag.
Regeringen föreslår mot den bakgrunden en
tillfällig satsning på 10 000 nya högskoleplatser
för åren 2010 och 2011. Fördelningen av högskoleplatserna har huvudsakligen gjorts mot
bakgrund av de bedömningar som lärosätena
själva har gjort av möjligheterna att med bibehållen kvalitet tillfälligt öka antalet platser. För
2010 innebär detta att regeringen föreslår att
700 miljoner kronor tillförs universitet och högskolor för nya platser. Dessa platser och medel
för dem beräknas för respektive lärosäte även för
2011.
Regeringen följer utvecklingen noga och
arbetar med att dämpa effekterna av krisen och
förbättra förutsättningarna inför en gradvis
återhämtning. Redan i januari 2009 presenterades ett åtgärdsprogram i propositionen
Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97,
bet.
2008/09:FiU18,
rskr.
2008/09:183). I propositionen presenterades en
omfördelning på drygt 93 miljoner kronor för
högskoleplatser under 2009 och 2010. Dessa
omfördelningar avses nu bli permanenta fr.o.m.
2010.
För 2012 bedömer regeringen att ytterligare
permanenta omfördelningar behöver göras om
totalt 38 miljoner kronor till de lärosäten som
har starkt söktryck från de lärosäten som
fortfarande bedöms ha ekonomiskt utrymme
inom takbeloppet. Dessa omfördelningar bidrar
till att den tillfälliga satsningen med nya platser
2010 och 2011 kan genomföras på bästa sätt.
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Tabell 4.2 Fördelning av 10 000 nya platser 2010 och
2011
Tusental kronor
Universitet och högskola

2010 och 2011
Antal HST

2010 och 2011
Belopp

1

Uppsala universitet

1 245

82 866

2

Lunds universitet

350

17 769

3

Göteborgs universitet

325

22 630

4

Stockholms universitet

550

35 750

5

Umeå universitet

300

19 500

6

Karolinska institutet

450

43 901

7

Kungl. Tekniska högskolan

700

63 983

8

Karlstads universitet

600

47 329

9

Linnéuniversitetet

308

20 000

10 Örebro universitet

450

29 250

11

500

32 500

12 Malmö högskola

500

32 500

13 Högskolan i Borås

200

14 290

14 Högskolan Dalarna

900

54 546

15 Högskolan på Gotland

150

9 969

16 Högskolan i Halmstad

400

26 583

Blekinge tekniska högskola

17 Högskolan i Skövde

75

6 855

18 Högskolan Väst

500

32 500

19 Södertörns högskola

500

32 500

20 Chalmers tekniska högskola

200

18 281

21 Högskolan i Jönköping

750

44 456

22 Handelshögskolan i Stockholm

150

5 832

23 Ersta Sköndals högskola

20

1 945

24 Sophiahemmets högskola

20

1 945

25 Röda Korsets högskola

20

1 945

10 163

69 9626

Summa

4.3.2

Studieavgifter

Den högre utbildningen i Sverige är avgiftsfri
för samtliga studenter. Utbildningen för svenska
studenter ska fortsätta att vara avgiftsfri och
regeringens avsikt är att detta ska framgå i
högskoleförfattningarna. Under de senaste åren
har antalet utländska studenter ökat stort i
Sverige. Det speglar en ökad studentrörlighet i
världen och framväxten av en global utbildningsmarknad där svenska lärosäten i allt högre grad
konkurrerar om studenter med lärosäten i andra
länder. Utländska studenter är en tillgång för
utbildningarnas utveckling och bidrar till att
stärka den internationella miljön vid lärosätena.
Detta är dock inte skäl nog för att erbjuda
skattefinansierad avgiftsfri utbildning för

utländska studenter. Studieavgiftsutredningen
(SOU 2006:7) föreslog att studieavgifter skulle
införas för studenter utanför EES-området och
Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter.
Regeringen avser att återkomma med förslag
om att statliga universitet och högskolor ska ta
ut studieavgifter av s.k. tredjelandsstudenter
fr.o.m. hösten 2011. Möjligheterna att kostnadsfritt ta del av svensk högre utbildning bör således
gälla svenska medborgare och personer som
Sverige har åtagit sig att behandla på samma sätt
som svenska medborgare, dvs. väsentligen
medborgare i EU-/EES-länder och Schweiz. Ett
införande av studieavgifter för studenter från
länder utanför EES-området skulle också innebära att svenska universitet och högskolor i
högre utsträckning får konkurrera med
utländska lärosäten genom hög kvalitet snarare
än genom avgiftsfri utbildning. Full kostnadstäckning ska uppnås för den studieavgiftsfinansierade verksamheten i sin helhet och varje
lärosäte bör bestämma avgifternas storlek så att
full kostnadstäckning nås. Intäkterna bör
disponeras av lärosätena.
Målet bör vara ett fortsatt stort antal
utländska studenter även efter studieavgifternas
införande. Det är viktigt både för internationaliseringen av svensk högre utbildning och
för att attrahera kunskap och kompetens till
Sverige. Regeringens bedömning är att en viktig
förutsättning för att detta ska kunna ske är att
det finns tillgång till stipendier för tredjelandsstudenter. Skälen är dels att generellt upprätthålla en hög nivå på antalet inresande tredjelandsstudenter, dels att möjliggöra för studenter
från utvecklingsländer att studera vid ett svenskt
lärosäte. Under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd redovisar regeringen sin avsikt att inom
biståndsramen finansiera stipendier för studenter
från utvecklingsländer. Regeringen avser att
återkomma i frågan generellt om stipendier.
Genom att låta universitet och högskolor ta ut
studieavgifter av tredjelandsstudenter frigörs ett
ekonomiskt utrymme inom ramen för lärosätenas ordinarie takbelopp, motsvarande det
utrymme av takbeloppet som nu används för
tredjelandsstudenter. Detta utrymme bör på sikt
användas för att bl.a. införa ett kvalitetsbaserat
resurstilldelningssystem inom högskoleutbildningen som redovisas i avsnitt 4.11.3.
För 2011 bör takbeloppen tillfälligt sänkas
med 111 miljoner kronor, vilket i stort bedöms
motsvara det utrymme som skapas genom
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införandet av studieavgifter. Denna sänkning (se
tabell nedan) baseras på det av regeringen
skattade antalet avgiftsbetalande studenter vid
respektive universitet och högskola.

ordningen 500 miljoner kronor per år vid fullt
genomslag.
Anmälningsavgifter

Tabell 4.3 Beräknade anslagsminskningar 2011
Tusental kronor
Universitet och högskola

2011
Belopp

1

Uppsala universitet

7 950

2

Lunds universitet

9 000

3

Göteborgs universitet

2 600

4

Stockholms universitet

7 200

5

Umeå universitet

6 100

6

Linköpings universitet

2 500

7

Karolinska institutet

2 100

8

Kungl. Tekniska högskolan

17 800

9

Luleå tekniska universitet

1 450

10 Karlstads universitet

2 500

11 Linnéuniversitetet

3 200

12 Örebro universitet

4 200

13

Mittuniversitetet

1 500

14

Blekinge tekniska högskola

5 700

15 Malmö högskola

2 000

16 Mälardalens högskola

3 000

17 Högskolan i Borås

3 500

18 Högskolan Dalarna

5 900

19 Högskolan på Gotland

500

20 Högskolan i Gävle

2 000

21 Högskolan i Halmstad

3 500

22 högskolan Kristianstad

1 000

17 Högskolan i Skövde

1 800

18 Högskolan Väst

2 000

19 Södertörns högskola

2 000

20 Chalmers tekniska högskola

7 000

21 Högskolan i Jönköping

3 000

Summa

111 000

För 2012 bör det frigjorda anslagsutrymmet
på
grundutbildningsanslagen
fortsatt
få
disponeras av universitet och högskolor för
grundutbildning. Universitet och högskolor kan
då använda detta utrymme för att trappa ned den
tillfälliga satsningen 2010 och 2011 på högskoleplatser.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag avseende hur de anslagsmedel som
frigörs genom studieavgifter bör disponeras.
Totalt beräknas studieavgifterna frigöra ett utrymme på grundutbildningsanslagen i storleks60

Antalet ansökningar från utländska studenter
har ökat mycket kraftigt under de senaste åren,
särskilt sökande från tredjeland. Hanteringen av
ansökningarna medför mycket administration
och höga kostnader för lärosätena. En stor andel
av de sökande visar sig vid en granskning inte
vara behöriga för de utbildningar de har sökt. Av
dem som antas är det många som till slut inte
påbörjar studierna.
Regeringen har den 28 maj 2009 uppdragit åt
Verket för högskoleservice att i samarbete med
statliga universitet och högskolor förbereda
verksamheten inför ett införande av dels anmälningsavgifter till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå för sökande från tredjeland, dels studieavgifter för studerande från
tredjeland vid statliga universitet och högskolor
(dnr U2009/3627/UH). Verket för högskoleservice ska redovisa sitt uppdrag den 15
september 2009. Regeringen avser att återkomma i frågan.
4.3.3

Kvalitetsbaserad resurstilldelning
och ett nytt kvalitetsutvärderingssystem

Den nuvarande resurstilldelningsmodellen för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå
utgår endast från antalet studenter och deras
prestationer. För att stimulera till kvalitetsutveckling anser regeringen att denna modell bör
kompletteras med en kvalitetsrelaterad del.
Lärosätena bör i denna del tilldelas medel utifrån
resultaten av Högskoleverkets utvärderingar av
utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.
Ett av regeringens mål för den högre
utbildningen är lärosäten med en hög grad av
självbestämmande. Det innebär ett ökat ansvar
för lärosätena att utforma verksamheten för att
nå och bibehålla en hög kvalitet. Ökad frihet
kräver också en effektiv och ändamålsenlig utvärdering. Universitet och högskolor finansieras
i stor utsträckning av statliga medel, och staten
har därför ett legitimt intresse av att dessa medel
används så effektivt som möjligt och att
resultaten leder till hög kvalitet. Dessutom har
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studenter, näringsliv, offentliga myndigheter och
andra intressenter behov av information om
utbildningarnas kvalitet.
Inriktningen på det kvalitetssäkringssystem
som Högskoleverket ansvarar för bör förändras
för att möta de nya krav som ställs utifrån
målsättningar om ökad frihet och kvalitet.
Inriktningen bör därvid vara att utvärderingssystemet får en tydlig inriktning mot utbildningarnas kvalitet i form av resultat för att kunna
ligga till grund för resurstilldelning. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen med förslag på
hur en modell med kvalitetsbaserad resurstilldelning kopplad till ett nytt kvalitetssäkringssystem bör utformas.
4.3.4

Lärosäten med en högre grad av
självbestämmande

Genom historien har det funnits ett klart
samband mellan graden av självstyre och vetenskapligt nytänkande i den högre utbildningen
och forskningen. Regeringen anser därför att
lärosätenas frihet och självbestämmande ska öka.
En utredare fick i november 2007 i uppdrag
att utarbeta förslag om bl.a. hur den statliga
styrningen av universitet och högskolor i olika
avseenden ska minskas (U 2007:11, dir.
2007:158). I december 2008 överlämnade den
s.k. Autonomiutredningen sitt betänkande
Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) till
regeringen. Huvudförslaget i betänkandet är att
universitet och högskolor ska upphöra att vara
statliga myndigheter och i stället övergå i en ny
offentligrättslig organisationsform, självständiga
lärosäten, och därmed utgöra egna juridiska
personer. Betänkandet har remitterats. I remissyttrandena finns betydande skillnader i uppfattning om utredningens förslag. Regeringen
avser att efter beredning återkomma till riksdagen med förslag för att öka lärosätenas självbestämmande.
4.3.5

Fortsatt utbyggnad av
läkarutbildningen

Efterfrågan på läkare bedöms öka snabbare än
tillgången, bl.a. på grund av ett ökat vårdbehov
till följd av befolkningstillväxt och en åldrande
befolkning samt ålderstrukturen bland nu
yrkesverksamma läkare.

Riksdagen har efter förslag av regeringen
under mandatperioden anvisat medel för en
utökning av läkarutbildningen med 234
nybörjarplatser. Regeringen presenterar nu en
ytterligare utbyggnad med 30 nybörjarplatser vid
Uppsala universitet och Linköpings universitet.
Denna ytterligare utbyggnad innebär 15
nybörjarplatser var till de båda universiteten och
ger en total volymökning om 82,5 helårsstudenter vid respektive lärosäte. Kostnaden
beräknas uppgå till 38,7 miljoner kronor när
utbildningen är fullt utbyggd (inkl. studiestöd).
Enligt regeringens bedömning bör de båda
universiteten kunna finansiera denna utbyggnad
inom sina anslag. Däremot föreslås att anslaget
2:56 Ersättningar för klinisk utbildning och
forskning ökas för att ekonomiskt kompensera
berörda landsting i enlighet med avtalet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk
forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Totalt kommer således läkarutbildningen med
den nu föreslagna ökningen att under mandatperioden byggas ut med 264 nybörjarplatser på
årsbasis. Det motsvarar en utbyggnad med 26
procent.
Regeringen avser att fortsätta följa hur det
framtida behovet av utbildningsplatser inom
läkarutbildningen utvecklas och vid behov återkomma till riksdagen.
4.3.6

Sjuksköterskeutbildning i
Stockholm

I december 2008 återkallade Högskoleverket
tillståndet att utfärda sjuksköterskeexamen vid
Karolinska institutet. Karolinska institutet har de
senaste åren examinerat ca 380 sjuksköterskor
årligen. Att utbildningen nu inte kan anta nya
studenter får konsekvenser för stockholmsregionens tillgång på sjuksköterskor. Eftersom
utbildningen är treårig märks effekterna på
arbetsmarknaden fr.o.m. 2012.
För att mildra effekterna av det minskade
utbudet av examinerade sjuksköterskor beslutade regeringen i december 2008 att fördela
medel för att permanent öka antalet helårsstudenter med totalt 60 per år vid de enskilda
utbildningsanordnarna Ersta Sköndals Högskola
AB, Sophiahemmets Högskola samt Röda
Korsets Högskola fr.o.m. 2009.
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Regeringen beslutade under 2009 dessutom
om en engångssatsning som motsvarar totalt 60
helårsstudenter fördelat mellan de tre högskolorna.
Regeringen föreslår nu att medel ska utgå för
ytterligare en permanent utbyggnad fr.o.m. 2010
motsvarande 60 helårsstudenter, dvs. 20 helårsstudenter vardera till de tre enskilda utbildningsanordnarna i Stockholm. Denna satsning
ingår för 2010 och 2011 i ramen för den tillfälliga
satsningen på fler högskoleplatser.
4.3.7

Lärarutbildning

Ny lärarutbildning

Sverige måste lyckas rekrytera de mest lämpade
personerna till läraryrket och samtidigt behålla
de lärare som redan finns i skolväsendet. Det
handlar om att ge lärarstudenterna en god utbildning, fylla på med kunskap när så behövs och
låta alla lärare utvecklas i sin profession.
I avsnitt 4.1 beskriver regeringen de insatser
som genomförs.
Lärarutbildningen måste hålla hög kvalitet och
förbereda studenterna för ett yrkesliv i skolan.
Utbildningens kvalitet och status är också
avgörande för rekryteringen. I december 2008
överlämnade Utredningen om en ny lärarutbildning sitt betänkande En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) och Utredningen om
utbildning till yrkeslärare överlämnade betänkandet Yrkeskunnande – en likvärdig sökväg till
lärarutbildning mot
yrkesämnen (SOU
2008:112) till regeringen. Betänkandena har
remitterats. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen i denna fråga.
Kompletterande utbildning för obehöriga lärare

Det finns i dag alltför många lärare som saknar
utbildning för den undervisning de i huvudsak
bedriver. För att ge erfarna men obehöriga lärare
möjlighet att komplettera sina tidigare studier till
en lärarexamen ges några lärosäten med tillstånd
att utfärda lärarexamen möjlighet att erbjuda en
kompletterande utbildningsinsats (se avsnitt
4.1.1). Utgångspunkten för regeringens satsning
är att lärosätena ska validera tidigare erfarenheter
som lärare samt erbjuda individualiserade utbildningsprogram för att underlätta och förkorta
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studietiden för den enskilde studenten. Utbildningen bör leda till en lärarexamen och kunna
inkludera såväl ämnesstudier som utbildning
inom det allmänna utbildningsområdet. Omfattningen får vara högst 120 högskolepoäng.
Utbildningen beräknas starta hösten 2010.
För 2010 föreslås 6 miljoner kronor för
utbildningsinsatsen. För 2011 beräknas 28
miljoner kronor och 50 miljoner kronor för
2012. Mot bakgrund av utbildningens längd och
studietakt innebär detta att verksamheten
kommer att bedrivas t.o.m. utgången av 2016.
Den totala utbildningsinsatsen kommer därmed
att omfatta 1 100 helårsstudenter inom ramen
för dessa resurser.
Regeringen avser att ge de lärosäten
(Göteborgs universitet, Stockholms universitet,
Umeå universitet, Linköpings universitet,
Karlstads universitet, Högskolan Dalarna,
Malmö högskola och Högskolan i Jönköping)
som i dag har i uppdrag att erbjuda en utbildningsinsats för obehöriga lärare ett nytt uppdrag.
Regeringen återkommer om den närmare
utformningen av utbildningsinsatsen.
Speciallärarutbildning

Efter förslag i budgetpropositionen för 2009
anslogs drygt 44 miljoner kronor för uppbyggnad av speciallärarutbildning vid nio
universitet
och
högskolor
(Göteborgs
universitet, Stockholms universitet, Umeå
universitet, Linköpings universitet, Karlstads
universitet,
Växjö
universitet,
Örebro
universitet, Malmö högskola och Högskolan
Kristianstad). För 2010 föreslås ca 43 miljoner
kronor och för 2011 beräknas ca 38 miljoner
kronor för detta ändamål. Utbildningen beräknas vara fullt utbyggd 2011.
Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor av
de medel som anvisas 2010 används som en
kvalitetsförstärkning av utbildningen vid de
berörda lärosätena.
4.3.8

Övriga insatser

Meritpoäng för elever från IB, Europaskolor och
Åland m.m.

Elever med betyg från svensk gymnasial
utbildning får fr.o.m. höstterminen 2010
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tillgodoräkna sig meritpoäng när de söker till
högskolan. Meritpoäng ges för fördjupningskurser i ämnena engelska, moderna språk och
matematik samt för vissa andra kurser som är
relevanta för den sökta utbildningen. Syftet med
de nya antagningsreglerna är att sända tydliga
signaler till elever i gymnasieskolan om att
fördjupning lönar sig.
Regeringen har den 11 juni 2009 gett
Högskoleverket i uppdrag att, i samråd med
Verket för högskoleservice, utreda om det finns
förutsättningar för att sökande med betyg från
vissa andra utbildningar på gymnasial nivå skulle
kunna konkurrera i samma urvalsgrupper och på
likvärdiga villkor som sökande med betyg från
svensk gymnasial utbildning. Det gäller
gymnasiala utbildningar inom Europaskolan
(European Baccalaureate), s.k. IB-utbildning
(International Baccalaureate), gymnasial utbildning vid Lycée International samt åländsk
utbildning på gymnasial nivå. I uppdraget ingår
att utreda om det finns förutsättningar att
tilldela betyg från dessa utbildningar, meritpoäng
på likvärdiga villkor som betyg från svensk
gymnasial utbildning.
Högskoleverket ska vidare analysera om en
eventuell förändring i fråga om betyg från dessa
utbildningar skulle medföra att även betyg från
utbildning i andra länder eller utbildningssystem
ska hanteras på samma sätt.
Uppdraget ska redovisas den 1 oktober 2009.
Kårobligatoriet avskaffas 2010

Med anledning av propositionen Frihet och
inflytande – kårobligatoriets avskaffande har
riksdagen fattat beslut om att avskaffa
kårobligatoriet fr.o.m. den 1 juli 2010 (prop.
2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr.
2008/09:275.). I stället införs ett modernt
system för studentinflytande. Studenterna får
själva bestämma om de vill tillhöra en sammanslutning, som är en grundläggande rättighet i ett
demokratiskt samhälle. Det är fel att tvinga
studenter till ett obligatoriskt föreningsmedlemskap. Studentkårer som bygger på frivilligt deltagande kommer att stärka och
vitalisera studentinflytandet och stärka kårernas
legitimitet.
Regeringen har i syfte att underlätta den
omställning som många studentsammanslutningar kommer att genomgå med anledning

av kårobligatoriets avskaffande fördelat 2,5
miljoner kronor till Sveriges förenade studentkårer för att inrätta en tillfällig stödfunktion.
Funktionens syfte är att ge studentsammanslutningarna råd och stöd i de ekonomiska,
juridiska och organisatoriska frågor som uppstår
vid omställningen från obligatoriskt till frivilligt
medlemskap.
För att säkerställa en struktur för
studenternas
medverkan
i
lärosätets
kvalitetsarbete har regeringen bedömt att denna
verksamhet bör stödjas med statsbidrag. För
andra halvåret 2010 föreslås universitet och
högskolor samt enskilda utbildningsanordnare
tillföras 20 miljoner kronor. För 2011 beräknas
tillskottet uppgå till 30 miljoner kronor.
Teknikdelegationen och intresset för
ingenjörsutbildningar

Sverige har problem med rekryteringen av
studerande till ingenjörsutbildningarna. Det
finns också stora skillnader mellan kvinnors och
mäns intresse för dessa utbildningar. Mot denna
bakgrund är det nödvändigt med ytterligare
satsningar för att öka intresset för matematik,
naturvetenskap, teknik samt informations- och
kommunikationsteknik (IKT) bland barn och
ungdomar, och särskilt bland flickor och
kvinnor.
Regeringen har den 24 juli 2008 beslutat att
tillsätta en teknikdelegation med uppdraget att
bl.a. kartlägga behovet av välutbildad arbetskraft
inom matematik, naturvetenskap, teknik och
IKT samt att verka för att behovet uppmärksammas i större utsträckning (U 2008:07,
dir. 2008:96). Delegationen ska också öka
intresset för högskoleutbildning inom dessa
områden.
Under 2008 och 2009 har delegationen
disponerat totalt 28 miljoner kronor. För 2010
föreslår regeringen att ytterligare 12 miljoner
kronor anvisas till Teknikdelegationen. Medlen
ska användas för att bedriva ett utåtriktat arbete
samt för att stödja andra projekt och insatser
inom området. Delegationen ska redovisa sitt
uppdrag senast den 30 april 2010.
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Företagshälsovård

Regeringen har stärkt företagshälsovårdsutbildningen för perioden 2009–2011 genom
inrättandet av Delegationen för kunskapsområdet företagshälsovård (S 2009:01, dir. 2009:18).
Delegationen har till uppgift att upphandla och
samordna långa utbildningar i företagshälsovård.
Delegationen ska även stödja utvecklingen inom
området företagshälsovård och verka för ökad
forskning inom området. Delegationens uppgift
är ett led i arbetet att ge universitet och högskolor möjlighet att utveckla utbildningar i
företagshälsovård om minst ett år på avancerad
nivå.
Högskoleverket har redovisat de ekonomiska
förutsättningarna för att utbildningarna ska ges
som högskoleutbildningar. Regeringen avser att
bereda frågan vidare.
Ökad direktövergång

Medelålder för en högskolenybörjare i Sverige är
22 år, vilket är en hög siffra i ett internationellt
perspektiv. Ett skäl till den sena övergången till
högskolan kan vara att svenska ungdomar
lämnar gymnasieskolan senare än ungdomar i
andra länder. Jämfört med andra länder har
Sverige dessutom, tillsammans med de övriga
nordiska länderna, stora grupper som påbörjar
högskolestudier efter några år i arbetslivet.
Konkurrenskomplettering av gymnasiebetyg
inom kommunal vuxenutbildning har också varit
vanligt. Möjligheten att påbörja högre utbildning
i senare år återspeglar flexibiliteten i utbildningssystemet och är en viktig komponent i strategin
för livslångt lärande.
Samtidigt leder den sena övergången till
högskolan till att individens livsinkomst blir
lägre än vad den annars skulle ha varit. Det
kostar också samhället stora resurser. Det är därför angeläget att stimulera ungdomar att i ökad
utsträckning söka sig till den högre utbildningen
direkt efter gymnasieskolan.
Regeringen har vidtagit flera åtgärder som
antingen redan har börjat gälla eller kommer att
börja gälla under de närmaste åren. Urvalsgruppen för högskoleprovet i kombination med
arbetslivserfarenhet avskaffades den 1 januari
2008 och fr.o.m. den 1 januari 2010 gäller nya
bestämmelser för urval på grundval av betyg.
Bestämmelserna innebär bl.a. att sökande som
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kompletterat sina betyg i efterhand konkurrerar i
en egen urvalsgrupp och att sökande med enbart
gymnasiebetyg konkurrerar i en annan. Syftet
med den senare bestämmelsen är att minska
incitamenten för s.k. konkurrenskomplettering
och signalera att ansträngningar i gymnasieskolan lönar sig. Förändringar i gymnasieelevernas beteende har redan märkts.
Tillstånd för forskarutbildning

I propositionen
Forskarutbildning med
profilering och kvalitet (prop. 2008/09:134)
föreslog regeringen att alla högskolor ska ha
möjlighet att ansöka om tillstånd att utfärda
examina på forskarnivå. Riksdagen beslutade den
10 juni 2009 i enlighet med regeringens förslag
(bet. 2008/09: UbU18, rskr. 2008/09:276).
Examenstillstånd kommer efter ansökan och
prövning att ges inom avgränsade områden som
är smalare än dagens vetenskapsområden.
Möjligheten att utfärda en examen på forskarnivå inom ett visst område ska också kunna dras
in för såväl universitet som högskolor, om det
finns brister i utbildningens kvalitet.
Regeringen anser att förstklassig forskning
och forskarutbildning kan bedrivas vid såväl
större som mindre lärosäten och att det finns
anledning att ta vara på de mindre högskolornas
starka sidor, t.ex. att forskningen där ofta sker i
nära samverkan med aktörer utanför högskolan,
vilket kan främja en forskarutbildning som är
anpassad till arbetsmarknaden utanför högskolan. De högskolor som inte är universitet ska
därför kunna ges möjlighet att utfärda examina
på forskarnivå inom områden där de har särskilt
goda förutsättningar.
Nytt avtal med Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm har sagt upp ett
avtal som har ingåtts 1993 av staten samt
Handelshögskoleföreningen i Stockholm och
Handelshögskolan i Stockholm. Parterna har
ingått ett avtal om förlängning av avtalet som
gäller längst till och med den 31 december 2009.
Mellan parterna pågår förhandlingar om ett
nytt avtal med innebörd att Handelshögskolan i
Stockholm utbildar ett visst minsta antal
helårsstudenter årligen mot att staten betalar
årlig ersättning under förutsättning att riksdagen
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anvisar medel för detta efter förslag av
regeringen.
Samgående Dramatiska institutet och
Teaterhögskolan

Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i
Stockholm har gemensamt hemställt till
regeringen om att bilda en ny högskola genom
en sammanslagning av verksamheterna vid de
båda lärosätena. Den nya högskolan ska samla
ett flertal utbildningar inom film, radio, teater
och TV och därigenom involvera den konstnärliga processens olika aktörer och perspektiv.
Regeringens bedömning är att en gemensam
organisation ökar möjligheten att utveckla en
dynamisk miljö för konst och lärande. I den nya
högskolan kan förutsättningar också skapas för
möten över yrkesgränserna.
En sammanslagning av verksamheterna vid de
båda lärosätena till en gemensam högskola kan
också gynna utvecklingen av utbildning och
forskning samt öka högskolans attraktionskraft.
Det kan på sikt även leda till en effektivisering
av verksamheten. Regeringen föreslår i denna
proposition att verksamheterna vid Dramatiska
Institutet och Teaterhögskolan ska ingå i en
högskola.
Linnéuniversitetet

Den 1 januari 2010 slås Växjö universitet och
Högskolan i Kalmar samman till ett universitet –
Linnéuniversitetet (prop. 2008/09:1, bet.
2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131). Växjö
universitet och Högskolan i Kalmar ska avvecklas och upphöra som myndigheter den 31
december 2009.
En organisationskommitté har bildats för att
genomföra sammanslagningen av lärosätena
(U2008:11, dir. 2008:146). Det nya universitetet
ska bedriva utbildning och forskning som
effektivt tillvaratar och integrerar de båda ingående lärosätenas utbildnings- och forskningsmöjligheter. Vidare framgår att de särskilda
uppdrag och inrättningar som de båda lärosätena
har ska vidareutvecklas i det nya universitetets
samlade miljö. Uppdraget ska slutredovisas
senast den 1 mars 2010.

Utbildning för personer med examen från
tredjeland

Det är angeläget att ta tillvara den kunskap som
människor med examen från andra länder
besitter. Regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2009 att 93,6 miljoner kronor
per år avsätts för integrationsinsatser i högskolan
under perioden 2009–2011. Insatserna innebär
framförallt anordnande av kompletterande högskoleutbildningar. I dag pågår kompletterande
utbildningar för ett antal yrkesgrupper, bland
annat lärare, läkare och jurister med examen från
tredje land enligt förordningen (2008:1101) om
högskoleutbildning som kompletterar avslutad
utländsk utbildning. Det finns ett stort behov av
dessa utbildningar, t.ex. vad avser läkare, därför
bör fler kompletterande utbildningar planeras
och startas under 2010 samt ytterligare
yrkesgrupper beredas plats inom ramen för
dessa.
Socialstyrelsen är behörig myndighet för
prövning av legitimation inom hälso- och
sjukvårdsyrken. Normalt har den behöriga
myndigheten för ett reglerat yrke i uppgift att
bedöma utländska utbildningar som leder till
yrket i fråga. Eftersom gruppen sökande med
utbildning från tredjeland är relativt stor jämfört
med reglerade yrken inom andra områden, finns
det dock skäl att göra avsteg från denna princip
och använda Högskoleverkets väl utvecklade
bedömningsmetoder som ett stöd i Socialstyrelsens arbete. Som anges i propositionen
Gränslös kunskap (prop. 2008/09:175) överväger regeringen behovet av att förtydliga
Högskoleverkets uppgift att bedöma utbildningar enligt förordningen (2007:1293) med
instruktion för Högskoleverket i detta avseende
och behovet av ökade resurser till verket för
denna uppgift.
Jämställdhet i högskolan

I många viktiga avseenden är den svenska
högskolan fortfarande ojämställd och starkt
könsuppdelad. Av Högskoleverkets rapport
Kvinnor och män i högskolan framgår bl.a. att
närmare två tredjedelar av studenterna inom
högskolans grundutbildning är kvinnor och en
tredjedel är män. Samtidigt finns det i toppen av
den akademiska karriären, bland professorerna,
endast 19 procent kvinnor och 81 procent är
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män. Detta är inte acceptabelt. Det går inte
heller att förlita sig på att tiden kommer att lösa
problemen. Tvärtom, trots tidigare ansträngningar från både myndigheter och andra aktörer,
består skillnaderna i såväl utbildnings- som
karriärvägar för kvinnor och män inom den
svenska högskolan. I vissa avseenden går till och
med utvecklingen åt fel håll. Inom de tekniska
och naturvetenskapliga områdena beräknar Högskoleverket att andelen kvinnliga professorer
kommer att vara betydligt lägre 2030 än i dag om
inga åtgärder vidtas.
Regeringen ser allvarligt på situationen. I den
svenska högskolan ska kvinnor och män kunna
verka på lika villkor och med samma möjligheter
till akademisk karriär. Samhällets behov av att
tillvarata den bästa kompetensen motverkas när
könsbundna föreställningar präglar studieval och
utbildning. Att allt fler män väljer bort högre
utbildning är en särskilt bekymmersam utveckling. Regeringen anser att det finns behov av en
nationell kraftsamling för att öka jämställdheten
inom högskolan.
Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att
inrätta en delegation för jämställdhet i högskolan
(U 2008:08, dir. 2009:7). Delegationen ska
stödja insatser och föreslå åtgärder som främjar
jämställdhet i högskolan. Uppdraget ska redovisas slutligt den 1 januari 2011. Delegationen får
för 2009 disponera högst 30 miljoner kronor för
att genomföra uppdraget. Under förutsättning
att riksdagen anvisar medel för ändamålet avser
regeringen att för 2010 tillföra delegationen
ytterligare 30 miljoner kronor. Kostnaderna för
delegationen belastar det under utgiftsområde 13
Integration och jämställdhet uppförda anslaget
3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
4.3.9

Internationalisering – gränslös
kunskap

Globaliseringens utmaningar ska mötas genom
att svenska universitet och högskolor ges bästa
tänkbara möjligheter att utifrån sina egna
förutsättningar utvecklas till internationellt sett
konkurrenskraftiga institutioner för utbildning
och forskning. Hög kvalitet i högre utbildning
och forskning är avgörande för Sveriges
attraktionskraft som kunskapsnation. Konkurrens med framgångsrika lärosäten internationellt samt ökad internationell rörlighet
bland studenter, lärare och forskare, stärker
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kvaliteten vid svenska universitet och högskolor.
Internationella kontakter bidrar till att stärka
kvaliteten i den högre utbildningen. Kunskap om
och förståelse för andra länder och kulturer
växer. Kontakterna kan komma både individ och
samhälle till godo.
Universitet och högskolor behöver ha goda
förutsättningar för att kunna delta i fler och
djupare samarbeten och utbyten. Den globala
rörligheten bland studenter har ökat kraftigt de
senaste åren. Antalet svenska studenter som
studerar utomlands har däremot minskat. Det är
angeläget att denna utveckling bryts. Lärarnas
internationella rörlighet är avgörande för
internationaliseringen av den högre utbildningen. Enligt regeringens bedömning är det
fortsatt angeläget att en större andel av dagens
lärare vid svenska universitet och högskolor
deltar i utlandsvistelser och utbyte med andra
länder. Universitet och högskolor måste själva
hitta vägar för att på olika sätt uppmuntra lärarna
till utlandsvistelser och utbyte med andra
lärandemiljöer. Regeringen önskar särskilt se en
ökning av både student- och lärarmobilitet inom
ramen för lärarutbildningarna. Det är en stor
fördel om de lärare som kommer att undervisa
elever från olika kulturer i framtiden själva har
erfarenhet av att leva i ett främmande land.
I propositionen Gränslös kunskap –
högskolan i globaliseringens tid (prop.
2008/09:175) presenterade regeringen ett antal
insatser som ska bidra till att stärka
universitetens och högskolornas internationaliseringsarbete.
Regeringen
gjorde
bl.a.
bedömningen att ett nytt stipendieprogram för
utbytesstudier i länder utanför Europa bör
inrättas och att lärare vid svenska lärosäten bör
uppmuntras att delta i lärarutbyten i andra
länder. Vidare beslutade riksdagen i enlighet med
regeringens förslag i propositionen att svenska
universitet och högskolor får utfärda gemensamma examina med lärosäten inom landet och
utomlands
(bet.
2008/09:UbU19,
rskr.
2008/09:282).
Regeringen avser att se över hur den utlandsbaserade verksamheten för omvärldsbevakning
och främjande inom utbildnings-, forskningsoch innovationsområdet kan samordnas och
utvecklas i syfte att göra svenska insatser på
området mer verkningsfulla. En viktig aspekt är
därvid att förstärka kopplingen mellan högre
utbildning, forskning och innovation – den s.k.
kunskapstriangeln.
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Regeringen ser även positivt på det samarbete
som svenska universitet och högskolor har
utvecklat under senare år med de svenska medelhavsinstituten i Aten, Rom och Istanbul när det
gäller att erbjuda utbildning .
I årsredovisningarna för 2009 ska universitet
och högskolor redogöra särskilt för sitt
internationaliseringsarbete, som en uppföljning
av den redovisning de lämnade 2006. Regeringen
kommer noga att studera dessa redovisningar
och därefter överväga om ytterligare insatser är
nödvändiga för att möta globaliseringens
utmaningar och främja internationaliseringen av
svensk högre utbildning.
Globaliseringsrådet

Globaliseringsrådet tillsattes av regeringen i
december 2006 för att analysera och komma
med förslag om hur Sverige kan hävda sig väl i en
tid av fortsatt globalisering. Rådet har också varit
en arena för dialog med syfte att bredda det
offentliga samtalet och fördjupa kunskaperna
kring globaliseringens effekter.
Globalisering handlade, när begreppet
myntades, mycket om vidgade marknader. Nu
växer insikten om att globalisering står för så
mycket mer. Den kan, rätt hanterad, ge minskad
fattigdom och tränga undan hunger och
hopplöshet. Den kan öka möjligheterna att
gränslösa idéer om mänskliga rättigheter och
demokrati sprids och slår rot där de hittills varit
bannlysta. Den kan öka förutsättningarna för att
världens folk samlar sig till samordnade insatser
för en hållbar utveckling på vår gemensamma
planet.
Under sin två och ett halvt år långa
verksamhet har Globaliseringsrådet bl.a. lämnat
fyra rådsrapporter, presenterat 33 underlagsrapporter, fem myndighetsrapporter samt hållit
25 konferenser.
I maj 2009 lämnade Globaliseringsrådet sin
slutrapport, Bortom krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin
(Ds 2009:21).

4.4

Forskning

Regeringens mål är att stärka Sveriges ställning
som forskningsnation och därmed stärka

konkurrenskraften i en globaliserad värld och
bidra till ökad ekonomisk tillväxt och välfärd i
Sverige.
Regeringen lämnade i forsknings- och
innovationspropositionen Ett lyft för forskning
och
innovation
(prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) sin syn
på forsknings- och innovationspolitikens inriktning under perioden 2009–2012. Regeringen
presenterade en kraftfull satsning på forskning
och innovation. Anslagen till forskning och
utveckling ökade med 2 miljarder kronor 2009.
År 2012 beräknas resurserna till forskning ökas
med 5 miljarder kronor jämfört med 2008.
I denna proposition föreslås, i enlighet med
vad som aviserades i forsknings- och innovationspropositionen, en ökning med en miljard
kronor för 2010. Av detta belopp föreslås
500 miljoner kronor fördelas till lärosäten och
Vetenskapsrådet för satsningar på strategiska
områden, 300 miljoner kronor till universitets
och högskolors anslag för forskning och forskarutbildning, 100 miljoner kronor till forskningsråden Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS) samt Verket för innovationssystem (Vinnova). Vidare föreslås att
ytterligare 100 miljoner kronor fördelas till
industriforskningsinstituten under Research
Institutes of Sweden (RISE) Holding AB.
Utöver denna miljard föreslås att anslagen till
forskningsråden, Vinnova och Polarforskningssekretariatet ökas med 400 miljoner
kronor. Fördelningen av de 400 miljoner
kronorna presenterades i forsknings- och
innovationspropositionen.
Strategiska forskningsområden

Den enskilt största satsningen i forsknings- och
innovationspropositionen är satsningen på
strategiska områden. Regeringen menar att
koncentrerade satsningar på högkvalitativ
forskning och forskning av stor betydelse för
samhället och näringslivet samt en effektiv
infrastruktur för forskningen behövs för att
behålla den internationella konkurrenskraften
inom svensk forskning och svenskt näringsliv.
Strategiska satsningar görs främst inom tre
övergripande områden, medicin och livsvetenskaper, teknik och klimat.
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Huvuddelen av de nya medlen som föreslås i
denna
proposition
för
de
strategiska
satsningarna, fördelas till anslagen för forskning
och forskarutbildning vid universitet och högskolor efter en kvalitetsbedömning som gjorts av
forskningsråden,
Energimyndigheten
och
Vinnova (se tabell 4.1). En del av medlen för de
strategiska områdena, 80 miljoner kronor,
föreslås tillföras Vetenskapsrådet fr.o.m. 2010
för särskilda infrastruktursatsningar kopplade till
strategiska områden, t.ex. biobanker men även
till stora forskningsanläggningar såsom synkrotronljusanläggningen Max IV.
Vetenskapsrådet, Formas, Vinnova och
Energimyndigheten har på regeringens uppdrag i
samråd med FAS gemensamt utlyst och
genomfört beredningen av ansökningarna och
till regeringen föreslagit en fördelning av medlen
till lärosätena.
Beredningen av ansökningarna gjordes genom
peer-review-granskning i expertpaneler, huvudsakligen bestående av utländska bedömare.
Förslag på ledamöter i dessa paneler inhämtades
från lärosätena, finansiärerna samt respektive
panelordförande.
Lärosätena bereddes möjlighet att kommentera eventuella sakfel innan panelernas slutliga
rekommendationer, inklusive avsättningar till
infrastruktur, lämnades till respektive myndighet. I samråd beslutade sedan myndigheterna om
rekommendationer inom sina respektive
ansvarsområden.
De strategiska medlen till forskning och
infrastruktur inom de strategiska områdena
fördelas i enlighet med myndigheternas förslag.
Medlen till varje områdesprojekt bör fördelas till
huvudsökande lärosätes anslag för forskning. I
flera beviljade strategiska områdesprojekt ingår
forskningsinstitut som deltagare.
I tabell 4.1 Fördelning av strategiska medel
2010 och den beräknade fördelningen 2011 och
2012 visas huvudsökande och medsökande inom
varje områdesprojekt samt fördelningen av
medlen 2010 och den beräknade fördelningen
2011 och 2012.
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Tabell 4.4 Fördelning av strategiska medel 2010 och den
beräknade fördelningen 2011 och 2012
mnkr
Strategiskt
område

Huvudsökande
lärosäte

Medsökande
lärosäte

2010

2011

2012

Cancer

Uppsala
universitet

Umeå
universitet,
Stockholms
universitet,
Kungl.
Tekniska
högskolan

5,6

10,2

19,6

Cancer

Lunds
universitet

Göteborgs
universitet

4,8

8,7

16,8

Cancer

Karolinska
institutet

5,6

10,2

19,6

Diabetes

Lunds
universitet

Uppsala
universitet

8,0

14,5

28,0

Diabetes

Karolinska
institutet

Umeå
universitet

8,0

14,5

28,0

Effekter
på naturresurser

Lunds
universitet

Göteborgs
universitet

12,0

16,0

24,0

Effekter
på naturresurser

Stockholms
universitet

8,0

12,0

16,0

Energi

Uppsala
universitet

Kungl.
Tekniska
högskolan,
Sveriges
lantbruksuniversitet,
Luleå
tekniska
universitet

14,8

31,6

52,0

Energi

Umeå
universitet

Luleå
tekniska
universitet,
Sveriges
lantbruksuni
versitet

16,2

31,4

50,0

Energi

Chalmers
tekniska
högskola

19,0

37,0

58,0

Epidemiologi

Lunds
universitet

6,0

6,0

10,0

Epidemiologi

Karolinska
institutet

6,0

6,0

10,0

E-vetenskap

Uppsala
universitet

Lunds
universitet,
Umeå
universitet

10,0

14,0

26,0

E-vetenskap

Kungl.
Tekniska
högskolan

Linköpings
universitet,
Stockholms
universitet,
Karolinska
institutet

10,0

18,0

30,0

Havsmiljö
forskning

Stockholms
universitet

4,9

7,6

9,7

Uppsala
universitet
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Havsmiljö
forskning

Umeå
universitet

Högskolan i
Kalmar

4,1

6,4

8,3

Hållbart
nyttjande
av naturresurser

Luleå
tekniska
universitet

6,0

13,7

21,4

Hållbart
nyttjande
av naturresurser

Sveriges
lantbruksuni
versitet

Umeå
universitet

IT och
mobil
kommuni
kation

Linköpings
universitet

Lunds
universitet,
Blekinge
tekniska
högskola,
Högskolan i
Halmstad

17,3

13,0

15,3

21,1

26,6

30,7

IT och
mobil
kommunikation

Kungl.
Tekniska
högskolan

Stockholms
universitet,

18,7

22,9

33,3

Klimatmodeller

Lunds
universitet

Göteborgs
universitet,
Högskolan i
Kalmar/

2,9

5,8

8,7

Lunds
universitet,
Chalmers
tekniska
högskola,
Kungl.
Tekniska
högskolan
Klimatmodeller

Stockholms
universitet

Materialvetenskap

Linköpings
universitet

Materialvetenskap

Chalmers
tekniska
högskola

Molekylär
biovetenskap

Uppsala
universitet

Molekylär
biovetenskap

Kungl.
Tekniska
högskolan

Nanovetenskap och
nanoteknik

Lunds
universitet

Nanovetenskap och
nanoteknik

Chalmers
tekniska
högskola

Neurovetenskap

Lunds
universitet

Kungl.
Tekniska
högskolan

Göteborgs
universitet

6,1

12,2

18,3

10,0

16,0

28,0

10,0

15,0

Karolinska
institutet,
Stockholms
universitet

Göteborgs
universitet

12,0

26.4

24,0

43,5

35.0

61,6

101,5

11,5

14,0

27,0

10,5

20,0

33,0

10,0

16,0

28,0

Neurovetenskap

Karolinska
institutet

Politiskt
viktiga
regioner

Umeå
universitet,
Kungl.
Tekniska
högskolan

10,0

16,0

28,0

Uppsala
universitet

6,0

6,0

8,0

Politiskt
viktiga
regioner

Lunds
universitet

9,0

9,0

12,0

Produktionsteknik

Kungl.
Tekniska
högskolan

Mälardalens
högskola

9,5

13,5

19,0

Produktionsteknik

Chalmers
tekniska
högskola

Lunds
universitet

14,5

20,5

29,0

Stamceller och
regenerativ
medicin

Lunds
universitet

Uppsala
universitet

11,0

15,0

29,0

Stamceller och
regenerativ
medicin

Karolinska
institutet

12,0

16,0

30,0

Säkerhet
och
krisbered
skap

Uppsala
universitet

Karlstads
universitet,
Försvarshög
skolan

3,0

8,4

11,4

Säkerhet
och
krisbered
skap

Linköpings
universitet

Kungl.
Tekniska
högskolan,
Chalmers
tekniska
högskola

2,0

5,6

7,6

Transport
forskning

Kungl.
Tekniska
högskolan

Linköpings
universitet

9,0

19,0

31,0

Transport
forskning

Chalmers
tekniska
högskola

Göteborgs
universitet

15,0

29,0

46,0

Vårdforsk
ning

Uppsala
universitet

5,0

5,0

10,0

Vårdforsk
ning

Göteborgs
universitet

10,0

20,0

20,0

Vårdforsk
ning

Karolinska
institutet

10,0

15,0

20,0

Umeå
universitet

Regeringen anser att en utvärdering av de
strategiska satsningarnas resultat bör genomföras efter fem år. Den snabba förändringstakten
inom såväl forskning som näringsliv ställer krav
på att systemet med strategiska forskningsområden förenar långsiktighet med flexibilitet.
Regeringen anser därför att verksamheten bör
följas upp så att satsningarna genomförs i
enlighet med intentionerna i forsknings- och
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innovationspropositionen. Utvärderingen kan
leda till att medel omfördelas mellan forskningsutförare, om det skulle visa sig att t.ex. ett
lärosäte inte klarat att bygga upp forskningskompetens på en internationellt ledande nivå.
Fördelning av direkta forskningsanslag till
universitet och högskolor
Via statsbudgeten finansierar staten forskning
och utbildning på forskarnivå genom bl.a.
anslagsmedel till respektive universitet och
högskola. Före 2009 fanns ingen koppling
mellan fördelningen av dessa anslagsmedel för
forskning och utbildning på forskarnivå och
universitet
och
högskolors
kvalitet
i
forskningen.
I forsknings- och innovationspropositionen
bedömde regeringen att en ny modell bör införas
för resurstilldelning för forskning och utbildning
på forskarnivå för de flesta universitet och
högskolor. Modellen bygger på kvalitetsindikatorer i form av externa medel och
vetenskaplig produktion i form av publiceringar
och citeringar. Vidare bedömde regeringen att
alla lärosäten som omfattas av modellen skulle
erhålla ett basanslag för forskning baserat på
antalet helårsstudenter.
Förslag om fördelning av anslagsmedlen för
forskning och forskarutbildning för 2010 baseras
på underlag från Vetenskapsrådet som tagits
fram med utgångspunkt i en modell som
redovisades i forsknings- och innovationspropositionen.
I enlighet med propositionen avser regeringen
att utse en utredare som ska analysera hur
utvärderingar av den vetenskapliga kvaliteten i
forskning ska kunna utgöra grund för en modell
för fördelning av direkta anslag för forskning
och utbildning på forskarnivå till universitet och
högskolor.
Infrastrukturanläggningar
ESS

Som beskrevs i forsknings- och innovationspropositionen har regeringen arbetat för en
förläggning av den europeiska forskningsanläggningen ESS (European Spallation Source)
till Sverige. I maj 2009 uppnåddes enighet mellan
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intresserade länder att ESS bör byggas i Lund,
med ett datacenter i Köpenhamn. Att nästa
generations neutronkälla förläggs i Sverige är en
stor framgång för vårt land och svensk forskning. Det handlar om att bygga och driva en av
världens största forskningsanläggningar.
En konstruktion av ESS i Sverige kommer att
främja utvecklingen av svensk forskning.
Utländska forskare kommer i ännu högre
utsträckning än i dag att komma till Sverige för
att forska och för att samarbeta inom forskning.
Vidare beräknas byggandet och driften av ESS i
Sverige leda till positiva effekter för näringslivet
samt för svensk ekonomisk tillväxt både
regionalt och nationellt. Detta kommer även att
tydliggöra Skandinavien som en högteknologisk
region i Europa och världen.
Regeringen har erbjudit övriga europeiska
länder att Sverige ska finansiera ca 35 procent av
totalkostnaden för konstruktionen och ca tio
procent av driftskostnaden. En del av den
svenska finansieringen är avsedd att komma från
Lunds universitet och Region Skåne. Både
Danmark och Norge har beslutat att delta i och
finansiera ESS. Sammantaget innebär detta att
ca 50 procent av konstruktionskostnaderna
kommer att finansieras av de nordiska länderna
Sverige, Norge och Danmark.
Sverige har fått stöd av Frankrike och
Tyskland som båda deklarerat att de avser att
delta i projektet. Ytterligare några länder har
uttalat att de avser att gå med i projektet om det
byggs i Lund.
I enlighet med vad som bedömdes i
forsknings- och innovationspropositionen föreslås att medlen till Vetenskapsrådet ökas med
150 miljoner kronor fr.o.m. 2010 för att bidra till
finansieringen av ESS. Vidare föreslås att
regeringen bemyndigas att bilda ett bolag för
planering, konstruktion och drift av ESS i
enlighet med vad som aviserades i forskningsoch innovationspropositionen.
Verksamheten i bolaget kommer att inledas
med en uppdatering av projektplanen. Denna
avser en uppdatering av kostnaderna för
konstruktion av anläggningen i Lund, inklusive
den senaste teknikutvecklingen av accelerator
och målstation samt en kommersiell bedömning
av projektet. Svenska staten finansierar denna fas
med upp till 300 miljoner kronor. Denna
kostnad är avsedd att täckas av anslaget till
Vetenskapsrådet. Övriga länder deltar med egen
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teknisk och vetenskaplig expertis som bidrag i
natura.
När projektplanen är uppdaterad och
finansiering från andra intressenter är klar följer
konstruktionen av anläggningen. Det finns alltid
en osäkerhet i kostnadsberäkningen för anläggningar av den här storleken och därmed en risk
för fördyringar. När projektplanen är uppdaterad finns en naturlig kontrollstation som bör
tas till vara innan beslut fattas om att gå vidare
med konstruktionen.
Konstruktionskostnaderna beräknades 2007
uppgå till ca 11 miljarder kronor under en
byggnadsperiod om ca 10 år. Därefter följer
driftsfasen, som planeras pågå i 40 år. Kostnaderna för driftsfasen prognostiseras uppgå till
ca 90 miljoner euro per år (ca 900 miljoner
kronor).
Tid för forskning vid den färdiga
anläggningen kommer att fördelas utifrån
kvaliteten på de olika forskningsprojekten.
Målsättningen är att avtalen om ESS med varje
land ska vara väl balanserade med avseende på
forskningstid och andel av konstruktionsrespektive driftskostnader.
Max IV

Konceptet för en ny synkrotronljusanläggning,
Max IV, har utarbetats vid Max-laboratoriet i
Lund. Max IV ska kunna möta behovet av ökad
kapacitet inom hårdröntgenområdet och förväntas få stor betydelse för forskning inom till
exempel nano- och materialvetenskap, strukturbiologi, geologi och miljövetenskap. Svensk
forskning, som även inkluderar näringslivets
forskning och utveckling, kommer genom
anläggningen Max IV att få tillgång till en
synkrotronljusanläggning i yttersta världsklass.
I enlighet med forsknings- och innovationspropositionen har regeringen utsett en
förhandlare som har tagit fram underlag för
beslut om Max IV.
Därefter har de fyra parterna Vetenskapsrådet,
Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne
gemensamt kommit överens om att inleda en
etableringsprocess av Max IV med byggstart
under våren 2010.
Konstruktionen av Max IV kommer att ske i
två faser. När det gäller insatser över statsbudgeten ska finansieringen av Max IV, både
första och andra fasen, ske inom befintliga

ramar, inklusive de ökningar som lades fast i
forsknings- och innovationspropositionen.
Acceleratorkomplexet och vissa kringlaboratorier kommer att byggas i en första fas under en
period om fem till sex år för att utgöra en
grundversion av anläggningen. Kostnaden för
denna fas beräknas till ca 1,10 miljard kronor. De
fyra parterna har ingått en avsiktsförklaring om
finansieringslösning i vilken huvuddelen av
konstruktionskostnaderna kan täckas. Vetenskapsrådet och Vinnova beräknas finansiera
500 miljoner kronor samt Lunds universitet
tillsammans med Region Skåne 250 miljoner
kronor. Vidare är ca 225 miljoner kronor
avsedda att komma från de medel som
Vetenskapsrådet föreslås få disponera av medel
för strategiska forskningssatsningar. Resterande
finansiering ska ske, t.ex. genom besparingar,
ytterligare omprioriteringar inom myndigheternas ramar eller via externa medfinansiärer.
Driftskostnaderna för denna version beräknas
till ca 225 miljoner kronor per år vilket ska
täckas av medel från de fyra parterna.
Det planeras en vidareutveckling av
anläggningen i en andra fas som innebär
konstruktion och installation av fler instrument.
Att denna fas fullföljs är av vikt för såväl svenska
forskare som forskare från andra länder samt
industrin. Investeringskostnaderna för den andra
konstruktionsfasen, som beräknas uppgå till i
storleksordningen 500 kronor, bedöms framför
allt komma från privata forskningsstiftelser,
nordiska och baltiska forskningsråd samt från
industrin. Driftkostnaderna för den fullt
utbyggda anläggningen, inklusive fas två, kan
beräknas till ca 275 miljoner kronor per år. Del
av driftkostnaden bör kunna finansieras genom
avgifter för användning från t.ex. industrin.
För Max IV behövs sannolikt efter fas två en
ny organisationsform. Anläggningen kan drivas i
form av ett bolag där svenska forskningsmyndigheter, lärosäten och andra intressenter
kan ingå som ägare. Regeringen avser att
återkomma till hur den färdiga anläggningen bör
organiseras.
SciLifeLab

Stockholm Science for Life Laboratorium
(SciLifeLab) är ett laboratorium för storskalig
genomanalys och biologi. Visionen är att göra
SciLifeLab till ett av världens fem främsta centra
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för storskalig biovetenskap. Laboratoriet är
avsett att utgöra en nationell forskningsinfrastruktur för vetenskapligt samarbete,
teknologiöverföring och utbildning, till gagn för
alla lärosäten och forskningsgrupper. SciLifeLab
kommer att vara en drivkraft för innovationer
och industriella tillämpningar och en resurs för
svenska företag med relaterad verksamhet.
Inledningsvis har Karolinska institutet, Kungl.
Tekniska högskolan och Stockholms universitet
tilldelats ett planeringsbidrag för att kunna
utveckla konceptet SciLifeLab.
I enlighet med forsknings- och innovationspropositionen har en utredare undersökt
förutsättningarna för SciLifeLab att bli en
nationell bas för forskning inom de grundläggande livsvetenskaperna. De tre universiteten
har, i enlighet med utredarens förslag, ansökt om
s.k. strategiska forskningsmedel för att inleda
etableringen av laboratoriet. Regeringen föreslår
i denna proposition medel till de tre lärosätena i
enlighet med myndigheternas föreslagna
finansiering av det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap (se tabell 4.1.).
Härigenom skapas en viktig delfinansiering av
SciLifeLab.
För den fortsatta finansieringen är det viktigt
att de tre universiteten prioriterar verksamheten
inom sina resurser. Det är också angeläget att
söka kompletterande finansiering, inte minst
regionalt, men även från andra intressenter, t.ex.
genom avgifter från industrin. Regeringen avser
att följa utvecklingen.
EU och internationell samverkan
Utanför EU:s ramprogram finns en utveckling
mot gemensamma forskningsinsatser i form av
s.k. gemensam programplanering, där flera
medlemsstater gemensamt kommer att genomföra forskningssatsningar i syfte att möta stora
utmaningar för samhället på europeisk eller
internationell nivå. Offentligt finansierad forskning kommer att spela en avgörande roll i dessa
satsningar. Svensk forskning har en god
konkurrenskraft internationellt sett samtidigt
som Sverige har behov av högt kvalificerad
forskning inom områden som kräver omfattande
offentliga satsningar.
En central del i regeringens forskningspolitik
är att stimulera och underlätta för svensk
forskning att delta i internationella samarbeten.
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Som angavs i forsknings- och innovationspropositionen är det därför angeläget att ge
möjlighet för att i begränsad omfattning öppna
för att anslagsmedel för forskning får lämnas
över till annan internationell aktör för att
finansiera forskning inom gemensamma
program.
Detta kräver att forskningsfinansierande
myndigheterna ges rätt att delegera beslutanderätt till organ som leder ett mer omfattande och
varaktigt internationellt forskningssamarbete.
Förutsättningen för detta utreds för närvarande
inom Regeringskansliet.
De nationella satsningarna på forskning och
innovation bidrar till att stärka Sveriges position
och attraktionskraft i internationella forskningssamarbeten.
Internationell samverkan är nödvändig för att
kunna bedriva forskning av hög kvalitet, stärka
näringslivets konkurrenskraft och för att
rekrytera studenter, doktorander och forskare
från andra länder. Svenska universitet och
högskolor och forskningsinstitut ska därför
sträva efter en ledande roll i internationella
samarbeten genom aktivt samarbete med
forskare från andra länder och ett ökat utbyte av
studenter och lärare. Svenska forskningsfinansiärer ska aktivt stödja och stimulera till
internationell forskningssamverkan både utifrån
forskarnas egna behov och utifrån nationella
behovs- och konkurrensmässiga överväganden.
Här bör beaktas samarbeten med forskare i de
länder som Sverige har slutit forskningsavtal
med, men även i andra länder där en stark svensk
närvaro i forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiska frågor är önskvärd.
Regeringen ser behov av att i högre grad länka
samman högre utbildning, forskning och
innovation, den s.k. kunskapstriangeln, även i ett
internationellt perspektiv.
Öka forskarinflytandet
Regeringen har genomfört flera reformer som
syftar till att öka den akademiska friheten i
forskning och högre utbildning, bl.a. när det
gäller hur universitetens och högskolornas
styrelser utses. Nu har turen kommit till
Vetenskapsrådet, där regeringen avser att öka
forskarnas inflytande i ämnesråden.
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Regeringen avser även att förenkla sättet som
forskarrepresentanterna utses på och därmed
öka det reella inflytandet över vilka som utses.
Regeringen avser vidare att förtydliga
fördelningen av ansvar mellan Vetenskapsrådets
styrelse och dess ämnesråd. På detta sätt
förstärks Vetenskapsrådets förmåga att arbeta
framåtsyftande och att göra strategiska
prioriteringar.
Även när det gäller forskningsstiftelserna,
som bildades i samband med att de tidigare
löntagarfondsstiftelserna avvecklades, är det av
vikt att forskningssamhällets inflytande ökar.
Forskningsstiftelserna har en viktig roll i det
nationella systemet för forskningsfinansiering. I
forsknings- och innovationspropositionen framhöll regeringen att forskningsstiftelsernas frihet
bör öka och den statliga styrningen av dem bör
minska. Regeringen avser därför att återkomma
till riksdagen i frågan om hur styrelseledamöterna i stiftelserna bör utses i syfte att öka
forskarsamhällets inflytande.
Forskningsbaserad innovation
Ett väl fungerande system för kunskapsöverföring mellan akademi och näringsliv är en
av grunderna för att forskningsbaserade innovationer ska kunna komma fram och utvecklas.
Som ett led i att åstadkomma detta har
lärosätenas uppgifter förtydligats och utvidgats
genom att lärosätena fr.o.m. den 1 juli 2009 ska
verka för att forskningsresultat tillkomna vid
högskolan kommer till nytta. Regeringen
kommer vidare att tilldela ett antal lärosäten
medel för uppbyggnad av innovationskontor.
Dessa innovationskontor bör samverka med
övriga lärosäten så att även forskning vid dessa
ges likvärdigt stöd. För att högskolan bättre ska
kunna verka för att en uppfinning tillkommen
vid högskolan kommer till nytta, måste
högskolan få information om denna. Regeringen
avser därför att återkomma till frågan om att
lärare bör ha en skyldighet att underrätta sin
arbetsgivare om en patenterbar uppfinning som
han eller hon har gjort.
Nytt system för oredlighet i forskning
Universitet och högskolor har själva ansvar för
att hantera misstänkt oredlighet i forskning. Det

är angeläget att allmänhetens förtroende för
detta bibehålls och stärks. Regeringen kommer
därför att inrätta ett särskilt organ, en expertgrupp för oredlighet i forskning, vid Centrala
etikprövningsnämnden. Den oberoende expertgruppen ska på begäran av universitet och
högskolor lämnar yttranden som ett stöd i
lärosätenas utredningar av ärenden som rör
misstankar om oredlighet i forskning. På så sätt
förenas de statliga högskolornas ansvar för att
utreda misstankar om oredlighet i forskning och
vidta åtgärder med en möjlighet till granskning
utförd av experter fristående från det egna
universitetet eller högskolan.
Klinisk forskning
Genom det s.k. ALF-avtalet (avtal mellan
svenska staten och vissa landsting om samarbete
om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården)
ersätter staten de sex landsting som omfattas av
avtalet. ALF-ersättningen är den enskilt största
finansieringskällan för den kliniska forskningen.
Utredningen om den kliniska forskningen
föreslog i sitt delbetänkande Världsklass!
Åtgärdsplan för den kliniska forskningen (SOU
2008:7) att ALF-avtalen bör sägas upp och att
universiteten själva bör förfoga över dessa medel
och ingå lokala överenskommelser med berörda
sjukvårdshuvudmän. Regeringen vill betona
vikten av att kvalitetsaspekten blir vägledande
för hur ALF-medlen för klinisk forskning
fördelas. Vetenskapsrådet har därför fått i
uppdrag att i samråd med Statens beredning för
medicinsk utvärdering utveckla och föreslå en
enhetlig modell för uppföljning och utvärdering
av klinisk forskning som finansieras helt eller
delvis via ALF-medel. Regeringen avser att
återkomma i frågan om ett ändrat ALF-avtal.
Polarforskning
Som ett led i att stärka logistiken kring
polarforskning i den subarktiska miljön diskuterar regeringen med Kungl. Vetenskapsakademien om en överföring av Abisko
naturvetenskapliga station till Polarforskningssekretariatet. Förhandlingarna om överföringen
av stationen förväntas slutföras under 2009.
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Skatteincitament för gåvor
betänkande
Gåvoincitamentsutredningens
Skatteincitament för gåvor till forskning och
ideell verksamhet (SOU 2009:59) överlämnades
till regeringen i juni 2009. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.
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5 Barn- och ungdomsutbildning

5.1

Omfattning

Barn- och ungdomsutbildning består av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass
och skola. Förskoleverksamhet bedrivs i form av
förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Skolbarnsomsorg bedrivs i form av fritidshem, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet. I pedagogisk omsorg ingår sedan
1 juli 2009 bl.a. familjedaghem (prop.
2008/09:115,
bet
2008/09:UbU11,
rskr
2008/09:220). Vidare omfattar barn- och
ungdomsutbildning förskoleklass, grundskola,
obligatorisk särskola, specialskola, sameskola,
gymnasieskola och gymnasiesärskola.

5.2

Resultatredovisning

5.2.1

Resultat i den kommunala
verksamheten och motsvarande
skolformer

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten ska erbjuda en pedagogisk verksamhet och underlätta för föräldrar att
förena förvärvsarbete eller studier med ansvar
för barn.
Antalet barn i förskoleverksamhet har ökat
med 23 procent sedan 2002. Ökningen beror
både på att barnkullarna har blivit större och att
andelen barn av samtliga barn i befolkningen
som deltar i förskoleverksamhet fortsätter att
öka.
Diagram 5.1 Antal barn 1-5 år i förskoleverksamhet 2002–
2008
500 000

Avsnittet innehåller en redovisning av resultat i
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, den obligatoriska skolan och gymnasieskolan samt en beskrivning av vissa större statliga insatser. De statistiska uppgifterna, där annat
inte anges, är hämtade från Statens skolverk. All
kostnadsstatistik baseras på preliminära uppgifter för 2008. Kostnaderna för 2007 har räknats
om till fasta priser med hjälp av KPI.
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År 2008 var 85,6 procent av alla barn i
befolkningen i åldern 1–5 år inskrivna i antingen
förskola eller familjedaghem. Andelen inskrivna
barn i åldern 1–5 år har mellan åren 2002 och
2008 ökat från 72,2 till 81,3 procent i förskolan
och minskat från 8,2 till 4,3 procent i
familjedaghem.
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Diagram 5.2 Andelen barn i förskolor med enskild huvudman 2008
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Enskilda förskolor, familjedaghem och öppen förskola
Hösten 2008 gick 18 procent av alla barn i förskolan i en förskola med enskild huvudman. Andelen barn i förskola med enskild huvudman har
ökat med 1,3 procentenheter jämfört med 2002.

S to rs tä d e r

Gruppstorlekar och personal
Statistik från Skolverket ger följande bild av personal och gruppstorlekar i förskolan. All personalstatistik är omräknad till årsarbetare.
• Gruppstorlekarna i förskolan ökade med
0,2 barn till i snitt 16,9 barn per grupp 2008.
Den genomsnittliga gruppstorleken i förskolan
var lägre 2008 än vad den var under perioden
2003–2005.
• Antalet barn per årsarbetare i förskolan
ökade något från 5,2 till 5,3. Sammantaget var
det emellertid 1 700 fler anställda i förskolan
2008 jämfört med 2007.
• Av de anställda i förskolan var 97 procent
kvinnor och 3 procent män.
• Andelen pedagogiskt högskoleutbildad personal, huvudsakligen förskollärare, var
53 procent. Andelen personal med pedagogisk
högskoleutbildning i förskolan har ökat något
under de senaste åren.
• Av de anställda i förskolan hade 49 procent
förskollärarutbildning. Antalet anställda förskollärare har ökat med nästan 10 000 jämfört
med 2000.
• Personal med barnskötarutbildning utgjorde 40 procent av de anställda i förskolan
2008. Andelen barnskötare i förskolan har

minskat med ett par procentenheter under de
senaste åren. Räknat i absoluta tal har emellertid antalet barnskötare ökat med ca 8 000 jämfört med 2000.

S a m tlig a k o m m u n e r

Kommunerna är skyldiga att tillhandahålla
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till
barn i åldrarna 1–12 år i den utsträckning som
behövs för att föräldrarna ska kunna förvärvsarbeta eller studera eller utifrån barnens behov. Ett
barn som är i behov av en plats i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg ska erbjudas det
utan oskäligt dröjsmål dvs. inom tre till fyra månader från det att föräldrarna anmälde behov av
plats. Enligt Skolverkets uppföljning Tillgänglighet till förskoleverksamhet som publicerades
under 2008 kommer en stor majoritet av kommunerna att kunna erbjuda plats 2009 utan
oskäligt dröjsmål. Sammanlagt är det 14 kommuner som uppger att de inte kommer att kunna
erbjuda plats utan oskäligt dröjsmål under 2009.
Enligt kommunerna beror svårigheterna på
kraftigt ökade födelsetal, ökad inflyttning och
brist på lokaler. Enligt Skolverkets studie finns
det emellertid ingenting som tyder på att efterfrågan skulle vara högre hos de kommuner som
inte säger sig kunna erbjuda plats utan oskäligt
dröjsmål. Studien visar också att nästan en
tredjedel av landets kommuner saknar prognoser
över efterfrågan på platser.

I storstäder och förortskommuner finns en
högre koncentration av förskolor med enskild
huvudman. I förortskommunerna är andelen
barn i förskolor med enskild huvudman i genomsnitt tre gånger högre än vad den är i glesbygdskommunerna.
Antalet barn i åldersgruppen 1-12 år som går i
familjedaghem fortsätter att minska. Hösten
2008 fanns det 24 700 inskrivna barn i familjedaghem, vilket är ca 3 200 färre än föregående år.
Hösten 2008 fanns 476 öppna förskolor, vilket är en ökning med fem procent jämfört med
föregående år. Under de första åren på 2000-talet
var antalet öppna förskolor ca 700, men under de
senaste fem åren har antalet öppna förskolor legat i intervallet 440 till 480.
Kostnader
Den totala kostnaden för förskolan beräknas
uppgå till drygt 48,2 miljarder kronor 2008. Det
innebär en ökning med 4,4 procent jämfört med
föregående år. Kostnadsökningen beror bland
annat på att antalet inskrivna barn har ökat med
4,8 procent. Kostnaden per barn beräknas dock
ha minskat med 0,4 procent och uppgår till
112 500 kronor per barn.
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Skolbarnsomsorg

Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera
skolan samt att erbjuda barn en meningsfull fritid.
Det totala antalet barn inom skolbarnsomsorgen var 347 000 2008, vilket motsvarar
81 procent av det totala antalet barn i åldern 6 till
9 år.
Personaltätheten i fritidshemmen har minskat
under de senaste fem åren. Mellan 1999 och 2008
ökade antalet barn per årsarbetare med
15 procent från 17,8 till 20,5.
Diagram 5.3 Antal barn per årsarbetare i fritidshem
1999–2008
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Även gruppstorlekarna fortsätter att öka. År
2008 var den genomsnittliga gruppstorleken
34,9 barn. Jämfört med 2003 har gruppstorlekarna i fritidshem ökat med 4,8 barn, vilket motsvarar en ökning med 15 procent.
Tillgången till öppna fritidsverksamheter för
barn i åldern 10 till 12 år varierar kraftigt mellan
kommunerna. Hösten 2008 fanns 580 öppna
verksamheter i landet.
Det är ovanligt att skolbarn nyttjar familjedaghem. Hösten 2008 var endast 1 678 barn i åldern 6 till 9 år inskrivna i familjedaghem.
Hösten 2008 gick 9 procent av alla fritidshemsbarn i ett enskilt fritidshem vilket är en
liten ökning sedan början av 2000-talet då andelen var 8 procent. Enskilda fritidshem är
betydligt vanligare i storstäder och förortskommuner än i övriga kommungrupper.
Personaltätheten i de enskilda fritidshemmen
var lägre än i de kommunala fritidshemmen,
däremot var barngrupperna mindre i de enskilda
fritidshemmen.

Kostnader
Den totala kostnaden för fritidshem beräknas
uppgå till drygt 11,3 miljarder kronor 2008, vilket är en ökning med 0,4 procent från föregående år. Antalet barn ökade med 2,5 procent
mellan 2007 och 2008 men kostnaden per barn
beräknas ha minskat med 2,0 procent till
33 200 kronor per barn.
Förskoleklass

Verksamheten i förskoleklasserna ska stimulera
varje barns utveckling och lärande samt ligga till
grund för fortsatt skolgång. Förskoleklass är en
frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet som i dag finns i samtliga av landets kommuner. Läsåret 2008/2009 gick 95 procent av alla
sexåringar i förskoleklass.
Drygt åtta procent av eleverna går i förskoleklass med fristående huvudman. Andelen elever i
förskoleklass med fristående huvudman har ökat
marginellt sedan föregående läsår. Andelen elever i fristående verksamhet skiljer sig mycket
mellan kommunerna och är högst i storstäder
och förortskommuner.
Personal
Samtidigt som elevantalet läsåret 2008/09 ökade
med 4,3 procent minskade antalet anställda med
1,8 procent. Antalet årsarbetare per 100 barn
minskade från 6,9 föregående år till 6,5 läsåret 2008/09, vilket var den lägsta nivån sedan
skolformen infördes 1998–1999.
Kostnader
Den totala kostnaden för kommunal förskoleklass beräknas uppgå till drygt 4,1 miljarder kronor 2008. Detta är en minskning med drygt
0,6 procent sedan 2007. Antalet elever ökade
2008 med 2,8 procent medan kostnaden per elev
minskade med 3,4 procent till 47 000 kronor per
barn.
Grundskolan

Grundskolans uppdrag är att förmedla kunskap
och främja flickors och pojkars utveckling och
lärande för att därigenom förbereda dem för att
leva och verka i samhället.
Läsåret 2008/09 gick 906 000 elever i grundskolan. Elevantalet har minskat kontinuerligt
och har sedan läsåret 2001/02, då antalet var som
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högst, sjunkit med över 150 000 elever. Elevantalet kommer fortsätta att minska framöver för
att läsåret 2011/12 uppgå till cirka 875 300 elever
enligt nuvarande prognoser. Därefter kommer
elevantalet åter att öka.
Totalt fanns det 4 755 grundskolor läsåret
2008/09, vilket är en minskning med 71 skolor
jämfört med förra året. Antalet kommunala
skolor minskade med 112 stycken till 4 073.
Samtidigt ökade antalet fristående skolor med
42 stycken till 677 stycken. Antalet fristående
grundskolor har mer än fördubblats på tolv år.
Den absoluta majoriteten av grundskolans
elever, 90 procent, gick i kommunala skolor.
Andelen elever i fristående skolor fortsatte att
öka och uppgick läsåret 2008/09 till tio procent,
vilket var en ökning med en procentenhet jämfört med föregående läsår. Fristående skolor
fanns i 63 procent (183 stycken) av landets
kommuner och knappt 34 procent av samtliga
fristående skolor återfanns i Stockholms kommun. Andelen elever i fristående skolor varierar
stort mellan kommunerna och det är vanligast
att elever i befolkningsmässigt stora kommuner
går i fristående skolor. Vidare är flickor överrepresenterade i fristående skolor.
Diagram 5.4 Andel elever i fristående grundskolor, folkbokförda i kommunen 2008, procent
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Flertalet barn börjar grundskolan vid sju års
ålder men ett fåtal är yngre. Läsåret 2008/09 var
1 313 elever sex år eller yngre i årskurs ett, vilket
kan jämföras med 3 058 elever för fem år sedan.
Denna andel har successivt sjunkit från 3,1 till
1,4 procent.
Läsåret 2008/09 var 18 procent av samtliga
elever berättigade till modersmålsundervisning.
Andelen har ökat kontinuerligt de senaste sex
åren. Dock deltog endast omkring 53 procent av
de berättigade eleverna i undervisning, vilket är
en liten minskning jämfört med tidigare år. I de
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tre storstäderna Stockholm, Göteborg och
Malmö var mer än var tredje elev berättigad till
modersmålsundervisning.
Meritvärde
Flickorna hade liksom tidigare år ett betydligt
högre genomsnittligt meritvärde än pojkarna.
Våren 2008 var flickornas genomsnittliga meritvärde 220,6 medan pojkarnas var 198,5. Skillnaden har varit nästan konstant sedan betygssystemet infördes läsåret 1997/98.
Elever med svensk bakgrund hade 2008 ett
genomsnittligt meritvärde på 212,0. Elever med
utländsk bakgrund är en heterogen grupp. Relativt lite skiljer mellan elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige (202,8) och de som
invandrat före sju års ålder (200,6) medan de
elever som invandrat senare har ett betydligt
lägre genomsnittligt betyg (164,2).
Den bakgrundsfaktor som uppvisar den
största samvariationen med elevernas resultat är
föräldrarnas utbildningsnivå. Elever vars föräldrars högsta utbildning är grundskola hade våren
2008 ett genomsnittligt meritvärde på 162,6.
Elever med minst en gymnasieutbildad förälder
hade ett genomsnittligt meritvärde på 193,5 och
elever med minst en högutbildad förälder hade
ett genomsnittligt meritvärde på 231,2.
Eleverna i fristående skolor hade högre betyg
än eleverna i kommunala skolor. Våren 2008 var
det genomsnittliga meritvärdet i fristående skolor 227,2 medan meritvärdet för kommunala
skolor var 207,5.
Trenden att en allt högre andel elever når
målen i svenska, svenska som andraspråk och
engelska medan en ökande andel inte når målen i
matematik höll i sig även 2008. Andelen flickor
som inte når målen i matematik har ökat från
4,8 procent 1998 till 7,2 procent 2008. Bland
pojkarna har andelen som inte når målen i matematik ökat från 5,8 procent till 7,7 procent.
Detta innebär sammantaget att andelen behöriga till gymnasieskolan våren 2008 var
88,9 procent, vilket var den lägsta andelen sedan
1998 då det nuvarande betygssystemet infördes.
Fler flickor än pojkar var behöriga, men andelen
behöriga flickor minskade med en halv procentenhet medan andelen behöriga pojkar var oförändrad jämfört med föregående år. Av eleverna
med svensk bakgrund var 91 procent behöriga
till gymnasieskolan liksom 76,6 procent av eleverna med utländsk bakgrund.
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Diagram 5.5 Andel behöriga elever till gymnasieskolan, fördelat på föräldrars utbildningsbakgrund 2008, procent
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Lärare
I grundskolan tjänstgjorde läsåret 2008/09
88 800 lärare, varav 75 procent var kvinnor och
25 procent var män. Var tionde lärare var född
utomlands. Av samtliga lärare, omräknat till heltidstjänster, hade drygt 85 procent en pedagogisk högskoleexamen, vilket är 0,5 procent fler
jämfört med föregående år.
Antalet lärare per 100 elever uppgick till 8,4.
Det är den högsta lärartätheten som uppmätts
sedan 1992, men lärartätheten varierar mycket
mellan skolor och huvudmän.
Kostnader
Den totala kostnaden för den kommunala
grundskolan beräknas uppgå till drygt
68,5 miljarder kronor 2008. Därtill kommer
kostnader för skolskjuts, knappt 2,5 miljarder
kronor. I jämförelse med 2007 beräknas den totala kostnaden för grundskolan minska med
0,9 procent. Antalet elever minskade 2008 med
2,9 procent medan kostnaden per elev ökade
med 2,1 procent till drygt 81 300 kronor per
elev. Kostnader för elevvård utgör den största
procentuella
ökningen.
Den
största
delkostnaden utgörs av undervisning och uppgår
till 42 100 kronor per elev.
Sameskolan

Sameskolan motsvarar grundskolans årskurser
1–6, den är utformad efter samernas behov av en
utbildning som tillvaratar och utvecklar det samiska språket och kulturarvet. Integrerad samisk
undervisning finns i kommunala skolor upp
t.o.m. årskurs 9. Sameskolstyrelsen får efter avtal
med en kommun fullgöra kommunens uppgifter

avseende förskoleklass, förskole- och fritidshemsverksamhet för samiska barn.
År 2008 gick 168 elever i sameskolan (varav
24 i förskoleklass). Antalet elever var i stort sett
oförändrat jämfört med föregående år. Integrerad samisk undervisning minskade och finns
nu i sju kommuner med totalt 135 elever. Förskola och fritidshem finns i anslutning till alla
fem sameskolor, antalet barn i förskola
(114) och fritidshem (61) minskade marginellt.
Kostnader
Den totala kostnaden för sameskolan, förskola
och skolbarnsomsorg uppgick 2008 till
52,4 miljoner kronor. Kommunala avgifter finansierar platser inom sameskolans förskola och
skolbarnsomsorg. Kostnaden per elev i sameskola uppgick, inklusive barn i förskoleklass, till
203 048 kronor 2008, vilket är en ökning med ca
11 procent sedan 2007.
Specialskolan

Utbildningen vid specialskolan är avsedd för de
barn och ungdomar som inte kan gå i grundskolan på grund av dövhet eller hörselskada, grav
språkstörning eller synskada och ytterligare
funktionshinder. Eleverna undervisas vid fem
skolor med regionala upptagningsområden och
tre riksrekryterande skolor.
Läsåret 2008/2009 gick 516 elever i specialskolan varav 55 procent var pojkar och
45 procent var flickor. Antalet elever var i stort
sett oförändrat jämfört med föregående läsår.
Drygt var tionde elev gick på någon av de tre
riksskolorna Åsbackaskolan, Ekeskolan och
Hällsboskolan.
Lärare
Antalet tjänstgörande lärare i specialskolan uppgick läsåret 2007/08 till 269. Andelen lärare med
pedagogisk högskoleexamen var 80 procent och
andel lärare som hade specialpedagogisk utbildning var drygt 35 procent.
Andelen lärare per 100 elever uppgick till
46,2 lärare per 100 elever, en ökning med
3,7 lärare per hundra elever sedan föregående
läsår.
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Kostnader
De totala kostnaderna inom specialskolan uppgick 2008 till 349 miljoner kronor.3 Kostnaden
per elev steg med sju procent 2008 jämfört med
föregående år och uppgick till 693 000 kronor.4
Särskolan

I den obligatoriska särskolan ingår grundsärskolan och träningsskolan. Träningsskolan är avsedd
för elever som inte klarar undervisningen i
grundsärskolan.
Läsåret 2008/09 gick 13 300 elever i den obligatoriska särskolan, vilket är en minskning med
4,3 procent jämfört med föregående läsår. Totalt
var sex av tio av den obligatoriska särskolans elever pojkar och fyra av tio flickor.
Sedan början av 1990-talet har andelen elever i
den obligatoriska särskolan ökat i relation till det
totala antalet elever i den obligatoriska skolan.
De senaste tre läsåren har andelen elever legat på
en relativt stabil nivå. Läsåret 2008/09 utgjorde
andelen elever i den obligatoriska särskolan
1,44 procent av samtliga elever i den obligatoriska skolan.
Drygt 14 procent av samtliga elever i den obligatoriska särskolan hösten 2008 var integrerade
i grundskolan, dvs. de gick minst halva tiden tillsammans med elever i grundskolan. Andelen integrerade elever varierar stort mellan kommunerna. Högst andel, 33 procent, fanns i
glesbygdskommuner.
Den obligatoriska särskolan fanns i
281 kommuner. Vanligast var kommunal huvudman, medan fristående huvudman endast
fanns i 30 kommuner. Drygt fyra procent av eleverna i den obligatoriska särskolan gick i fristående särskolor.
Gymnasiesärskolan erbjuder yrkesförberedande utbildning i nationella eller specialutformade program samt individuella program, där
verksamhets- och yrkesträning ingår. Läsåret
2008/09 gick 9 300 elever gymnasiesärskolan,
vilket var en ökning med 7,5 procent jämfört
med föregående läsår. Antalet gymnasiesärskolor
ökade läsåret 2008/09 med sex stycken och upp-

3 Avser kalenderåret 2008. Källa: Specialpedagogiska skolmyndighetens

årsredovisning 2008.
4 Inkluderar även kostnader för elever som deltar i verksamheten men

som inte är inskrivna vid specialskolan.
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gick till 271 stycken i 179 kommuner. Av gymnasiesärskolorna hade 28 stycken fristående huvudmän.
Lärare
Antalet tjänstgörande lärare, omräknat till heltidstjänster, ökade med ca två procent läsåret
2008/09. Det ökade antalet lärare tillsammans
med den elevminskning som skett i den obligatoriska särskolan medförde en ökad lärartäthet
från 25,9 lärare per 100 elever föregående år till
27 lärare per 100 elever läsåret 2008/09.
Andelen lärare med specialpedagogisk examen
har minskat kontinuerligt under den senaste tioårsperioden, från 57 procent 1999/00 till
37 procent 2008/09.
I gymnasiesärskolan sjönk lärartätheten något
under läsåret 2008/09. Andelen lärare med
specialpedagogisk högskoleexamen minskade
från 27 procent föregående läsår till 25 procent
läsåret 2008/09.
Kostnader
Den totala kostnaden för den obligatoriska särskolan i kommunal regi beräknas uppgå till
3,7 miljarder kronor 2008. Därtill kommer
kostnader för skolskjuts om ca 0,6 miljarder
kronor 2008. Jämfört med 2007 minskade den
totala kostnaden för särskolan med 0,7 procent.
Kostnaden per elev exklusive integrerade elever
uppskattas samtidigt ha ökat med 1,7 procent till
320 100 kronor. För den kommunala gymnasiesärskolan beräknas den totala kostnaden uppgå
till 2,1 miljarder kronor 2008, vilket är en ökning
med 6,3 procent sedan föregående år. Kostnaden
per elev beräknas öka med 0,9 procent på årsbasis till 248 300 kronor.
Gymnasieskolan

Gymnasieskolan syftar till att eleverna ska tillägna sig kunskaper och färdigheter och utvecklas
till ansvarskännande människor i yrkes- och
samhällslivet.
Antalet elever i gymnasieskolan läsåret
2008/09 var större än någonsin, drygt
396 000 personer, varav 192 000 kvinnor och
204 000 män. Elevantalet var 1,6 procent högre
än föregående år. Sedan läsåret 2000/01 har antalet elever i gymnasieskolan ökat med 91 000.
Var femte elev gick i en fristående gymnasieskola, vilket är oförändrat jämfört med föregående år. På fem år har antalet gymnasieskolor
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ökat med 25 procent till sammanlagt 945 skolor
2008/09. Det är främst de fristående skolorna,
vars antal ökat med 71 procent sedan läsåret
2003/2004, som står för ökningen. Av alla gymnasieskolor 2008/09 drevs 44 procent av en fristående huvudman jämfört med 32 procent för
fem år sedan. Fristående skolor finns nu i
106 kommuner. I de tre storstadskommunerna
gick var tredje elev i en fristående gymnasieskola.
Av de elever som började i gymnasieskolan
hösten 2004 hade 62 procent inom tre år (senast
våren 2007) erhållit grundläggande högskolebehörighet, dvs. fått slutbetyg med godkända betyg i minst 90 procent av de gymnasiepoäng som
krävs för ett fullständigt program. Drygt
6 procent hade ett slutbetyg utan att nå kraven
för högskolebehörighet medan drygt 11 procent
hade betygssatts i större delen av kurserna på
studievägen men ändå inte uppnått kraven för
slutbetyg.
Av alla nybörjare i gymnasieskolan hösten
2004 fullföljde således 68 procent utbildningen
inom tre år och 76 procent inom fyra år (senast
våren 2008). Om elever på individuella program
exkluderas, var motsvarande andelar 76 procent
respektive 82 procent, vilket är oförändrat jämfört med föregående årskull. Ungefär var tionde
elev fick slutbetyg från ett annat program än det
de började sina gymnasiestudier på. Andelen
kvinnor som fick slutbetyg efter fyra år var drygt
fem procentenheter större än andelen män, vilket framgår av diagram 5.6. Av kvinnorna som
fått slutbetyg fyra år efter gymnasiestarten 2004
uppnådde 92 procent grundläggande högskolebehörighet och för männen var motsvarande andel 87 procent.
Av elever med svensk bakgrund fick
76 procent av männen och 81 procent av kvinnorna slutbetyg inom fyra år. Motsvarande andel
för elever med utländsk bakgrund var 55 procent
av männen och drygt 65 procent av kvinnorna.

Diagram 5.6 Andel med slutbetyg inom 4 år för nybörjare i
år 1 2000–2004
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För att få slutbetyg ska eleven ha betygsatts i
samtliga kurser och det projektarbete som ingår i
studievägen. Totalt sett saknade knappt var
fjärde nybörjarelev 2004 slutbetyg efter fyra år,
vilket inte är någon förändring jämfört med föregående årskullar. Att en elev inte fått ett slutbetyg behöver inte innebära att eleven hoppat av
studierna innan den normala studietiden är avslutad. Av nybörjareleverna 2004 som inte fått
slutbetyg inom fyra år hade drygt 11 procent
varit inskrivna i årskurs 3 på ett program medan
ungefär lika många hade hoppat av studierna
redan under något av de första två åren. Av de
som började på ett individuellt program hösten
2004 hade 60 procent lämnat gymnasieskolan ett
eller två år efter gymnasiestarten.
Drygt 14 procent av männen och 11 procent
av kvinnorna som gått i årskurs 3 saknade slutbetyg. Bland kvinnorna med utländsk bakgrund
var andelen drygt fyra procentenheter högre än
bland kvinnorna med svensk bakgrund. För män
var motsvarande skillnad drygt fem procentenheter. Det var samtidigt nästan tre gånger så
vanligt att elever med utländsk bakgrund hoppat
av studierna under något av de första två åren.

81

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Diagram 5.7 Fullföljd utbildning inom fem år för nybörjare i
gymnasieskolan läsåret 2003 (procent)
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Av alla elever med slutbetyg våren 2008 uppnådde, liksom föregående år, 89 procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier. Andelen kvinnor som uppnådde
grundläggande behörighet var drygt fem
procentenheter större än andelen män. Både
kvinnor med svensk bakgrund och kvinnor med
utländsk bakgrund slutför sin gymnasieutbildning i större utsträckning än män med motsvarande bakgrund. Skillnaden mellan könen var
större för elever med utländsk bakgrund än för
elever med svensk bakgrund.
De senaste fem åren har den genomsnittliga
betygspoängen för elever med slutbetyg från
gymnasieskolan varit oförändrat 14,7 för kvinnor, medan den minskat något till 13,3 för män
2007/08.
Diagram 5.8 Andel elever med slutbetyg som nått grundläggande behörighet till universitet och högskolor (procent)
2000/01–2007/08
94
92

språk, engelska och matematik eller på annat sätt
ha förvärvat motsvarande kunskaper. I annat fall
kan eleven följa ett individuellt program (IV).
Ett individuellt program syftar främst till att
förbereda för studier på ett nationellt eller
specialutformat program. Ett individuellt program kan även göra det möjligt att genomföra en
lärlingsutbildning eller att möta elevers speciella
utbildningsbehov.
Läsåret 2008/09 gick 22 900 elever i årskurs 1
på individuella program, vilket motsvarar
15 procent av alla elever i årskurs 1. Totalt gick
5 300 elever i årskurs 2 och 3 300 var inskrivna i
årskurs 3 på ett individuellt program. Av samtliga 31 500 elever på individuella program
2008/09 gick 7 100 ett programinriktat individuellt program (PRIV). Sedan den 1 juli 2006 har
fristående gymnasieskolor rätt att anordna individuella program. Av alla elever på individuella
program gick endast 520, eller 1,6 procent, i fristående gymnasieskolor.
Skillnaderna mellan kommunerna är relativt
stora i fråga om hur stor andel av eleverna på
individuella program som sedan går över till ett
nationellt program. Av de elever som påbörjade
studier på individuella program 2007 gick
36 procent över till ett annat program ett år
senare, en minskning med 2 procentenheter
jämfört med föregående årskull. I tio kommuner
bytte mer än tre fjärdedelar av IV-eleverna till ett
nationellt eller specialutformat program efter ett
år, medan det i elva kommuner var färre än var
femte elev.
Diagram 5.9 Antal elever på individuella program fördelade
på kön och bakgrund 2004/05–2008/09
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Individuella program (IV)
Sedan läsåret 1998/99 ska en elev för att erbjudas
utbildning på ett nationellt eller specialutformat
program dels ha slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande, dels ha godkända
betyg i svenska alternativt svenska som andra82
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Liksom föregående läsår var drygt två femtedelar
av eleverna på individuella program läsåret
2007/08 kvinnor och knappt tre femtedelar män.
Av eleverna hade 42 procent utländsk bakgrund,

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

en ökning med tre procentenheter på ett år.
Fördelningen framgår av diagram 5.9.
Samtidigt som det totala antalet elever i gymnasieskolan har ökat med 30 procent sedan läsåret 2000/01 har antalet elever på individuella
program ökat med 47 procent.
Av de knappt 12 000 elever som påbörjade ett
individuellt program hösten 2003 fick drygt
19 procent ett slutbetyg inom fyra år. Denna
andel ökade till knappt 24 procent efter ett femte
år. Andelarna är ungefär lika stora bland kvinnor
och män. Nästan alla dessa fick slutbetyg från ett
nationellt program efter att ha bytt program från
det individuella programmet. Övriga, ungefär var
tjugonde IV-elev med slutbetyg, fick ett slutbetyg från sitt individuella program efter att ha
fullföljt utbildningen enligt sin individuella utvecklingsplan.
Byte av program
Programbyten är en vanlig orsak till förlängd
studietid för många elever. Under 2000-talet har
andelen elever som bytt studieväg efter årskurs 1
successivt ökat. Av eleverna i årskurs 1 hösten
2007 hade 14 procent bytt program ett år senare.
Andelen är ungefär lika stor bland kvinnor och
män. Det förekommer även att elever byter program senare under sin gymnasietid.
Avbrott och studieuppehåll
En anledning till att många elever behöver fyra
eller fler år för att få slutbetyg från gymnasieskolan är att de gör uppehåll i sina studier.
Totalt gjorde knappt sju procent av alla elever
i årskurs 1 läsåret 2006/07 studieuppehåll eller
avbröt sina studier under efterföljande år, vilket
är en ökning med en knapp procentenhet jämfört med läsåret 2006/07 och i nivå med utfallet
läsåret 2005/06. Det fanns inte någon könsskillnad mellan elever med svensk bakgrund
(5,4 procent av såväl männen som kvinnorna).
Av eleverna i årskurs 1 med utländsk bakgrund
hade männen en något högre andel studieavbrott
än kvinnorna (12,6 procent respektive
11,4 procent).
En fjärdedel av de elever i årskurs 1 läsåret
2006/07 som gjorde ett uppehåll efterföljande
läsår återkom till gymnasieskolan hösten 2008.
Av de som började på IV hösten 2006 var
28 procent inte inskrivna i gymnasieskolan hösten 2007, av vilka knappt 60 procent återkom
hösten 2008. Elever på IV avbröt således sina
studier i högre grad än elever på nationella program. Elever som börjat på IV bytte även i högre

grad än övriga studieinriktning efter ett studieuppehåll.
Lärare
Lärartätheten, som redovisas omräknat till antal
heltidstjänster per 100 elever, har de fem senaste
åren varit 8,1.
Diagram 5.10 Lärartäthet per huvudman (antal lärare per
100 elever) i gymnasieskolan 2000/01–2008/09
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I kommunala gymnasieskolor har lärartätheten
ökat från 7,9 läsåret 2000/01 till 8,4 läsåret
2008/09. Efter en sjunkande trend har lärartätheten i fristående gymnasieskolor ökat för första
gången sedan 2001/02 och är nu 7,1. Samtidigt
som den genomsnittliga lärartätheten varit stabil
på nivån 8,1–8,2 har andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen minskat, från drygt
81 procent läsåret 2000/01 till 74 procent
2007/08, beräknat på heltidstjänster.
I kommunala gymnasieskolor hade drygt
78 procent av lärarna pedagogisk högskoleexamen jämfört med endast knappt 55 procent av
lärarna i fristående gymnasieskolor. Andelen var
högre bland kvinnliga lärare än bland manliga
lärare, i genomsnitt 79 jämfört med 69 procent.
Skillnaderna mellan könen var störst i fristående
skolor, knappt 12 procentenheter.
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Diagram 5.11 Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning per huvudman, gymnasieskolan, 2000/01–2008/09
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minskade övergången till högskolan med
1,5 procentenheter.
Enligt en undersökning gjord av Sveriges
Kommuner och Landsting (Öppna jämförelser
2008) kunde i genomsnitt var fjärde gymnasieelev som fick slutbetyg våren 2004 betraktas som
etablerad på arbetsmarknaden 2006. Högst etableringsgrad, över 40 procent, hade elever som
gått bygg-, fordons-, industri- och elutbildningar.
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Sett till hela lärarkåren i gymnasieskolan är
könsfördelningen jämn. Av samtliga knappt
38 400 tjänstgörande lärare hösten 2008 var
50,2 procent kvinnor och 49,8 procent män. Det
innebär att antalet kvinnliga gymnasielärare för
första gången är fler är antalet manliga.
Kostnader
De totala kostnaderna för gymnasieskolan med
kommunal huvudman beräknas 2008 uppgå till
28,2 miljarder kronor, vilket är en ökning med
0,6 procent jämfört med föregående år. Till detta
kommer kostnader för skolskjuts, reseersättning
och inackordering som uppgår till ca
1,2 miljarder kronor. Den totala kostnaden per
elev beräknas vara 89 500 kronor, vilket är en
ökning med 1,1 med procent. Kostnaden per
elev varierar dock mycket mellan de olika programmen. Kostnaden per elev för undervisning
beräknas uppgå till 42 000 kronor, vilket motsvarar en ökning med 0,7 procent jämfört med
2007. Kostnaden för den kommunala grundskolan uppskattas 2008 utgöra 82 procent av den
totala kostnaden för gymnasieskolan, inklusive
fristående skolor.
Övergång till högskola och arbetsliv
Gymnasieskolan ska förbereda ungdomar för
deltagande i arbetsliv och för vidare studier.
Utbildningssystemets utformning har inneburit
att många ungdomar lämnat gymnasieskolan
med kvalifikationer som inte efterfrågas på arbetsmarknaden, något som har bidragit till att
ungdomar stannar längre i utbildning.
Av de närmare 83 900 elever som avslutade
gymnasieskolan våren 2005 hade i genomsnitt
knappt 41 procent påbörjat högskolestudier
inom tre år, dvs. senast hösten 2008. Andelen var
högre bland kvinnor än män, 46 respektive
35 procent. Jämfört med föregående årskull
84

5.2.2

Statliga insatser

Nationella prov i årskurs 3

För att ytterligare stärka uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling beslutade regeringen
i oktober 2008 att införa nationella ämnesprov i
svenska, svenska som andraspråk och matematik
i årskurs 3 samt nationella ämnesprov i biologi,
kemi och fysik i årskurs 9. De nationella ämnesproven i dessa ämnen utprovades under våren
2009 och de nya bestämmelserna ska tillämpas
första gången våren 2010.
Tydliga mål och kunskapskrav – nya läroplaner
för skolan

Riksdagen beslutade i mars 2009 om nya läroplaner för skolan i enlighet med regeringens
proposition Tydligare mål och kunskapskrav –
nya läroplaner för skolan (prop. 2008/09:87, bet.
2008/09:UbU9, rskr. 2008/09:189). I propositionen föreslår regeringen riktlinjer för utformningen av läroplaner för grundskolan, den obligatoriska
särskolan,
specialskolan
och
sameskolan. Var och en av dessa skolformer ska
ha en egen samlad läroplan. Läroplanen ska
innehålla skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt
kursplaner för den obligatoriska särskolan,
specialskolan och sameskolan. Kursplanerna ska
kompletteras med föreskrifter om kunskapskrav
för varje ämne alternativt ämnesområde. Kursplanerna ska tillsammans med skolans uppdrag
och värdegrund samt de övergripande målen vara
grunden för planeringen och genomförandet av
undervisningen.
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Uppdrag till Statens skolverk om nya kursplaner

I januari 2009 fick Skolverket i uppdrag att
utarbeta nya kursplaner för grundskolan, specialskolan, sameskolan och den obligatoriska särskolan. För dessa skolformer ska Skolverket
också utarbeta kunskapskrav för godtagbara
kunskaper samt kunskapskrav för betygsstegen
A, C och E för de skolformer där betyg sätts.
Vidare ska verket samla respektive skolforms
läroplan så att den innehåller skolans värdegrund
och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer
samt kursplaner. Uppdraget ska redovisas i april
2010. De nya kursplanerna samt den nya betygsskalan avses successivt träda i kraft läsåret
2011/12.
Återetablering av specialskolor

Riksdagen beslutade den 22 maj 2008 att återetablera specialskolan för elever med grav språkstörning och elever med synskada kombinerat
med
ytterligare
funktionshinder
(prop. 2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr.
2007/08:212). Under våren 2008 fick Specialpedagogiska institutet i uppdrag att återetablera
Ekeskolan och Hällsboskolan som statliga
specialskolor. Uppdraget övertogs den 1 juli
2008 av Specialpedagogiska skolmyndigheten
som redovisade uppdraget den 29 oktober 2008.
Ekeskolan har från hösten 2008 återetablerats
som statlig specialskola i de lokaler som tidigare
disponerades av Specialpedagogiska institutet för
resurscenter syn i Örebro. Vid Ekeskolan
erbjuds undervisning för elever med synskada
kombinerat med ytterligare funktionshinder.
Hösten 2008 fanns det 24 elever vid Ekeskolan.
Vid Hällsboskolan erbjuds undervisning för
elever med grav språkstörning lokalintegrerat vid
Sigtunas kommunala skolor S:ta Gertruds skola
för årskurs 1–6 och S:t Olofs skola för årskurs
7–10. Hösten 2008 fanns det 16 elever i Hällsboskolan. Från hösten 2009 har också verksamhet i
Hällsboskolan öppnats i Västangårds skola i
Umeå.
Försöksverksamhet med gymnasial
lärlingsutbildning

Hösten 2008 påbörjades en försöksverksamhet
med gymnasial lärlingsutbildning. Till varje

skolhuvudman
som
deltar
i
försöksverksamheten
lämnas
statsbidrag
med
25 000 kronor per läsår för varje elev som deltar i
lärlingsutbildningen. Inför läsåret 2008/09 fördelades 5 000 lärlingsplatser till sammanlagt
157 huvudmän (4 landsting, 27 fristående och
126 kommunala huvudmän). För hösten 2008
utbetalade Skolverket 46,3 miljoner kronor i
statsbidrag för knappt 3 700 lärlingselever till
total 135 huvudmän. Av dessa avsåg 56 procent
platser i fristående gymnasieskolor. Byggprogrammet är enligt Skolverket det program
med flest elever och det näst vanligaste är fordonsprogrammet, medan fördelningen av platser
för övriga yrkesprogram är relativt jämn.
För våren 2009 har bidrag om 45 miljoner
kronor rekvirerats för 3 600 lärlingselever. I
enlighet med riksdagens beslut med anledning av
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1
utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr.
2008/09:131) utökades försöksverksamheten till
6 000 platser från och med läsåret 2009/10. För
2009/10 ansökte kommunala och fristående huvudmän om sammanlagt knappt 9 000 platser, av
vilka 6 000 platser fördelats av Skolverket.
Regeringen har infört ett särskilt statsbidrag
för att ersätta huvudmännens kostnader för
utbildning av handledare, för att säkerställa att
lärlingsutbildningen håller en hög kvalitet (förordning [2008:756] om statsbidrag för handledarutbildning). Statsbidrag utgår med högst
3 500 kronor per anlitad handledare och år. För
2008/09 har Skolverket betalat ut 13 miljoner
kronor avseende 3 800 handledare.
En ny betygsskala

Riksdagen antog i februari 2009 propositionen
En
ny
betygsskala
(prop. 2008/09:66,
bet. 2008/09:UbU5, rskr. 2008/09:169). I propositionen anger regeringen principerna för den
nya betygsskalan. I propositionen föreslås att när
betyg sätts inom det offentliga skolväsendet ska
en betygsskala med sex steg användas.
Betygsstegen ges beteckningarna A, B, C, D, E
och F. A–E betecknar godkända resultat, F
betecknar icke godkänt resultat. I särskolan och i
särvux ska dock betyg inte sättas på icke godkänt
resultat och betygssteget F inte användas. Om
det på grund av frånvaro inte går att bedöma om
eleven har nått upp till de kunskapsmål som
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minst ska uppnås, ska detta i betygskatalogen
markeras med ett horisontellt streck.

5.3

Förlängd försöksverksamhet med
ökat föräldrainflytande över
utvecklingsstörda barns skolgång

En ny gymnasieskola

Regeringen
överlämnade
i
maj
2009
propositionen Högre krav och kvalitet i den nya
gymnasieskolan
(prop.
2008/09:199)
till
riksdagen med förslag som syftar till att eleverna
ska komma väl förberedda till gymnasieskolan
samt efter avslutad gymnasieutbildning vara
bättre förberedda för anställning, eget
företagande och fortsatta studier.
I gymnasieskolan ska det finnas 18 nationella
program som kan vara yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Skärpta behörighetskrav föreslås till de högskoleförberedande
programmen. Yrkesämnena ges mer tid på
yrkesprogrammen och avnämarna ges större
inflytande över yrkesutbildningarna. Yrkesutbildningen kan genomföras som i huvudsak
skolförlagd utbildning eller som lärlingsutbildning. En gymnasieexamen införs som kan vara
antingen yrkesexamen eller högskoleförberedande examen. Högskoleförberedande examen ger grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. Alla
elever på yrkesprogram ska ges möjlighet att
inom sin utbildning uppnå grundläggande behörighet till högskolan.
De nationella programmen ska kunna ha
nationella inriktningar eller utformas som särskilda varianter. Liksom i dag ska nationella program kunna vara riksrekryterande. De särskilda
varianterna och de riksrekryterande utbildningarna föreslås kvalitetssäkras på nationell
nivå. Lokala kurser ska inte längre förekomma i
gymnasieskolan.
Bestämmelserna om den nya gymnasieskolan
ska gälla gymnasieutbildning som påbörjas hösten 2011.

Regeringens förslag: Giltighetstiden för lagen
(1995:1249) om försöksverksamhet med ökat
föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns
skolgång förlängs t.o.m. utgången av juni 2011.
Ärendet och dess beredning: Lagen
(1995:1249) om försöksverksamhet med ökat
föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns
skolgång trädde i kraft den 1 januari 1996 (prop.
1994/95:212). Statens skolverk har på uppdrag
av regeringen följt upp och utvärderat
försöksverksamheten
(U1998/316/S).
Försöksverksamheten har därefter förlängts,
senast till och med utgången av juni 2010
(prop. 2007/08:1, utg.omr. 16,
bet. 2007/08:UbU1, rskr 2007/08:70).
I budgetpropositionen för 2009 (prop.
2008/09:1, utg.omr. 16, s. 109) angav regeringen
att vårdnadshavarnas rätt till inflytande vid beslut om placering vid särskola ska framgå av
skollagen (1985:1100) och inte längre vara en
försöksverksamhet.
Lagrådet har inte beretts tillfälle att yttra sig
över lagförslaget. Med hänsyn till att Lagrådet
yttrade sig i samband med lagens tillkomst och
att det nu endast är en fråga om förlängning av
den pågående försöksverksamheten anser regeringen att Lagrådets hörande skulle sakna
betydelse i detta fall.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen avser att föreslå att möjligheten till föräldrainflytande permanentas som ett reguljärt inslag i en
ny skollag. I avvaktan på detta bör försöksverksamheten förlängas till utgången av juni 2011.

5.4

Analys och slutsatser

Drygt 86 procent av alla barn i åldern 1–5 år är
inskrivna i förskolan eller i familjedaghem.
Under det senaste årtiondet har det pedagogiska
inslaget i förskolan fått en allt större betydelse.
Drygt hälften av all personal inom förskolan har
en pedagogisk högskoleutbildning. Regeringen
anser att det är av största vikt att den svenska
förskolan bibehåller sin kvalitet och tillgänglighet, varför ett antal åtgärder som bl. a. rör för86
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skolans läroplan och personalens kompetens
planeras.
Inom grund- och gymnasieskolan samt obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan saknar många lärare pedagogisk högskoleexamen.
Regeringens satsning Lärarlyftet pågår och fler
åtgärder för att förbättra lärarnas utbildning,
fortbildningsmöjligheter och karriärvägar har
påbörjats.
Andelen elever som var behöriga till gymnasieskolan 2008 var den lägsta sedan 1998. Elevers
meritvärde vid avslutad grundskoleutbildning
skiljer sig åt mellan olika grupper av elever.
Flickor får i genomsnitt ett högre meritvärde än
pojkar och elever med svensk bakgrund får i
genomsnitt ett högre meritvärde än elever med
utländsk bakgrund. Elever i fristående skolor har
högre meritvärde än elever i kommunala skolor.
Den bakgrundsfaktor som uppvisar den största
samvariationen med elevernas resultat är
föräldrarnas utbildningsnivå. Faktorerna kön,
svensk/utländsk bakgrund och föräldrarnas
utbildning kan dock inte förklara alla skillnader i
elevernas resultat. För att komma till rätta med
sjunkande resultat och de stora skillnaderna
mellan olika grupper av elever satsar regeringen
på bl.a. tydligare utvärdering av elevernas kunskaper och tidiga insatser för de elever som riskerar att inte nå målen.

Många ungdomar lämnar gymnasieskolan utan
fullständiga betyg. För att fler elever ska fullfölja
gymnasieskolan med godkända betyg och för att
utbildningen bättre ska motsvara kraven inom
olika bransch- och yrkesområden har ett arbete
med
en
gymnasiereform
inletts.
En
försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning har också påbörjats.
Elever med funktionsnedsättning och behov
av särskilt stöd ska ha lika möjlighet att delta i
den ordinarie undervisningen. Mot denna bakgrund har regeringen gett Specialpedagogiska
skolmyndigheten i uppdrag att informera huvudmän och personal inom förskoleverksamhet,
skola och skolbarnsomsorg om hur de kan arbeta för att förbättra den fysiska tillgängligheten.
Under det senaste året har ett flertal reformer
sjösatts inom grundskolan. Nya kursplaner för
grundskolan, specialskolan, sameskolan och den
obligatoriska särskolan håller på att utarbetas.
Även nya kunskapskrav ska tas fram för samtliga
skolformer. Riksdagen har vidare beslutat om en
ny betygsskala. Implementeringen av dessa samt
ovan nämnda gymnasiereformer fortsätter framgent.
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6 Vuxenutbildning

6.1

Omfattning

Insatserna på vuxenutbildningens område inom
utgiftsområde 16 innefattar den kommunala
vuxenutbildningen (komvux), vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (särvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), yrkeshögskolan, den kvalificerade yrkesutbildningen och
vissa kompletterande utbildningar. Utbildningar
vid universitet och högskolor eller därmed jämförbara utbildningar omfattas inte. Inom området Vuxenutbildning redovisas också folkbildningen som ligger under utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund och fritid.
Ansvaret för vuxenutbildningen är framför
allt ett kommunalt åtagande men delas även med
staten, landstingen, organisationer och enskilda
utbildningsanordnare. Ansvaret för huvuddelen
av finansiering och genomförande åligger kommunerna. Staten finansierar vissa delar av vuxenutbildningen genom såväl generella som riktade
statsbidrag för verksamheterna.

6.2

Mål

Målen för vuxenutbildningens olika utbildningsformer, utom folkbildningen, anges i lagar
och förordningar. För kommunal vuxenutbildning och vuxenutbildning för utvecklingsstörda
gäller bl.a. 1994 års läroplan för de frivilliga
skolformerna (Lpf 94). För hela det samhällsstödda vuxenutbildningsområdet vid sidan av
högskolan finns det även ett mål samt en strategi
för utvecklingen av vuxenutbildningen som riksdagen beslutat (prop. 2000/01:72, bet.
2000/01:UbU15, rskr. 2000/01:229). Målet är att

alla vuxna ska ges möjlighet att utvidga sina
kunskaper och utveckla sin kompetens i syfte att
främja
personlig
utveckling,
demokrati,
jämställdhet
ekonomisk
tillväxt
och
sysselsättning samt en rättvis fördelning. Det är
de olika utbildningsformerna tillsammans som
bidrar till en samlad måluppfyllelse. Resultatet av
verksamheten inom de olika formerna redovisas
var för sig. Gemensamma indikatorer som
används är tillgänglighet, målgrupper, utbildningarnas kvalitet i relation till deras mål och
syften, lärarnas kompetens, studiedeltagarnas
studieresultat samt genomförandegrad, dvs.
andelen kursdeltagare som slutför de kurser de
påbörjat. Vidare redovisas hur stor andel som får
arbete efter avslutad utbildning i yrkeshögskolan.

6.3

Resultatredovisning

Detta avsnitt innehåller en redovisning av verksamheternas resultat, där behörighetsgivande utbildningar och yrkesinriktade eftergymnasiala
utbildningar är åtskilda. I avsnittet Integration
redovisas resultatet för sfi och kontakttolkutbildning. Resultaten från folkhögskolor och
studieförbund redovisas bl.a. i avsnittet om profilerade kurser, kulturprogram etc.
I avsnittet Stöd till personer med funktionsnedsättning behandlas vuxenutbildning för utvecklingsstörda, specialpedagogiskt stöd och
annat stöd till studerande som har en funktionsnedsättning.
Enligt 1 kap. 9 § skollagen (1985:1100) ska
främst de som erhållit minst utbildning få möjlighet att stärka sin ställning i arbetslivet och i
89
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det kulturella och politiska livet. Utgångspunkten för beslut om utbildningens innehåll och
form ska vara den enskildes behov och förutsättningar. Även den som har en gymnasial utbildning, t.ex. från studieförberedande program,
kan ha behov av att skaffa sig en yrkesutbildning
som krävs för inträde på arbetsmarknaden eller
för att ändra yrkesinriktning.
6.3.1

Nationell styrning, infrastruktur och
validering

Vuxenutbildningen har i praktiken kommit att
beröra flera politikområden och är ofta en förutsättning för måluppfyllelse i tillväxt-, närings-,
social-, integration och arbetsmarknadspolitik.
Denna delvis förändrade roll för vuxenutbildningen är framför allt synlig på det lokala och regionala planet. En sådan utveckling kräver en
lagstiftning och en myndighetsstruktur som
stöder detta. Den nya myndigheten för yrkeshögskolan kommer att få en viktig roll då det
gäller kompetensförsörjningsfrågor på eftergymnasial nivå, vid sidan av högskolan. Statens
skolverk har en viktig roll då det gäller utveckling av yrkesutbildningar på gymnasial nivå och
för att stimulera en utveckling av samverkan
mellan berörda aktörer och intressenter på såväl
lokal som regional nivå för att den enskilde medborgaren ska få goda förutsättningar för sitt eget
lärande och sin kompetensutveckling. Inte minst
blir kvalitetsarbetet viktigt i detta sammanhang.
S.k. lärcentra finns i dag i de flesta av landets
kommuner. I sådana lärcentra kan allt från
grundläggande vuxenutbildningar till forskarutbildningar återfinnas.
Drygt en fjärdedel av den kommunala vuxenutbildningen lades under 2008 ut på entreprenad.
Under de senast föregående åren hade drygt en
femtedel upphandlats av externa utbildningsanordnare. Denna andel varierar dock mellan
kommunerna. Högst andel upphandlad utbildning förekom i kommungruppen storstäder,
56 procent, och minst andel i pendlingskommunerna på knappt fyra procent. Enligt Skolverkets
lägesbedömning 2008 (rapport 324, 2008) bör
uppföljning och utvärdering av verksamheter på
entreprenad förbättras. Inspektionen visar enligt
Skolverket att kommunerna i sina förfrågningsunderlag inte alltid ställer krav på externa anordnare utifrån statens intentioner.

90

Validering
Valideringsdelegationen hade till uppgift att
under 2004–2007 i fråga om validering av vuxnas
kunskaper och kompetens bl.a. främja kvalitet,
stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer, informera samt utforma förslag på åtgärder för att säkerställa en verksamhet med validering.
Delegationen
avvecklades
den
31 december 2007 och en slutrapport med åtgärdsförslag överlämnades till regeringen den
15 januari 2008. Under det fortsatta beredningsarbetet med valideringsfrågan gavs först Myndigheten för skolutveckling och därefter Skolverket ett bevakningsuppdrag att följa valideringsutvecklingen. Under denna tid har myndigheterna haft fortlöpande kontakter med
branschorganisationerna.
Myndigheten för yrkeshögskolan är fr.o.m.
den 1 juli 2009 nationell samordnare för valideringsutvecklingen. Myndighetens uppgift är
bl.a. att ansvara för validering av utländsk yrkeskompetens. Utförare av validering kan vara centrala branschorganisationer. För 2009 har
10 miljoner kronor avsatts och för 2010 avsätts
5 miljoner kronor. Medlen ska bl.a. användas för
utveckling av bedömningsunderlag, databas för
valideringen, registrering av utförare samt uppföljning och utvärdering.
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Verksamheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) upphörde den 1 oktober
2008 och delar av verksamheten överfördes till
Skolverket. CFL hade bl.a. i uppdrag att utveckla
kurser och läromedel för distansundervisning.
Under 2008 har 115 utbildningsanordnare erbjudit 1 307 sådana kurser. Kurserna övertas nu
av utbildningsanordnarna. Netvux, en nationell
söktjänst för kurser som erbjuds på distans och
som utvecklats av CFL, kommer att övertas av
nuvarande användare.
Regional utveckling
Under våren 2009 har Regeringskansliet på inbjudan av Näringsdepartementet träffat utsedda regionala samordnare för samtliga län i
enskilda dialoger för att diskutera regionala
förutsättningar, tillväxtarbete och genomförandet av prioriteringar i den nationella
strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Vid
samtliga möten diskuterades frågan om kompetensförsörjning. Två ämnen som ofta kom upp
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var dels det omedelbara behovet av regionala
arenor för samordning av utbildningar, dels de
mer långsiktiga utmaningarna med en åldrande
befolkning och brist på arbetskraft. Regionerna
uppmärksammar också ungdomars utsatthet i
samband med varsel och behovet av åtgärder för
att undvika utslagning. Validering av kompetens
är en aktuell fråga både i samband med varsel och
inför det framtida behovet av arbetskraft i regionerna.
6.3.2

Behörighetsgivande utbildningar

räknas utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och vissa utbildningar inom
folkhögskola som ger motsvarande kunskaper.
Utbildningar inom komvux berättigar till betyg
men intyg kan utfärdas som alternativ till betyg.
Studier i folkhögskola berättigar till intyg och
studieomdöme.
Som framgår av nedanstående tabell minskade
antalet elever i grundläggande respektive gymnasial vuxenutbildning läsåret 2007/08 jämfört med
de två föregående läsåren. Antalet studerande på
folkhögskolornas långa behörighetsgivande
kurser, som bl.a. innefattar allmän kurs, har inte
förändrats nämnvärt de senaste två läsåren.

Som behörighetsgivande utbildningar, dvs. utbildningar som ger behörighet till högre studier,
Tabell 6.1 Antal studerande inom behörighetsgivande vuxenutbildningar de senaste tre läsåren

Utbildningsnivå 1

Grundläggande
Gymnasial
Statlig vuxenutbildning
Folkhögskola

Läsåret 2005/06
Kvinnor

Män

Läsåret 2006/07
Kvinnor

Män

Läsåret 2007/08
Kvinnor

Män

26 76

14 625

23 638

13 210

20 783

10 961

122 799

61 844

112 48

53 95

91 571

44 105

5343

2633

3362

2312

8 6344

5 301

8 004

4 798

7˚814

4 446

1

Avser grundläggande och gymnasiala nivå, exkl. påbyggnadsnivå
2
Uppgiften avser kalenderåret 2007 (för CFL jan-mars)
Källa: Skolverket, CFL, Folkbildningsrådet

Behörighetsgivande utbildningar inom komvux
Läsåret 2007/08 deltog ca 170 300 personer i
behörighetsgivande utbildningar. Andelen
elever motsvarar 3,1 procent av befolkningen i
åldersgruppen 20–64 år, att jämföra med föregående läsår då andelen var 3,5 procent. I en
internationell jämförelse är detta, trots minskningen, en relativt stor andel av befolkningen.
Tillgången till och innehållet i komvux varierar
dock mellan kommuner enligt Skolverket
(Elever och studieresultat i komvux läsåret
2007/08,
dnr
71-2009:73).
Skolverket
konstaterar också att det förekommer brister i
likvärdigheten över landet då det gäller tillgång
till yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå. Vidare redovisar Skolverket att det
blir allt vanligare med icke schemalagd undervisning. Om det innebär en ökad tillgänglighet
till undervisning för individen är det en positiv
utveckling.
Andelen elever i komvux som är födda utomlands har ökat successivt från 23 procent
till 40 procent under läsåren 1997/98–2007/08.

Högst andel födda utomlands återfinns inom
den grundläggande vuxenutbildningen med
86 procent följt av gymnasial vuxenutbildning
med 28 procent.
Läsåret 2007/08 var 67 procent kvinnor och
33 procent män av de studerande, vilket är i
nivå med föregående läsår. En anledning till
denna ojämna könsfördelning kan enligt Skolverket vara att kommunerna har ett kursutbud
vars innehåll till stor del främst tilltalar
kvinnor, såsom utbildningar inom vård och
omsorg.
Elevernas medianålder har sjunkit något
från 30 till 29 år jämfört med föregående läsår.
Högst medianålder hade eleverna i grundläggande vuxenutbildning (34 år). Medianålder
för eleverna i påbyggnadsutbildning var 32 år
och eleverna i gymnasial vuxenutbildning hade
lägst medianålder (28 år).
Av nedanstående diagram framgår förändringen av antalet elever och kursdeltagare inom
komvux sedan 1992. Noteras kan att en elev
oftast deltar i flera kurser. Under 1997–2002
pågick det s.k. kunskapslyftet, vilket förklarar
91
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att antalet kursdeltagare ökade kraftigt under
dessa år. Mellan läsåren 2005/06 och 2006/07
minskade
antalet
kursdeltagare
med
11 procent i gymnasial vuxenutbildning.
Minskningen har fortsatt under 2007/08 med
ytterligare 17 procent. Av det totala antalet
deltagare består 31 procent av ungdomar mellan 20–24 år. Den åldersgruppen är dessutom
den jämförligt största studerandegruppen som
redan genomgått 3-årig gymnasial utbildning.
Diagram 6.1 Indexerad förändring av antalet elever och
kursdeltagare i komvux läsåren 1992/93–2007/08
350,0

Elever

Kursdeltagare

Genomförandegrad
Andelen kursdeltagare som fullföljer sina kurser i komvux var läsåret 2007/08 kvar på
samma nivå som läsåret 2006/07. Läsåret
2007/08 slutförde tre av fyra kursdeltagare den
kurs de påbörjat.
Störst andel studieavbrott skedde på
grundläggande nivå. På ämnesnivå gjordes
störst andel kursavbrott av de som studerade
engelska och matematik, där nästan en tredjedel avbröt studierna. Av det totala antalet
kursdeltagare fullföljde 74 procent sina studier
medan 21 procent avbröt. Resterande deltagare
deltog i kurser som ännu inte är avslutade.

300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
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0,0
92/93
94/95
Källa: Skolverket
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Tabell 6.2 Kursdeltagare (kd) inom kommunal vuxenutbildning läsåren 2003/04 − 2007/08 som slutfört eller avbrutit utbildningen

Antal kd

Slutfört kurs

Andel

Avbrutit kurs

Andel

Fortsätter
nästa läsår

Andel

2003/04

973 750

726 390

74,6

192 927

19,8

54 433

5,6

2004/05

956 153

705 639

73,8

200 333

21,0

50 181

5,2

2005/06

925 557

681 399

73,6

198 272

21,4

45 886

5,0

2006/07

824 143

611 920

74,2

169 933

20,6

42 290

5,1

2007/08

673 671

498 554

74,0

138 302

20,5

36 815

5,5

Läsår

*(varav 449 514 kvinnor och 224 157 män)
Källa. Skolverket

Betyg
En annan indikator på resultat är erhållna betyg. Skolverket konstaterar i sin lägesbedömning 2008 att betygsnivåerna och studieresultaten i gymnasial vuxenutbildning har försämrats, bl.a. har betygsnivåerna sjunkit och
andelen studieavbrott ökat under de senaste
fem åren.
Antalet kursdeltagare som läsåret 2007/08
slutförde kurser inom gymnasial vuxenutbildning där betyg ska sättas var 435 000. För
knappt 12 procent av deltagarna saknas uppgifter om betyg vilket troligtvis beror på att de
avbrutit utbildningen.
92

Av dem som fick betyg läsåret 2007/08 fick
88,4 procent av kursdeltagarna minst betyget
Godkänt. Andelen kursdeltagare som fått betyget Godkänt minskade kraftigt fr.o.m. 1990talets mitt t.o.m. läsåret 2002/03. Därefter har
andelen ökat något fyra läsår i rad. Liksom i
grund- och gymnasieskolan har kvinnor inom
gymnasial vuxenutbildning i genomsnitt högre
betyg än män och kursdeltagare födda i Sverige
har högre betyg än de som är födda utomlands.
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Diagram 6.2 Procentuell fördelning av betygen i gymnasial vuxenutbildning under läsåren 1994/95–2007/08
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Källa: Skolverket

Kostnad för komvux
Den totala kostnaden för komvux, inklusive
påbyggnadsutbildning, uppgick 2008 till
knappt 3 700 miljoner kronor. Till detta tillkommer statens kostnader för studiemedel.
Det innebär en minskning med drygt
100 miljoner kronor jämfört med 2007. Kostnaden för den grundläggande vuxenutbildningen uppgick till ca 700 miljoner
kronor.
Diagram 6.3 Kostnadsutveckling för komvuxverksamhet
och annan utbildningsanordnare
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Källa: Skolverket
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Kostnaden per studerande uppgick under
läsåret 2007/08 till 44 700 kronor för gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt till 40 600 kronor för grundläggande
vuxenutbildning. Kostnaderna per studerande
har därmed ökat med 12 000 kronor respektive
6 000 sedan föregående läsår. Det kan delvis
förklaras av att elevantalet minskat sedan föregående år medan de fasta kostnaderna för
undervisningen och lokaler kvarstår.

Behörighetsgivande utbildningar inom folkbildningen
Statens stöd till folkbildningen syftar bl.a. till
att bidra till att höja utbildningsnivån i samhället och utjämna utbildningsklyftor.
Vid folkhögskolan är det möjligt att läsa en
s.k. allmän kurs som ger behörighet till högskolan. Behörighetsgivande kurser vid folkhögskolan omfattas inte av skollagen
(1985:1100) eller av någon läroplan, utan är ett
fristående alternativ till den behörighet som
kan uppnås i gymnasieskolan och inom komvux. Deltagaren får därför heller inte betyg. I
stället får deltagaren ett samlat studieomdöme
och ibland också ett behörighetsintyg som
visar om hon eller han vid folkhögskolan uppnått kunskaper motsvarande den behörighet
som fås i det offentliga skolväsendet.
Folkbildningsrådet
fördelade
drygt
1 500 miljoner kronor till folkhögskolornas
verksamhet 2008. Folkhögskolor och studieförbund erhåller också bidrag från landstingen.
Studieförbund erhåller dessutom bidrag från
kommunerna. Studieförbundens totala omsättning 2007 uppgick till 4 400 miljoner
kronor medan folkhögskolorna omsatte
3 600 miljoner kronor. Varje folkhögskola och
studieförbund beslutar sedan om sin verksamhet enligt de kriterier och riktlinjer som
Folkbildningsrådet fastställt för användningen
av statsbidraget. Allmän kurs svarade för totalt
43 procent av den statsbidragsberättigade
verksamheten vid folkhögskolorna. Ca 12 100
personer per termin deltog i allmän kurs under
2008. Det är en minskning med 600 deltagare
jämfört med 2007. Drygt 2 000 deltagare avslutade sina studier med intyg om grundläggande behörighet 2008. En undersökning
från 2006 gjord av Statistiska centralbyrån visade att ca 25 procent av både kvinnor och
män studerade på högskola tre år efter avslutad
folkhögskoleutbildning. Under hela treårsperioden efter folkhögskolan var det omkring
40 procent av båda könen som någon gång
studerat på högskola
6.3.3

Eftergymnasial yrkesutbildning
m.m.

Begreppet eftergymnasial yrkesutbildning
innefattar ett antal utbildningsformer med delvis olika verksamhetsmål och målgrupper. De
93

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Lärare inom de olika utbildningsformerna
kommer till stora delar direkt från arbetslivet.
De flesta utbildningarna innehåller större eller
mindre avsnitt förlagda direkt till arbetslivet.
En indikator på utbildningarnas kvalitet och
relevans är antalet personer som har arbete ett
år efter slutförd utbildning. Kvalitetssäkring,
som tillsyn och uppföljning, görs på olika sätt
och av olika myndigheter.
Tabell 6.3 visar antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning mellan 2006 och
2008. Antalet deltagare i kvalificerad yrkesutbildning har ökat och utbildningen hade
2008 ungefär 40 000 studerande.

är utbildning inom yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning, påbyggnadsutbildning
inom kommunal vuxenutbildning, kompletterande utbildningar, vissa yrkesutbildningar
inom folkbildningen och vissa utbildningar
med verksamhetsstöd. Syftet med de eftergymnasiala yrkesutbildningarna är att svara
mot arbetsmarknadens behov genom att kombinera teoretiska kunskaper och kunskap som
genererats inom arbetslivet.
Diagram 6.4 Andel studerande vid eftergymnasiala yrkesutbildningar 2008
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Diagram 6.5 Antalet studerande i eftergymnasial utbildning 2006–2008
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Kompletterande utbildningar har delvis andra
syften än övriga eftergymnasiala utbildningar.
Utbildningsformen ska bl.a. tillgodose kompetensbehovet inom mycket smala områden,
exempelvis konstnärligt skapande områden där
det finns ett nationellt intresse av att bevara
traditionella hantverks- och yrkeskunskaper.
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Källa: Skolverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning, Folkbildningsrådet

Tabell 6.3 Antal studerande i eftergymnasial yrkesutbildning 2006-2008
2006
Kvinnor

Män

17 265

15 297

1 318

820

Kompletterande utbildning

3 882

Folkhögskolans yrkesutbildning

1 413

Totalt

23 878

Kvalificerad yrkesutbildning
Påbyggnadsutbildning

2007
Kvinnor

2008
Män

Kvinnor

Män

20 691

17 419

22 063

17 994

1 293

896

1 117

1 030

1 749

3 679

1 762

3 562

1 688

700

1 479

779

1 543

898

18 566

27 142

20 856

28 285

21 610

Källa: Skolverket, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning och Folkbildningsrådet

Kvalificerad yrkesutbildning
Kvalificerad yrkesutbildning ska kännetecknas av
såväl teoretiskt djup som en stark arbetslivsanknytning. Kvalificerad yrkesutbildning är en utbildningsform som präglas av arbetslivets medverkan i planering och genomförande.
Kostnaderna för den kvalificerade yrkesutbildningen och lärlingsutbildning för vuxna till
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vissa hantverksyrken uppgick till 1 233 miljoner
kronor för 2008. Myndigheten för kvalificerad
yrkesutbildning redovisade 20 305 årsstudieplatser vilket är en ökning med ca 900 årsstudieplatser sedan föregående år. Den höga volymen
är ett resultat av de stora utbildningsomgångarna
som startade som en engångssatsning under
2005 och 2006 och som når sitt maximala del-

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

tagarantal 2008 och 2009 eftersom de flesta utbildningarna är två år långa. Upp till 90 procent
av de studerande är kvar i utbildningarna under
hela utbildningstiden vilken är en liten ökning
jämfört med tidigare år.
Den statliga genomsnittkostnaden för en utbildningsplats för kvalificerad yrkesutbildning
var 60 735 kronor 2008 vilket är ca en procents
ökning jämfört med 2007. Ungefär en tredjedel
av utbildningstiden består av lärande i arbete och
denna del av utbildningen finansieras av arbetslivet. För administrationen av statsbidraget användes 2008 drygt 26 miljoner kronor.
Kvalificerade yrkesutbildningar fanns i alla län
2008 utom Gotlands län. Storstadslänen hade
liksom tidigare år flest utbildningar med
Stockholms län med 137 och Västra Götalands
län med 132 följt av Skåne län med 116. Därefter
kom Jönköpings län med 40, Värmlands län med
28 och Västernorrlands län med 26 utbildningar.
De flesta utbildningar anordnas av kommuner
eller privata anordnare. Störst andel utbildningar
fanns inom området Ekonomi, administration
och handel. Näst störst var Teknik och tillverkning, Hälso- och sjukvård följt av Socialt arbete
samt Hotell, restaurang och turism.
Antalet studerande har ökat med drygt
fem procent från drygt 38 000 studerande under
2007 till 40 000 under 2008. Medelåldern inom
kvalificerad yrkesutbildning är oförändrad, 29 år,
vilket tyder på att många av de studerande har
någon form av arbetslivserfarenhet före studierna. Totalt är könsfördelningen någorlunda
jämn med 45 procent män och 55 procent
kvinnor, men indelat på utbildningsområde är
tendensen densamma som för övriga utbildningsformer, dvs. att högst andel kvinnor återfinns inom omsorgsområdet och högst andel
män finns inom teknik- och industriområdet.
Från 2002 till 2008 har det genomsnittliga antalet
sökande per utbildningsplats ökat från 2,4 till
2,8.
Av Statistiska centralbyråns undersökning
2007 framgår att 89 procent av de som examinerats hade arbete året efter avslutad utbildning,
vilket är samma andel som för 2006. Drygt
86 procent av dessa arbetade inom det område
som utbildningen avser leda till, en ökning med
fem procentenheter från föregående år. Resultatet visar på en god matchning mot arbetsmarknadens behov och är en indikator på god kvalitet.
Under 2003–2006 ökade antalet kortare utbildningar, dvs. under 2 år. Ökningen av kortare

utbildningar har dock efter 2007 och under 2008
avstannat. De flesta utbildningar är upp till två år
och den genomsnittliga längden på utbildningarna är 70 veckor.
Uppdragsutbildning
Enligt förordningen (2006:906) om kvalificerad
yrkesutbildning som uppdragsutbildning kan
sådan utbildning anordnas från och med den
1 augusti 2006 i de olika kvalificerade yrkesutbildningar som pågår. Under 2008 har 60 studerande gått hela utbildningar eller kurser som
uppdragsutbildning, varav 44 kvinnor och 16
män. Uppdragsplatser finns inom områdena
Hälso- och sjukvård, Ekonomi, administration
och försäljning, Teknik och tillverkning och
Samhällsbyggnad och byggteknik.
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
har tillsynsansvaret för såväl ordinarie utbildningar som uppdragsutbildningen.
Lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
Försöksverksamhet med lärlingsutbildning för
vuxna till vissa hantverksyrken startade 2004 och
verksamheten permanentades 2008. Förordningen (2008:48) om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
trädde i kraft den 1 april 2008. Till huvudmän för
utbildningen utsågs Hantverksakademin i
Sverige och Sveriges Hantverksråd. Under försöksverksamheten återfanns de flesta platser i
Stockholmsregionen.
I och med att försöksverksamheten permanentades ställdes kravet att platserna skulle spridas
över landet vilket också har skett. För 2008 var
det möjligt att inrätta drygt 87 årsstudieplatser
inom lärlingsutbildningen vilka har fördelats på
143 studerande, varav 90 kvinnor och 53 män.
Det statliga bidraget per årsstudieplats är
77 800 kronor och den totala kostnaden var
nästan 7 miljoner kronor. Myndigheten för
yrkeshögskolan har fr.o.m. den 1 juli 2009 ansvar
för
utbildningsformen
och
godkänner
utbildningsplanerna, utbetalar statsbidragen och
har tillsynsansvaret för utbildningarna.
Påbyggnadsutbildning
Påbyggnadsutbildning inom komvux syftar till
att ge vuxna en utbildning som ger förutsättningar för utveckling inom ett yrke eller som
leder till ett nytt yrke. Utbildningarna är ett
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halvt till ett och ett halvt år långa. Den genomsnittliga utbildningslängden är ett år. Påbyggnadsutbildning ska planeras i samverkan med arbetslivet. Det finns även påbyggnadsutbildningar
med nationellt fastställda kursplaner som syftar
till att öka likvärdigheten i landet, bl.a. utbildning till yrkesförare, barnskötare, tandsköterska,
trafiklärare eller elinstallatör med allmän behörighet.
Påbyggnadsutbildningarna finansieras av
kommunerna eller med statligt stöd efter ansökan hos Skolverket. För 2008 anvisades
167,9 miljoner kronor varav 98,6 miljoner
kronor belastar 2008. Under året tillkom ett
statsbidrag på 40 miljoner kronor som i första
hand riktades mot tandsköterskeutbildning med
nationell kursplan. Medianvärdet för utbetalt
statsbidrag 2008 var 70 000 kronor per utbildningsplats
med
en
variation
mellan
25 000 kronor för elinstallation allmän behörighet och 250 000 kronor för trafikflygare.
Totalt gick 2 147 studerande 2008 på någon av
de 28 påbyggnadsutbildningar som finansieras
med statsbidrag enligt förordningen (2005:676)
om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning.
Jämfört med 2007 ökade antalet utbildningar
med sex stycken. Av samtliga studerande gick
87 procent på utbildningar med nationella kursplaner. Att det var så många beror på tillkomsten
av elevassistent och tandsköterska som studieinriktning där 18 procent av deltagarna återfanns. Flest studerande fanns på yrkesförarutbildningarna godstransporter och busstransporter. (38 procent).
Drygt hälften av de studerande inom påbyggnadsutbildningen med statsbidrag 2008 är
kvinnor.
Det
är
en
ökning
med
19 procentenheter jämfört med 2007. Även
denna ökning beror på att fler platser fördelats
till utbildningar till elevassistent, tandsköterska,
omvårdnadsassistent, skötare och undersköterska inom akutvård. Genomsnittsåldern
har under 2008 ökat från 32 år med ca ett år för
såväl kvinnor som män. Könsskillnaderna är
markanta inom traditionellt mansdominerade
yrken, exempelvis studerade inga kvinnor till
rörsvetsare samt möbel- och inredningssnickare.
Ett motsatt förhållande gäller inom de yrken
som är traditionellt kvinnodominerade som
exempelvis barnskötare och yrkesvävare.
Under läsåret 2007/08 avbröt 5,5 procent av
de studerande sina studier medan 16,4 procent av
samtliga studerande fortsatte sina studier även
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nästa läsår. Det kan jämföras med komvux där
20 procent avbröt utbildningen under samma
period.
Kompletterande utbildningar
Kompletterande utbildningar ska tillgodose utbildningsbehov inom skiftande områden, t.ex.
konst, dans, teater och musik, hälsa, friskvård
och hudvård, hantverk samt flyg. Utbildningarna
har en enskild huvudman, dvs. de anordnas inte
av stat, kommun eller landsting. Utbildningarna
är oftast avgiftsbelagda för de studerande.
Staten ger olika slag av stöd beroende på hur
utbildningarnas nationella värde bedömts. Kompletterande
utbildningar
inom
dans/teater/musik, konst och design/mode fungerar i praktiken som förberedande utbildningar
inför konstnärliga utbildningar vid högskolan.
Statens finansiering av de kompletterande utbildningarna uppgick 2008 till drygt 146 miljoner
kronor.
Mellan hösten 2007 och hösten 2008 minskade antalet studerande på dessa utbildningar
med tre procent. Under hösten 2008 studerade
66 procent kvinnor och 34 procent män inom
utbildningsformen, en könsfördelning som
endast varierat mellan en och två procentenheter
de senaste åren. Totalt studerade 5 213 personer
på kompletterande utbildningar kalenderåret
2008 vilket är en minskning med drygt
fyra procent jämfört med föregående år. Störst
var minskningen i kategorin Ekonomi samt
Kommunikation och media följt av Djurvård
och Hantverk. Bland de utbildningar som ökat
mest finns Flyg och Teknik.
De studerande hösten 2008 gick på sammantaget 257 olika utbildningar vilket är en ökning
med 16 utbildningar jämfört med 2007. Medelåldern var oförändrat 28 år varav 73 procent
återfanns i gruppen 19–29 år, (4 procentenheter
mer än 2007). Liksom tidigare år fanns flest
studerande inom områdena hudvård, hårvård,
hälsa, hantverk och konst.
Skolverket beslutar om vilka utbildningar som
ska erhålla statsbidrag, vilka utbildningar som
ska berättiga till studiestöd och vilka som ska få
stå under statlig tillsyn. Antalet utbildningar
med enbart statlig tillsyn har ökat under 2008.
Statens skolinspektion hade tillsynsansvaret
fram t.o.m. den 30 juni 2009. Därefter övergick
såväl ansvaret för fördelning av statsbidraget som
tillsynsansvaret till Myndigheten för yrkeshögskolan.
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Våren 2008 fullföljde 3 481 studerande sin utbildning, vilken är en minskning med 11 procent
jämfört med 2007. En viss osäkerhet finns dock
då siffrorna endast avser våren 2008. Ansvaret
för och administrationen av utbildningarna övergick till Myndigheten för yrkeshögskolan fr.o.m.
den 1 juli 2009. Avsikten är att myndigheten ska
få i uppdrag att i samverkan med intressenterna
utreda hur kompletterande utbildningar ska regleras i framtiden.
Eftergymnasial yrkesutbildning inom folkbildningen
Folkhögskolan genomför årligen ett stort antal
eftergymnasiala yrkesutbildningar.
Under 2008 deltog totalt drygt 2 300 deltagare i
folkhögskolans eftergymnasiala yrkesutbildningar, vilket är en ökning jämfört med föregående år.
Av deltagarna var 65 procent kvinnor och
35 procent män. Störst omfattning hade fritidsledarutbildningen. Utbildningar inom medieområdet samt områdena scenisk konst, kultur
och friskvård var storleksmässigt också betydande.
Ett tiotal folkhögskolor anordnade läsåret
2007/08 kvalificerad yrkesutbildning vilket är
oförändrat sedan föregående läsår.
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade
Utbildning till tolk för döva, dövblinda och
hörselskadade bedrivs inom folkhögskolan med
särskilt statligt stöd. Antalet årsstudieplatser
minskade under 2008 från 312 till 310.
Totalt slutförde 46 tolkar för döva, dövblinda
och hörselskadade sin utbildning 2008 jämfört
med 57 under 2007. Det har varit svårt att rekrytera studerande till utbildningarna trots olika
rekryteringsinsatser. Undantaget är en komprimerad kurs i skrivtolkning, där 150 personer
sökte till 12 platser. Några kurser har blivit inställda på grund av för få sökande och anslaget
har inte använts fullt ut.
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet fördelar ett särskilt statsbidrag till
dessa tolkutbildningar. Drygt 37 miljoner
kronor disponerades 2008 för verksamheten.
Utbildningar med verksamhetsstöd
Samernas utbildningscentrum är en privat stiftelse, med Svenska Samernas Riksförbund
(SSR), Same Ätnam och Jokkmokks kommun

som huvudmän. Skolan bedriver vuxenutbildning i form av kurser i språk, slöjd och företagande − rennäring samt viss uppdragsutbildning.
Under 2008 genomfördes 1 900 elevveckor på
långa linjer och 30 elevveckor på korta kurser,
vilket sammanlagt är en större volym än under
2007. Totalt 77 elever deltog i de långa linjerna.
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet och utbildar ledare för idrottens behov. SISU är huvudman för Bosöns idrottsfolkhögskola. Totalt arrangerade SISU 67 613
studiecirklar 2008 (jämfört med 69 002 under
2007). Antalet deltagare uppgick till 547 917,
knappt 14 000 färre än föregående år. SISU
genomförde också 15 082 kulturevenemang, en
minskning med drygt 3 000 jämfört med föregående år.
Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund beviljades 465 000 kronor för 2008. Bidraget har finansierat kurser anordnade av länshemslöjdsföreningar och deras lokalföreningar
och hemslöjdskonsulenter i samarbete. Kurserna
har omfattat textila ämnen, trä och hård slöjd
samt handledarutbildning, bl.a. för hemslöjdsrörelsens registrerade barnverksamhet.
6.3.4

Integration

Svenskundervisning för invandrare
Svenskundervisning för invandrare (sfi) syftar
till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Sfi syftar även till att ge
studerande som saknar grundläggande färdigheter i att läsa och skriva sådana kunskaper.
Varje kommun är skyldig att erbjuda sfi till invandrare som saknar grundläggande kunskaper i
svenska språket från och med det andra halvåret
det år de fyller sexton år. De kan påbörja sfi när
som helst under året. Kommunerna är skyldiga
att under en fyraveckorsperiod erbjuda i genomsnitt minst 15 timmar undervisningstid i veckan.
Sfi är en rättighet för den enskilde.
Sfi har i många fall brister i måluppfyllelsen.
Statskontoret har i en rapport, Sfi − resultat,
genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av svenska för invandrare (2009:2), framhållit att deltagarnas resultat inte är tillfredsställande. Den kursplan som infördes 2003 har
inte medfört att studieresultaten förbättrats. Det
kan dock förklaras delvis av att fler personer med
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sämre förutsättningar har påbörjat sfi efter införandet av den kursplanen. Statskontorets utredning visar vidare att många kommuner behöver utveckla en mer individanpassad sfi. Flera
kommuner placerar lågutbildade i samma grupp
som högutbildade och erbjuder inte deltids- eller
distansutbildning. De flesta kommuner erbjuder
inte heller någon yrkesinriktad sfi. Nyanlända
flyktingar prioriteras ofta framför övriga sfi-deltagare. Generellt sett når deltagare hos kommunala anordnare i högre grad godkänt resultat än
deltagare hos enskilda anordnare. Enligt Statskontorets analys beror det främst på skillnader i
sammansättningen av deltagarna. Andelen lärare
med tillräcklig yrkesmässig kompetens är låg.
Drygt sex av tio anordnare anser att det är svårt
eller mycket svårt att rekrytera lärare med önskvärd kompetens.
Kommunernas kostnad för sfi uppgick enligt
preliminära bedömningar till 1 550 miljoner
kronor 2008, en ökning med 267 miljoner
kronor jämfört med föregående år. Kostnaden
per deltagare var 36 310 kronor, vilket innebär en
ökning med 4 647 kronor jämfört med 2007.
Antalet utbildningsanordnare i sfi var 299 läsåret 2007/08. Totalt anordnade 259 kommuner
sfi i egen regi vilket är något fler än läsåret dessförinnan. Utöver de 259 kommunala anordnarna
uppdrogs åt sex studieförbund och 37 övriga utbildningsanordnare att anordna sfi. Antalet
övriga utbildningsanordnare har ökat med tre
sedan föregående läsår och antalet kommuner
har ökat med åtta under samma period.
I många kommuner är sfi en liten verksamhet.
Antalet kommuner med 25 elever eller färre är
18. Bara 122 kommuner eller kommunalförbund
hade fler än 100 elever under läsåret 2007/08.
Läsåret 2007/08 deltog totalt 73 955 elever i
sfi vilket var 8 733 fler elever än läsåret innan.
Aldrig tidigare har antalet deltagare i sfi varit så
högt. Av eleverna var nästan 34 000 nybörjare i
sfi. Antalet nybörjare i sfi 2007/08 var det högsta
sedan mitten av 1990-talet då antalet nybörjare
var 36 700 .

Diagram 6.6 Antalet studerande inom sfi lå 2004/05
2006/07 fördelat på nybörjare och fortsättare
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Av det totala antalet elever i sfi läsåret 2007/08
var 56 procent kvinnor och 44 procent män. Andelen kvinnor var därmed något lägre jämfört
med de fem närmast föregående läsåren, då andelen kvinnor var omkring 60 procent.
Andelen sfi-lärare med högskoleutbildning i
pedagogik var 74 procent i sfi anordnad av
kommuner och 56 procent hos andra utbildningsanordnare läsåret 2008/09. Jämfört med
föregående läsår är andelen nästan oförändrad
när det gäller kommuner men en ökning med
fem procentenheter för andra utbildningsanordnare. Liksom tidigare läsår är andelen
kvinnor med högskoleexamen med pedagogik
högre än motsvarande andel bland männen,
72 respektive 62 procent.
Diagram 6.7 Andel tjänstgörande lärare med högskoleexamen i pedagogik lå 2005/06–2007/08 fördelade på anordnare
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Av eleverna hade ungefär 60 procent minst en
tioårig utbildning sedan tidigare och 16 procent
en utbildning på 7–9 år. Knappt 24 procent hade
en utbildning som var sex år eller kortare och
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därmed som regel endast begränsade kunskaper i
grundläggande ämnen.
Sfi består av fyra kurser fördelade på tre
studievägar. Studievägarna är anpassade för olika
studietakt och mål. Kortutbildade går studieväg
1 medan högutbildade går studieväg 3. Av omkring 25 000 nybörjare läsåret 2005/06 har
64 procent fått betyget Godkänt i sfi fram t.o.m.
läsåret 2007/08. Av de som fick godkänt hade
33 procent fått betyget Godkänt på den högsta
nivån, dvs. studieväg 3, kurs D.
På uppdrag av regeringen har Skolverket tagit
fram ny officiell statistik över deltagare i sfi, bl.a.
vad avser 2007/08 för elever som 2005/06 var
nybörjare på studieväg 1. Av dem som deltog i
praktik samtidigt med studierna slutförde
77 procent en eller flera kurser upp t.o.m. studievägkurs 3D. Det kan jämföras med 59 procent
för dem som inte deltog i praktik under studietiden. Vidare visar Skolverkets statistik att den
genomsnittliga tiden för att avsluta en kurs oavsett studieväg med minst godkänt resultat var 55
veckor. För kvinnor och män var tiden 52
respektive 57 veckor.
Kontakttolkutbildning
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet fördelar statsbidrag till utbildningar
för tolkar i invandrar- och minoritetsspråk, s.k.
kontakttolkar. Utbildningarna bedrivs på folkhögskola och i studieförbund.
Utbildningarna vid folkhögskolor och studieförbund bedrivs som ettåriga sammanhållna
grundutbildningar på halvtid eller som tvååriga
distansutbildningar på kvartsfart på folkhögskola.
Knappt 16 miljoner kronor har anvisats för
kontakttolkutbildningar 2008. Under 2008 har
60 personer avslutat grundutbildningen med
godkänt resultat på den sammanhållna grundutbildningen i totalt 18 språk. Under 2008 har 11
avslutade eller påbörjade sammanhållna grundutbildningar hållits i sammanlagt 29 språk. Utöver
grundkursen har olika kompletterings- respektive fördjupningskurser genomförts.
Totalt deltog 109 personer i preparandkurser
inför auktorisation och 266 deltog i rättstolkningskurser inför provet för speciell kompetens
som rättstolk.

6.3.5

Profilerade kurser, kulturprogram,
studiecirklar och annan
gruppverksamhet inom
folkbildningen

Syftena med statens stöd till folkbildningen
framgår av förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen. Folkbildningens verksamhet ska bidra till att stärka och utveckla demokratin, göra det möjligt för kvinnor och män
att påverka sin livssituation samt skapa engagemang för att delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningen ska vidare bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkbildningen ska
också bredda kulturintresset och öka delaktigheten i kulturlivet.
Verksamhet inom vissa områden är enligt förordningen särskilt angelägna och utgör i särskilt
hög grad motiv för statens stöd: exempelvis den
gemensamma värdegrunden – alla människors
lika värde och jämställdhet mellan könen, det
livslånga lärandet, kulturen och tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning. Folkbildningen ska själv identifiera relevanta målgrupper.
För hela folkbildningsverksamheten anvisade
riksdagen 3 107 miljoner kronor 2008, en ökning
med 28 miljoner kronor jämfört med 2007.
Indikatorer för att mäta hur väl statens syften
uppnåtts är bl.a. tillgång, tillgänglighet, antal
deltagare och deltagarnas upplevelse av måluppfyllelse. Folkbildningen har genomfört ett stort
antal kurser, studiecirklar och kulturevenemang
under 2008. Deltagarna i såväl folkhögskoleverksamhet som studiecirklar var i stor utsträckning nöjda med sin utbildning eller cirkel. Under
2009 slutförs en deltagarundersökning inom
studieförbunden och 2010 ska en undersökning
hos folkhögskolorna genomföras.
Genom bl.a. möten och konferenser har Folkbildningsrådet under 2007 och 2008 bedrivit ett
omfattande arbete med att utveckla och förankra
ett system för kvalitetsredovisning för studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet,
anpassat för folkbildningens arbetssätt. Folkbildningsrådet redovisade under 2007 rapporten
Nationell kvalitetsredovisning för folkbildningen 2007. Folkbildningsrådet erbjöd under
2008 stöd för studieförbund och folkhögskolor i
form av introduktionsdagar och studiematerial
rörande utvärderingsmetodik.
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Folkhögskolorna
Under 2008 gick drygt 1 500 miljoner kronor av
statsbidraget till verksamhet vid folkhögskolorna.
De korta kurserna samlade 2008 ca 70 000
deltagare per termin vilket är en minskning med
tio procent jämfört med 2007. Något fler
kvinnor än män deltog i de korta kurserna. Antalet deltagare i de långa kurserna var i snitt ca
27 000 per termin, ca 500 fler än föregående år.
Antalet deltagare i allmänna kurser har minskat
medan deltagarna i särskilda kurser har ökat.
Bland de särskilda kurserna var det estetiska området och information och media dominerande.
Störst deltagarantal för ett enskilt ämne hade
kurserna i musik med 1 804 deltagare i snitt per
halvår. Knappt hälften av deltagarna i särskilda
kurser var under 25 år, vilken är en svag minskning jämfört med föregående år. Av deltagarna
var ca 8,5 procent över 60 år, en svag ökning
jämfört med föregående år.
Folkhögskolorna arrangerade sammantaget
närmare 2 350 kulturprogram under 2008. Det är
en minskning med ungefär 500 jämfört med
föregående år. Antalet deltagare var drygt
248 000, vilket var 7 000 fler än 2007.
Studieförbunden
Totalt fördelade Folkbildningsrådet knappt
1 600 miljoner kronor till studieförbundens
verksamhet 2008. Ett nytt studieförbund, Ibn
Rushd, godkändes inför 2008 som nytt statsbidragsberättigat studieförbund och beviljades
nära 10 miljoner kronor av Folkbildningsrådet
för sitt första verksamhetsår 2008.
De nio studieförbunden arrangerade 2008
drygt 275 000 studiecirklar med sammanlagt
nära 2 miljoner deltagare, varav 58 procent
kvinnor och 42 procent män. Vissa personer
deltar i mer än en studiecirkel varje år, men antalet enskilda personer var 740 000. Studieförbundens cirkelverksamhet i antal genomförda
studiecirklar minskade med 3 procent jämfört
med 2007 och antalet deltagare med 6 procent.
Närmare 285 000 kulturprogram genomfördes
med mer än 16 miljoner deltagare. Antalet arrangemang i form av annan folkbildningsverksamhet, bl.a. avseende att utveckla ny verksamhet, nå
nya målgrupper eller låta deltagare prova på,
ökade med 9 procent och antalet studietimmar
med 13 procent.
Inom studieförbunden omfattade 2008 det
estetiska ämnesområdet konst, musik och media
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61 procent av den totala studiecirkelverksamheten räknat i antal studietimmar. Humaniora stod
för knappt 14 procent av studietimmarna och
samhälls- och beteendevetenskap för nära
6 procent. Ämnesområdet personliga tjänster,
som bl.a. rymmer friskvård, turism, matlagning,
konsumentkunskap m.m., samt lantbruk, trädgård, skog och fiske var andra ämnesområden
med stort deltagande.
Invandrare och personer med funktionsnedsättning är särskilt uppmärksammade i studieförbundens verksamhet. Andelen invandrare utgjorde 13 procent av deltagarna, medan personer
med funktionsnedsättning svarade för drygt
9 procent. Verksamhetsåret 2008 infördes krav
på personnummer för deltagare. Därigenom har
kvaliteten i deltagarstatistiken ökat. Andelen
personer som fått förstärkta insatser på grund av
funktionsnedsättning eller för att de haft brister i
svenska språket var drygt 3 respektive
4 procent.
Av det totala antalet studiecirkeldeltagare
2008 var 16 procent 13–24 år medan 32 procent
var över 65 år. Antalet deltagare över 65 år var
överrepresenterade i förhållande till befolkningen som helhet medan det omvända gällde
för 25−44 åringar.
6.3.6

Stöd till personer med
funktionsnedsättning

Utbildningsformen vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) samt särskilt utbildningsstöd ska ge möjlighet till lärande, delaktighet och
gemenskap för personer med funktionsnedsättning.
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda
Vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux)
syftar till att ge vuxna med utvecklingsstörning
kunskaper och färdigheter motsvarande dem
som barn och ungdomar kan få i den obligatoriska särskolan och på nationella eller specialutformade program i gymnasiesärskolan. Inom
särvux får också yrkeskurser anordnas.
Särvux finansieras kommunalt. Den totala
kommunala kostnaden för särvux 2008 enligt
preliminära bedömningar från Skolverket beräknas vara ca 194 miljoner kronor, vilket är en
minskning med ca 11 miljoner kronor jämfört
med 2007. Kostnaden per elev har minskat och
uppgick 2008 till knappt 38 200 kronor.
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Totalt studerade 4 907 personer i särvux 2008,
ett i det närmaste oförändrat antal jämfört med
föregående år. Av deltagarna var 48 procent
kvinnor och 52 procent män.
Diagram 6.8 Antal studerande i särvux 2008
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Antalet deltagare per undervisningsgrupp 2008
varierade kraftigt men det genomsnittliga antalet
var 3,1 vilket var detsamma som föregående år.
Medelåldern i särvux var 37 år.
Antalet tjänstgörande lärare var, omräknat till
heltidstjänster, 261 läsåret 2007/08. Av dessa
hade 88 procent högskoleexamen med pedagogik, vilket är i stort sett oförändrat jämfört med
föregående läsår.
Skolverket påpekar i sin lägesbedömning 2008
att betyg inte alltid sätts vid kursernas avslutande. Skolverket har fastställt nya kursplaner
och betygskriterier som trädde i kraft hösten
2008. Ett kommentarmaterial till stöd för pedagogerna publicerades samtidigt.
Specialpedagogiskt stöd
Kostnader för nödvändiga anpassningsåtgärder
för personer med funktionsnedsättning ska finansieras inom ramen för den befintliga verksamheten. Vuxenstuderande med funktionsnedsättning kan dock få särskilt stöd för att kunna
studera på samma villkor som andra.
Specialpedagogiska skolmyndigheten ska ge
specialpedagogiskt stöd till bl.a. huvudmännen
för det offentliga skolväsendet. Myndigheten ska
också främja och informera om tillgången till
anpassade läromedel för barn, ungdomar och
vuxna med funktionsnedsättning. I den utsträckning behoven inte kan tillgodoses på den
kommersiella marknaden får myndigheten på
egen hand utveckla, anpassa, framställa och distribuera sådana läromedel.

Merparten av insatserna har rört studerande
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller utvecklingsstörning. Specialpedagogiska skolmyndigheten redovisar att andelen studerande
med funktionsnedsättningar är förhållandevis låg
inom kommunal vuxenutbildning, vilket kan
vara en förklaring till att efterfrågan på rådgivningsinsatser inte är så omfattande. Myndigheten redovisar att det är fortsatt svårt att nå utbildningsanordnare och studerande när kommunerna upphandlar utbildning av externa utbildningsanordnare.
Statsbidrag kan i vissa fall lämnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten till studerande för
studier inom särvux. Statsbidrag lämnades under
2008 till 123 personer, av vilka en tredjedel var
kvinnor och två tredjedelar var män.
Stöd till studerande med funktionsnedsättning
inom folkbildningen
Riksdagen har fastställt sju verksamhetsområden
för folkbildningen vilka särskilt utgör motiv för
statens stöd. Ett av dessa områden är tillgängligheten och möjligheten för deltagare med funktionsnedsättning.
Folkbildningsrådet fördelar en del av statsbidraget till folkbildningen i form av s.k.
förstärkningsbidrag till de folkhögskolor och
studieförbund som har pedagogiska merkostnader för verksamhet för deltagare med funktionsnedsättning.
Under
2008
avsattes
336 miljoner kronor för detta ändamål, t.ex. i
form av extra lärarstöd, som studieförbunden
och folkhögskolorna har för målgrupperna. Det
motsvarar knappt 11 procent av anslaget till folkbildningen.
Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) fördelade t.o.m. den 30 juni
2008 också statsbidrag till folkhögskolorna för
andra typer av merkostnader, t.ex. för tolk och
anpassning av teknik och material. Fr.o.m. den 1
juli 2008 övertogs dessa myndighetsuppgifter av
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Sisus respektive Specialpedagogiska skolmyndigheten
fördelade 2008 drygt 42 miljoner kronor av anvisade medel under utgiftsområde 17 för vissa
åtgärder för studerande med funktionsnedsättning.
På folkhögskolans långa kurser hade 2008 totalt 16 procent av deltagarna en funktionsnedsättning, 9 procent på de korta kurserna. Inom
studieförbundens verksamhet rapporteras att
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antalet deltagare i grupper där minst hälften av
deltagarna har en funktionsnedsättning utgjorde
knappt 9 procent. Antalet deltagare som fått förstärkta insatser på grund av en funktionsnedsättning utgjorde drygt 3 procent av alla deltagare.
Deltagare med medicinska funktionsnedsättningar var den största gruppen vid folkhögskolorna som erhöll stöd från Sisus eller Specialpedagogiska skolmyndigheten, följd av deltagare
med psykisk funktionsnedsättning och rörelsehinder. Den största procentuella ökningen finns
dock i gruppen med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Totalt fick 99 folkhögskolor del av bidraget.
I maj 2007 gav regeringen Sisus i uppdrag att
redovisa bl.a. vilka folkhögskolor som erhållit
statsbidrag särskilt avsett för stöd till studerande
med funktionsnedsättningar och vilka kontroller
Sisus gör av om statsbidrag lämnas för samma
kostnader för vilka folkhögskolorna tar ut avgifter av den studerande (dnr U2007/4058/SV).
Av Sisus redovisning framgår bl.a. vilka folkhögskolor som erhållit bidrag samt storleken på
bidraget till respektive folkhögskola. Vidare redovisar Sisus att de gör omfattande kontroller
för att säkerställa att statsbidragen används för
avsett ändamål och att den kontroll som görs
minimerar risken för att statsbidragen beviljas
för samma kostnader för vilka folkhögskolan tar
ut avgifter av den studerande.
Medel fördelades också genom Specialpedagogiska institutet och Sisus till Synskadades
Riksförbund för teknisk anpassning av studiematerial för synskadade och dövblinda inom
folkbildningen.
Statsbidrag kan i vissa fall lämnas av Specialpedagogiska skolmyndigheten för deltagande i
utbildning om egen eller anhörigs funktionsnedsättning. Under 2008 lämnades statsbidrag för
detta ändamål till 7 680 personer varav
55 procent var kvinnor och 45 procent var män.
Teckenspråksutbildning
Landstingen erbjuder en introduktionsutbildning i teckenspråk för hörande föräldrar till
döva barn. Därefter kan föräldrarna delta i
teckenspråksutbildning för föräldrar till barn
som för kommunikation är beroende av teckenspråk (TUFF).
Av anvisade medel 2008 under utgiftsområde
15 användes drygt 11 miljoner kronor för denna
verksamhet.
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Utbildningen genomfördes i huvudsak vid
folkhögskolor på uppdrag av Specialpedagogiska
institutet. Under 2008 deltog 899 personer i
TUFF vilket var en ökning jämfört med 2007.
Av deltagarna var 48 procent kvinnor och
52 procent män. Ersättning för deltagande i
TUFF behandlas under utgiftsområde 15 avsnitt
3.5.2.

6.4

Analys och slutsatser

Utbildning är av avgörande betydelse för att
minska risken att ställas utanför arbetsmarknaden under en försvagad konjunktur.
Dessutom är ungdomskullarna som nu lämnar
gymnasieskolan stora. Därför gör regeringen
kraftfulla satsningar för att öka antalet yrkesutbildningar och därmed göra det möjligt för fler
att återvända till arbetsmarknaden med ny kompetens. Förslagen och aviseringarna i 2009 års
budgetpropositionen (prop. 2008/09:1) och i
2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99) samt propositionen Åtgärder för
jobb och omställning (prop. 2008/09:97) innebär
att det tillförs totalt nästan 3 miljarder kronor
inklusive studiestöd till yrkesinriktad utbildning
under perioden 2009–2011. Kommunernas ansökningar till Statens skolverk om att få anordna
yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux) överskrider kraftigt tilldelade medel. Det
visar att det finns ett tryck på utbildningsplatser
och att ett stort antal yrkesutbildningar därmed
kan förväntas starta under hösten 2009 med
fortsättning under 2010 och 2011. Enligt uppgifter från organisationskommittén för yrkeshögskolan var sökandetrycket stort även vad
gäller yrkeshögskoleutbildningar.
Fortsatt utveckling, nationell styrning och en
infrastruktur för vuxnas lärande
Regeringen kan konstatera att den utveckling av
vuxenutbildningen som innebär en ökad samverkan med verksamheter tillhörande andra
politikområden är i linje med det mål och den
strategi som riksdagen beslutat om avseende den
samhällsstödda vuxenutbildningen.
Möjligheten att läsa på distans och i andra
flexibla former innebär en ökad individanpassning.
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I samarbetet och i samverkan mellan verksamheter inom utbildningsområdet och verksamheter tillhörande andra politikområden utgör
lärcentra viktiga arenor. Kommunerna har i uppgift att medverka till att en infrastruktur som
stöder den vuxnes behov av utbildning och
kompetensutveckling på olika nivåer och med
olika syften utvecklas. Med infrastruktur för
vuxenutbildning avses alla de insatser som samhället, den enskilde, arbetslivet och olika organisationer gemensamt står för i syfte att skapa
goda förutsättningar för den vuxne att delta i ett
livslångt lärande.
Regeringen anser att det är fortsatt viktigt att
huvudmännen i sin planering av vuxenutbildningen samråder med såväl företrädare för andra
politikområden som med det omgivande samhället för att på så sätt genom information och
vägledning ge den enskilde underlag för hans
eller hennes initiativ och ställningstagande avseende studier. Den enskildes eget initiativ är
fortfarande den viktigaste utgångspunkten. Här
skiljer sig det offentliga utbildningssystemet från
arbetsmarknadsutbildning som delvis har andra
mål för verksamheten. Det är ett viktigt skäl till
att en dialog förs mellan företrädare för kommunernas vuxenutbildning och andra huvudmän, inte minst för att uppnå optimal resursanvändning. De villkor som regeringen fastställt
avseende satsningen på yrkesvux om bl.a. samråd
med andra aktörer på arbetsmarknaden, vägledning och validering bör känneteckna all planering och allt genomförande av kommunernas
vuxenutbildning, men utan att individperspektivet går förlorat.
En sådan samverkan mellan huvudmän och
verksamheter bör även återfinnas på den regionala nivån. Detta behov har inte minst identifierats i samband med det arbete som bedrivs på
regional nivå med anledning av konjunkturnedgången och de kraftiga strukturomvandlingar
som följer därav. I den situation som uppstått i
och med den ekonomiska krisen med bl.a. varsel
och arbetslöshet blir en sådan samverkansstruktur allt viktigare för att möta såväl den
kraftiga strukturomvandling som arbets- och
näringsliv genomgår som den enskildes möjlighet att ställa om för nya arbetsuppgifter.
Regeringens bedömning är att det arbete som
påbörjats på regional nivå under ledning av
regionala samordnare, som utsetts av regeringen,
utgör ett viktigt inslag i den fortsatta utvecklingen av vuxenutbildningen. I avsikt att stödja

samordningen även på nationell nivå har en särskild statssekreterargrupp tillsatts med uppdrag
att leda och samordna de nationella insatserna
med anledning av den ekonomiska krisen.
Även om den positiva utvecklingen av vuxenutbildningen har fortgått kvarstår enligt regeringens bedömning vissa problem. Ett sådant är
den mycket höga andelen studerande som avbryter sin utbildning. Skolverket har i sin lägesbedömning 2008 på nytt framfört vikten och behovet av att kommunerna utvärderar och analyserar verksamheten inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och svenskundervisning
för invandrare med avseende på studieavbrotten
för att minska dessa. Skolverket uppmanar vidare
skolhuvudmännen att bättre följa upp och utvärdera den verksamhet som bedrivs på entreprenad. Skolverket avser att följa utvecklingen
beträffande validering och studier som bedrivs i
flexibla former.
Regeringen anser att tillsynen, uppföljningen
och utvärderingsarbetet måste utvecklas ytterligare såväl på lokal som nationell myndighetsnivå,
dels i omfattning och dels så att alla de utbildnings- och skolformer som ingår i det offentliga
utbildningsväsendet avseende vuxna i större utsträckning omfattas. Statens skolinspektion har
en viktig uppgift att bl.a. granska om utbildningarna med kommunala huvudmän och det
sätt på vilket de bedrivs har sin utgångspunkt i
en analys av målgruppernas behov. Den sneda
könsfördelningen i komvux bör ytterligare
uppmärksammas och analyseras även på lokal
nivå. Sammantaget är allt detta viktigt för att
kvaliteten och effektiviteten inom utbildningen
och därmed en ökad måluppfyllelse ska säkerställas.
Även om det varierar mellan olika kommuner
har kommunerna som ansvariga huvudmän för
det offentliga skolväsendet för vuxna alltmer
kommit att bli förmedlare av utbildning och
fungerar således inte enbart som utförare av densamma. De nya aktörer som på kommunernas
uppdrag genomför utbildning har enligt Skolverkets tidigare lägesbedömningar bidragit till
breddning och förnyelse av utbildningen såväl
innehållsmässigt som pedagogiskt.
Som ett resultat av ett utökat samarbete
mellan bl.a. näringslivet, offentlig verksamhet
och vuxenutbildningen i övrigt bör arbetsplatsförlagda utbildningar i lärlingsliknande former
samt möjligheter till validering komma att
genomföras i större utsträckning. Regeringens
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bedömning är att en sådan strategisk och kontinuerlig samverkan bör öka möjligheten för den
enskilde att få ett arbete. Genom att individen
kan ställa om till ny yrkesinriktning får arbetslivet tillgång till efterfrågad kompetens även sett i
ett längre perspektiv.
6.4.1

Behörighetsgivande utbildningar

Regeringens bedömning är att utvecklingen av
vuxenutbildningen vad avser innehåll, tillgänglighet och flexibilitet fortskrider. Återvändsgränderna i utbildningssystemen minskar. Däremot kvarstår skillnader i kommunerna ambitionsnivå vad gäller anordnande av yrkesutbildningar för vuxna. Detta är en icke önskvärd utveckling då även denna del av vuxenutbildningen
blir ett allt viktigare inslag för att den enskilde på
eget initiativ ska kunna få den kompetensutveckling som ett föränderligt arbets- och samhällsliv kräver. En investering i vuxenutbildning
gynnar inte enbart den enskilde medborgaren
utan även den enskilda kommunen och regionen
vad gäller utveckling och tillväxt.
Även folkbildningen bidrar till att göra det
möjligt för studerande att skaffa sig behörighet
för vidare studier.
Tillgänglighet och inriktning
Skolverkets uppföljning visar att verksamheten
inom den kommunala vuxenutbildningen har
minskat under en rad år. Orsaker till detta är
bl.a. det tidigare goda arbetsmarknadsläget då
efterfrågan på utbildningar minskade.
Den utveckling och ökning av flexibla utbildningsformer som pågår indikerar att ansträngningar görs i kommunerna för att vuxna ska
kunna delta i en utbildning som är individanpassad. Regeringen bedömer att det är av
största vikt att denna utveckling fortsätter för att
vuxna i hela landet ska kunna kombinera studier
med arbete och annan sysselsättning.
Tillgång till god utbildning
Folkbildningens verksamhet är i allt väsentligt av
god kvalitet. Folkhögskolor och studieförbund
når viktiga målgrupper och är verksamma över
hela landet.
Under Folkbildningsrådets ledning pågår
sedan 2007 ett omfattande arbete med en nationell kvalitetsredovisning som bl.a. innefattar att
ta fram olika kvalitativa kriterier för studieför104

bund och folkhögskolor. Resultaten kommer att
rapporteras under våren 2010. Sammantaget bidrar insatserna avseende utarbetandet och förankrandet av gemensamma ramar för kvalitetsarbetet till förbättrade möjligheter att bedöma
enskilda verksamheter, men också till att göra
jämförelser.
Regeringens bedömning är att dagens möjligheter att lägga ut utbildning på entreprenad bör
kunna ge vuxna en större valfrihet och fler utbildningar av hög kvalitet.
Kommunernas arbete med att ta fram utbildningar bör ske i en nära samverkan med företrädare för det lokala och regionala arbetslivet.
En samverkan mellan kommuner i regionförbund eller genom avtal förstärker möjligheten
att erbjuda relevanta utbildningar som kan stödja
tillväxt och ge individer tillgång till kompetensutveckling. Det finns många aktörer i en region
som gör bedömningar av kompetensbehov och
som kan erbjuda utbildningar. En utveckling av
samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, universitet samt högskolor och
yrkeshögskoleutbildningar är något som blir allt
viktigare och i det perspektivet blir olika regionala samverkansorgan väsentliga inslag i arbetet.
Regeringens slutsats är att fler insatser behövs
för att främja att en mångfald av utbildningar
med hög kvalitet som utgår från den enskildes
behov och önskemål anordnas. Skolverkets
iakttagelse att utbildningarnas karaktär medför
att männen inte söker sig till dem är allvarlig.
Det tyder på att utbildningsanordnarna inte alltid uppfyller de behov som finns då det gäller
utbildningarnas innehåll och formen för hur de
genomförs.
6.4.2

Eftergymnasial yrkesutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning (KY) är den utbildningsform som har flest antal studerande inom
det eftergymnasiala systemet utanför högskolan.
KY är i dag etablerad och finns i stort sett i alla
län som ett efterfrågat och värdefullt kompetenstillskott på arbetsmarknaden.
Den höga andelen som får arbete efter avslutad utbildning, nästan 90 procent, visar att KY
i hög grad motsvarar de mål som angetts för utbildningsformen. Skälet till detta är sannolikt
den nära kopplingen mellan arbetslivet och utbildningen.
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Den lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken som bedrivs inom yrkeshögskolan
har stor potential att kunna utvidgas. Den har
stor betydelse för att bevara viktig hantverkskunskap i landet, samtidigt som den kan
rädda små hantverksverksamheter som kan gå
förlorade om ingen kan ta över dem i en framtid.
Enligt Skolverkets lägesbedömning 2008 finns
det en risk att vissa påbyggnadsutbildningar och
kortare yrkesutbildningar inte kommer att
kunna ingå i yrkeshögskolan. Skolverket bedömer att dessa bör ges möjlighet att genomföras och finansieras inom kommunal vuxenutbildning. Regeringen har behandlat frågan i
propositionen
Yrkeshögskolan
(prop.
2008/09:68).
Folkhögskolorna genomför yrkesutbildningar
inom ramen för sina ordinarie kurser. Folkbildningen har på detta sätt blivit ett viktigt komplement till övrig eftergymnasial yrkesutbildning
som samhället erbjuder. Folkhögskolorna ges nu
möjlighet att anordna sina yrkesutbildningar
inom yrkeshögskolans ramverk. Regeringen bedömer därför att yrkesinriktade utbildningar
inom folkbildningen i framtiden bör kunna ta
del av den ökade kvalitetssäkringen som införandet av yrkeshögskolan innebär. Regeringen
kommer noga att följa utvecklingen av detta.
6.4.3

Integration

Svenskundervisning för invandrare
Antalet elever i svenskundervisning för invandrare (sfi) har ökat sju år i rad och var läsåret
2007/08 det högsta någonsin. Enligt prognoser
för mottagande av flyktingar kommer en viss
minskning att ske de kommande åren men
trycket på utbildningssystemet antas dock bli
fortsatt högt.
Sambandet mellan elevernas tidigare utbildningsbakgrund och resultatet i sfi är starkt. En
kortare tidigare utbildning kan göra det svårt att
arbeta och verka i Sverige. För personer med
funktionsnedsättning tycks särskilda undervisningsgrupper ha betydelse för att de ska nå kunskapsmålen. Mot denna bakgrund kommer det
även fortsättningsvis att ställas stora krav på sfi
och grundläggande vuxenutbildning liksom på
kommunernas introduktionsinsatser i fråga om
tillgänglighet, flexibilitet etc. Även inom grundläggande vuxenutbildning förväntas antalet

studerande öka till följd av det stora antalet nyanlända med kort tidigare utbildning.
Statskontorets rapport Sfi - resultat, genomförande och lärarkompetens. En utvärdering av
svenska för invandrare (2009:2) visar att sfi har
brister vilket inte är tillfredställande. I syfte att
förbättra undervisningens innehåll har en ny
kursplan för sfi beslutats. Denna trädde i kraft
den 1 januari 2009. Vidare har lärarnas kompetens stor betydelse och sfi-lärarna har fortfarande möjlighet att fortbilda sig inom ramen
för regeringens satsning Lärarlyftet. Den förstärkta nationella inspektionen som genomförs
av Statens skolinspektion har också betydelse
genom att den ökar förutsättningarna för att utbildningarnas kvalitet förbättras och säkerställs.
Kontakttolkar
Regeringen har gett Tolk- och översättarinstitutet i uppdrag att fr.o.m. 2007 utveckla
kontakttolkutbildningen till en sammanhållen
grundutbildning som, om den bedrivs på halvtid,
omfattar två terminer som berättigar till studiestöd.
Resultatet visar att det har varit svårt att rekrytera studerande till utbildningar på halvtid.
Däremot är det ett högt sökandetryck till utbildningar på kvartstid, som inte berättigar till
studiestöd. Deltagarna på dessa utbildningar erhåller i stället stipendier. Regeringen finner det
bekymmersamt att kontakttolkutbildningen inte
utvecklats till en sammanhållen grundutbildning
på halvtid. Genom att förkunskapskrav och nationella prov har införts har dock kvaliteten på
utbildningen ökat. Regeringen kommer att följa
utvecklingen.
6.4.4

Profilerade kurser, kulturprogram,
studiecirklar och annan gruppverksamhet inom folkbildningen

Av resultaten framgår att folkbildningen är en
viktig aktör inom det livslånga lärandet. Genom
sina insatser erbjuder folkhögskolor och studieförbund många vuxna en chans till höjd utbildnings- och bildningsnivå, personlig utveckling,
en meningsfull fritid och ett ökat engagemang
för att delta i samhällsutvecklingen. Resultatredovisningen visar också att det inom folkbildningen sker ett aktivt arbete med att utveckla
verksamheten och nå ut till nya grupper.
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Det är angeläget att Folkbildningsrådet, liksom
folkhögskolor och studieförbund, fortsätter sitt
systematiska uppföljnings- och utvärderingsarbete på olika nivåer.
6.4.5

Stöd till personer med
funktionsnedsättning

Av tillgänglig statistik framgår inte om efterfrågan på vuxenutbildning för utvecklingsstörda
överstiger antalet tillgängliga platser. Övrigt stöd
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till personer med funktionsnedsättning, t.ex.
specialpedagogiskt stöd genom Specialpedagogiska skolmyndigheten, bedöms även fortsättningsvis behövas i motsvarande omfattning som
2008.
Folkbildningen är alltjämt en viktig aktör i arbetet med att nå personer med funktionsnedsättning. Genom att Folkbildningsrådet avsätter
riktade medel ur folkbildningsanslaget för pedagogiska merkostnader förbättras möjligheterna
för folkhögskolor och studieförbund att göra
extra
insatser
för
dessa
deltagare.
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7 Universitet och högskolor

7.1

Omfattning

Området universitet och högskolor omfattar
högskoleutbildning och forskning vid statliga
universitet och högskolor, utom Sveriges lantbruksuniversitet, samt utbildning vid de enskilda utbildningsanordnarna. Inom området
finns anslag för universitet och högskolor,
enskilda utbildningsanordnare, ersättning för
klinisk utbildning och forskning samt anslag
för Högskoleverket och Verket för högskoleservice.

7.2

Resultatredovisning

Nedan redovisas övergripande resultat för
universitet och högskolor. För en mer
detaljerad bild av högskolesektorn hänvisas till
Högskoleverkets årsrapport 2009 (2009:12 R)
och Högskoleverkets statistiska databas, den
s.k. NU-databasen.
Sedan den 1 juli 2007 tillämpas nya bestämmelser i högskolelagen (1992:1434) och bl.a.
högskoleförordningen (1993:100) vad avser
uppdelning av högre utbildning i tre nivåer:
grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. I
nedanstående redovisning används de nya
benämningarna förutom i de fall texten syftar
på äldre förhållanden.

7.3

Övergripande om universitet
och högskolor

Under 2008 fanns det sammanlagt 60 högskolor, universitet och enskilda utbildningsanordnare som gav akademisk utbildning i
Sverige. Av dessa var 14 statliga universitet och
22 statliga högskolor. Från och med den 1
januari 2008 ingår Försvarshögskolan som en
statlig högskola under Utbildningsdepartementet. Därutöver fanns det tre lärosäten med
enskild huvudman som hade tillstånd att
utfärda examina på forskarnivå nämligen
Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm.
Det fanns också nio högskolor med enskild
huvudman, så kallade enskilda utbildningsanordnare, med tillstånd att utfärda examina på
grundnivå och avancerad nivå och ett antal
utbildningsanordnare med tillstånd enbart för
psykoterapeutexamen.
Under 2009 återkallade regeringen tillståndet att utfärda psykoterapeutexamen för
åtta enskilda utbildningsanordnare, varav ett
återkallades på utbildningsanordnarens eget
initiativ på grund av samgående med en annan
enskild utbildningsanordnare.
De direkta statliga anslagen till universitet
och högskolor uppgick under 2008 till 32,1
miljarder kronor. Dessa har ökat med 0,2
miljarder jämfört med föregående år. Utöver
de direkta statsanslagen finansierar staten
verksamhet vid universitet och högskolor med
8 miljarder kronor via olika statliga myndigheter, framför allt genom forskningsråden.
Sammantagen innebär detta att ca 80 procent
av verksamheten vid universitet och högskolor
är statligt finansierad.
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I förhållande till bruttonationalprodukten
(BNP) avsätter Sverige knappt 1,6 procent till
högskolesektorn. Genomsnittet för OECD är
knappt 1,5 procent. Alla nordiska länder förutom Island har minskat sin andel något jämfört med tidigare år, vilket i många fall förklaras av kraftig BNP-tillväxt.

7.4

Kvalitet

Högskoleverket har under 2008 slutfört den
första sexårscykeln med utvärderingar, där
sammanlagt 1 700 högskoleutbildningar granskades. Parallellt startade en ny sexårscykel,
med ett förändrat system för utvärdering av
utbildningar som var avsett att bl.a. vara mer
kostnadseffektivt än tidigare system. Det systemet kom dock enligt Högskoleverket att
omfatta flera metodproblem och fick kritik
från lärosätena. Högskoleverket beslöt därför
under hösten 2008 att flytta fram de utvärderingar som var planerade för 2009 och i stället
inleda arbetet med ett nytt system för utvärdering av utbildningar.
Den samlade bedömningen efter den första
sexårscykeln är att lärosätena i så gott som
samtliga fall på ett tillfredsställande sätt vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de
brister som påtalats, till exempel stärkt lärarkompetensen. I vissa fall har lärosätena själva
valt att i stället lägga ned utbildningen. Högskoleverket har även följt upp utbildningarna
tre år efter att utvärderingsrapporterna publicerats och sett att utvärderingarna givit effekter. Lärosätena har i de flesta fall tagit till sig de
rekommendationer som bedömargrupperna
givit i syfte att vidareutveckla kvaliteten i
utbildningarna.
Under 2008 slutfördes de fyra sista utvärderingarna inom ramen för den första sexårscykeln. Beslut om ifrågasättande av examensrätt fattades för 10 av 27 lärarutbildningar.
Övriga utbildningar som granskades i den första sexårscykeln bedömdes uppfylla kvalitetskraven. Därutöver påbörjades under 2008 sju
utvärderingar inom ramen för den andra
sexårscykeln. För dessa hade vid årets slut inte
utvärderingsprocessen kommit så långt att
beslut om eventuella ifrågasättanden av examenstillstånd ännu hade hunnit fattas.
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År 2007 utvärderades det största antalet
utbildningar hittills. Det var också ett år med
många ifrågasättanden av examensrätter: 69
stycken, vilket motsvarade 17 procent av de
granskade utbildningarna. Merparten av dessa
fanns inom området vård och medicin samt
bland psykoterapeututbildningarna. Dessa utbildningar följdes upp under 2008 och beslut
om indraget examenstillstånd fattades i ovanligt hög grad. Inom vårdområdet återkallades
examenstillståndet för sju utbildningar. För de
flesta av de resterande vårdutbildningarna som
ifrågasatts gjordes bedömningen att tillräckliga
åtgärder vidtagits för att uppfylla kvalitetskraven för högre utbildning. I nio fall valde
lärosätena själva att lägga ner de ifrågasatta
vårdutbildningarna.
Av de 18 psykoterapeututbildningar som
följdes upp rekommenderade Högskoleverket
regeringen att besluta att återkalla tillståndet
att utfärda psykoterapeutexamen för sju enskilda utbildningsanordnare, vilket regeringen
också har gjort. Med anledning av de brister
som uppmärksammats vid granskningarna har
regeringen gett Högskoleverket i uppdrag att
utreda hur ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen ska kunna säkerställas.
Granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete
har under 2008 genomförts vid nio lärosäten,
varav sex lärosäten bedömdes ha ett gott eller
godtagbart kvalitetsarbete. Övriga tre lärosäten har enligt Högskoleverket inte ett godtagbart kvalitetsarbete och ska därför vidta åtgärder inom ett år för att komma till rätta med de
brister som granskningen har visat. Den huvudsakliga bristen som observerats är avsaknaden av en systematik för kontinuerlig förbättring av verksamheten.
Under 2008 avgjordes 32 ansökningar om
examenstillstånd. Den procentuella andelen
bifall (66 procent) och avslag (34 procent) är
relativt stabil jämfört med tidigare år.
Tillsyn

Högskoleverket har till uppgift att utöva
tillsyn för att öka rättssäkerheten för allmänheten och för enskilda individer. Tillsynsverksamheten omfattar huvudsakligen tre områden: handläggning av enskilda ärenden, egeninitierade granskningar i viktiga frågor samt
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tillsynsbesök på universitet och högskolor.
Antalet avgjorda enskilda ärenden fortsätter
att öka och uppgick under 2008 till 129
ärenden. En orsak till ökningen kan vara att
Högskoleverket sedan hösten 2008 har infört
möjligheten att göra tillsynsanmälningar via en
webbplats. Inom ramen för den egeninitierade
tillsynen har Högskoleverket bland annat behandlat rättssäkerheten för studenter hos
enskilda utbildningsanordnare samt rättssäkra
examinationer.

utbytesprogram och ca 5 000 inom ramen för
något utbytesprogram.
Diagram 7.1 Antal in- och utresande studenter
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7.5

Internationalisering

Antalet utländska studenter som påbörjar
studier vid svenska universitet och högskolor
fortsätter att öka. Under läsåret 2007/08
registrerades 21 700 nya inresande studenter
vid svenska lärosäten, vilket var en ökning med
13 procent jämfört med föregående läsår. De
utländska studenternas andel bland högskolenybörjare har ökat från 11 procent till 25
procent under de senaste tio åren.
Ca 31 400 studenter från andra länder
studerade i Sverige under läsåret 2007/08.
Totalt utgjorde de inresande studenterna drygt
åtta procent av samtliga studenter i Sverige
under 2007/08. Av dessa kom 19 300 till
Sverige som fritt inresande studenter utanför
utbytesprogram, s.k. free movers, och 12 100
inom ramen för utbytesprogram, varav merparten via Erasmusprogrammet. En tredjedel
av de fritt inresande studenterna läsåret
2007/08 kom från länder i Asien. Bland dessa
kom flest från Kina och Pakistan.
I och med att antalet utbildningar som ges
enbart på engelska har ökat under senare år
läser fler free movers en hel utbildning i
Sverige. Av de 10 000 inresande nybörjarna
som studerade vid svenska lärosäten som free
movers läsåret 2007/08 studerade 6 100 på
program och bland dessa läste över 80 procent
ett program på avancerad nivå.
Skillnaden mellan antalet studenter som
kommer till Sverige för att studera jämfört
med antalet svenskar som åker utomlands för
att studera fortsätter att öka. Under läsåret
2007/08 studerade ca 24 000 svenska studenter
utomlands. Det är två procent färre än läsåret
innan. Nära 19 000 av dessa studerade utomlands som fritt utresande studenter utanför
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Av samtliga studenter som avlade examen i
Sverige under 2007/08 hade 14 procent
studerat utomlands under sin utbildning. De
flesta som har studerat utomlands återfinns
bland personer med arkitektexamen och personer med juristexamen. Antalet utresande
studenter och lärare inom lärarutbildningen
har ökat efter att ett antal lärosäten har satsat
på ökad mobilitet för denna grupp. Trots detta
är lärarutbildningen ett av de utbildningsprogram som ligger lägst i andelen utresande
svenska studenter.
Lärarutbyte sker bland annat inom ramen
för Erasmusprogrammet. Under läsåret
2007/08 skedde en minskning i antalet utresande lärare vid svenska lärosäten inom programmet. 500 lärare åkte ut för att undervisa
vid ett annat europeiskt lärosäte. Inför läsåret
2007/08 kunde lärosätena för första gången
söka Erasmus mobilitetsmedel för personalfortbildning, något som visade sig vara mycket
intressant för svenska lärosäten. Under
2007/08 deltog 114 personer från svenska
lärosäten i sådan mobilitet.
I Högskoleverkets rapport En högskola i
världen – internationalisering för kvalitet
(2008:15 R) konstateras att de flesta lärosäten
har gjort stora insatser inom internationalisering och att det skett en positiv utveckling
inom området. Internationaliseringen har blivit mer integrerad i utbildningen, något som
gäller både styrdokument, kvalitetssäkring och
undervisning. Arbetet med internationalisering
har också förändrats organisatoriskt och har i
dag en bättre förankring i lärosätets ledning.
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Flera lärosäten har arbetat fram en egen
språkstrategi och utvecklat språkstödet till
lärare och annan personal. Samtidigt konstateras att en låg lärarmobilitet fortfarande är ett
problem och incitament för en ökad lärarmobilitet efterfrågas. I rapporten konstateras
också att forskarutbildningen släpar efter inom
internationaliseringsarbetet, framför allt vad
gäller utlandsvistelser och internationalisering
på hemmaplan. Av lärosätenas årsredovisningar för 2008 framgår dock att utländska
studenter i ökande omfattning antas till utbildning på forskarnivå. Exempelvis hade 40 procent av de antagna på forskarnivå vid Kungl.
Tekniska högskolan en tidigare examen från
ett annat land än Sverige. Det förekommer
också att utländska doktorander tillbringar en
kortare period vid svenska lärosäten.
Under 2008 har många universitet och högskolor satsat på att öka antalet inresande studenter genom etablerade utbytesavtal, både för
att stärka kvaliteten i utbytena och för att tydligare sammanlänka inresande och utresande
studenter. Flera lärosäten prioriterar dessutom
utbyte inom etablerade avtal framför att rekrytera fritt inresande studenter och de som
rekryterar dessa vänder sig till europeiska
länder snarare än till länder utanför EU och
EES.
Svenska institutet inledde under 2008 ett
projekt tillsammans med 29 lärosäten kallat
Study destination Sweden. Syftet med projektet
är att utveckla en inom högskolevärlden väl
förankrad profil för Sverige som studiedestination och att öka möjligheten till koordinering av de insatser som görs för att synliggöra Sverige som studiedestination, särskilt
med fokus på ett eventuellt införande av
studieavgifter för studenter från tredjeland.

7.6

Integration

Antalet ärenden avseende bedömning för
yrkesverksamhet har jämfört med 2007 ökat
med 13 procent till drygt 4 600 inkomna
ansökningar. Handläggningstiden har ökat något, vilket bl.a. beror på en stor ökning av
antalet ärenden och förändrade arbetsprocesser på grund av införandet av ett nytt ärendeoch dokumenthanteringssystem vid Högskoleverket som på sikt ska öka effektiviteten.
Den stora ökningen av antalet asylsökande
från Irak har lett till att ansökningar med
utbildningar från Irak nu utgör nästan en
tredjedel av alla ärenden.
Kompletterande utbildning för personer med
utländsk examen

Under 2000-talet har möjligheterna till
kompletterande högskoleutbildningar för
personer med utländska utbildningar ökat.
Utbildningarna har under de senaste åren gått
från att vara allmänna till att bli specifika för
olika yrkesgrupper. Under 2008 har Högskoleverket utvärderat utbildningarnas måluppfyllelse och kartlagt vad de studenter som
påbörjat en kompletterande utbildning 2002–
2004 är sysselsatta med i dag. I Högskoleverkets rapport Hur går det efter kompletterande utbildning för utländska akademiker?
(2008:30 R) framgår att majoriteten har fått
arbete under eller efter utbildningen men även
att flera har fortsatt med andra studier. Många
studenter har, på grund av att de fått arbete,
avbrutit sin utbildning innan de hunnit
slutföra den. Under 2008 pågick kompletteringsutbildningar enligt regeringsuppdrag
för 30 jurister och drygt 200 lärare med
utländsk utbildning vid sex universitet och
högskolor. Hittills har bara enstaka av dessa
slutfört sin kompletterande utbildning, varför
det är för tidigt att utvärdera dessa satsningar.

Bedömning av utländsk utbildning

7.7

Högskoleverket har i uppdrag att göra
bedömningar av utländska utbildningsmeriter
för att bidra till att personer med utländsk
högre utbildning ska kunna integreras på den
svenska arbetsmarknaden. Verket beslutar
även om behörighetsbevis för utländska lärare.

Under 2008 ökade antalet helårsstudenter
efter flera års nedgång. Antalet helårsstudenter
uppgick under 2008 till drygt 280 000, vilket är
ca 2 000 fler än under 2007. Störst är ökningen
inom teknik, medan antalet helårsstudenter
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inom både humaniora och samhällsvetenskap
har minskat. Jämfört med för tio år sedan var
antalet helårsstudenter 2008 ca 35 000 fler.
Diagram 7.2 Antal helårsstudenter 1998–2008
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Källa: Högskoleverkets NU-databas

Drygt 40 procent av samtliga helårsstudenter
läser kurser inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik. Företagsekonomi utgör det
enskilt största ämnet. 30 procent av samtliga
helårsstudenter studerar inom naturvetenskap
eller teknik. Övriga återfinns inom medicin
och vård, undervisning samt de konstnärliga
utbildningarna.
Av studenterna i utbildning på grundnivå
och avancerad nivå utgör kvinnor 59 procent
och män 41 procent. Det är endast inom det
konstnärliga området och inom naturvetenskap som könsfördelningen är jämn. Särskilt
framträdande är den ojämna könsfördelningen
inom teknik samt inom vård- och omsorgsutbildningarna. Fördelningen har varit oförändrad under de senaste åren. Lärosätenas
arbete för att uppnå en jämnare könsfördelning på utbildningar med sned könsfördelning
ger framför allt resultat när det gäller att öka
andelen kvinnor på tekniska utbildningar.

Arbetet med att öka andelen män på läraroch vårdutbildningar visar inte lika goda
resultat.
Under läsåret 2007/08 ökade också antalet
högskolenybörjare för första gången på flera
år. Under läsåret påbörjade drygt 87 100 personer högskolestudier för första gången, vilket
är 5 700 fler än föregående läsår. En del av
ökningen förklaras med att antalet inresande
studenter fortsätter att öka (se avsnitt 7.4
Internationalisering). Men även antalet svenska studenter har ökat, vilket delvis har att göra
med att antalet 19-åringar ökar bland nybörjarna, främst på grund av att årskullarnas storlek ökar. Totalt är dock de svenska nybörjarna
fortfarande färre än i 2000-talets början.
Medianåldern för högskolenybörjare har
varit 22 år de senaste tio åren. Exkluderas de
inresande studenterna sjunker medianåldern
för högskolenybörjare till 21 år.
Distansutbildningen inom högskolan har
fortsatt att öka. Under läsåret 2007/08 uppgick antalet distansstudenter till 101 400, vilket
är 12 000 fler än föregående läsår och drygt tre
gånger så många som för tio år sedan. Närmare
40 universitet och högskolor erbjöd under
läsåret 2007/08 kurser och program som
distansutbildning, varav den största delen
utgjordes av kurser om högst 7,5 högskolepoäng. Ökningen av antalet distansstudenter
innebär att drygt var fjärde student numera
läser på distans eller kombinerar distansstudier
med campusförlagda studier. Ca 40 procent av
distansstudenterna läser samtidigt campuskurser. Av de studenter som enbart läser på
distans var 80 procent registrerade på deltid.
Jämfört med övriga studenter är drygt dubbelt
så många distansstudenter över 34 år och
andelen kvinnor är något högre.

Tabell 7.1 Antal studenter i högskoleutbildning

2006

2007

2008

2006

Andel kvinnor
2007
2008

2006

Andel män
2007

2008

Antal helårsstudenter

285 060

278 250

280 060

59 %

59 %

59 %

41 %

41 %

41 %

Antal registrerade studenter i
grundutbildning, per hösttermin

320 026

322 179

348 426

60 %

60 %

60 %

40 %

40 %

40 %

Antal högskolenybörjare*

82 719

81 319

87 100

55 %

57 %

57 %

45 %

43 %

43 %

Källa: Högskoleverkets NU-databas
Anm.: Inklusive helårsstudenter vid Försvarshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare.
* Student som för första gången sedan 1956 är registrerad i svensk grundläggande högskoleutbildning. Uppgifterna avser läsår. 2008 innebär läsåret 2007/08.
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Flest distansstudenter har Mittuniversitetet
med 11 000 studenter och Umeå universitet med
9 700 studenter. Vid Mittuniversitetet motsvarar
antalet 75 procent av samtliga studenter. Högst
andel distansstudenter har dock Högskolan på
Gotland med 84 procent. Andra lärosäten med
mer än 50 procent distansstudenter är Högskolan i Gävle, Blekinge tekniska högskola och
Högskolan Dalarna.
Avvecklingen av Myndigheten för nätverk och
samarbete inom högre utbildning

I budgetpropositionen för 2008 (prop.
2007/08:1) aviserade regeringen avvecklingen av
Myndigheten för nätverk och samarbetet inom
högre utbildning och den upphörde som egen
myndighet den 31 december 2008. I samband
med avvecklingen överförde regeringen ansvaret
för generell information om IT-stödd distansutbildning på högskolenivå samt förvaltningen
av webbplatsen www.netuniversity.se till Högskoleverket. Ansvaret för registrering av lärosätenas uppgifter om IT-stödd distansutbildning
överfördes till Verket för högskoleservice. Nätuniversitetets webbplats www.netuniversity.se är
avvecklad och den generella informationen
gällande IT-stödd distansutbildning är sedan den
1 januari 2009 integrerad i webbplatsen
studera.nu.

Bland nybörjarna i högskolan har en större
andel män jämfört med kvinnor högutbildade
föräldrar (minst treårig eftergymnasial utbildning). Läsåret 2007/08 var andelen 38 procent
för männen och 31 procent för kvinnorna.
Under den senaste tioårsperioden har andelen
med högutbildade föräldrar ökat för männen
medan andelen för kvinnorna legat på ungefär
samma nivå.
Föräldrarnas utbildningsnivå har stor
betydelse även för rekryteringen till program
som leder till yrkesexamina. Studenter med högutbildade föräldrar återfinns oftare än andra
studenter på utbildningar som kräver höga betyg
för att antas. 2007/08 fanns högst andel med
högutbildade föräldrar, 70 procent, bland nybörjarna på läkarutbildningen. Även på utbildningarna till arkitekt, psykolog och jurist var andelen
med högutbildade föräldrar stor medan lägst
andel med högutbildade föräldrar återfanns på
socionom- och lärarutbildningarna.
På nästan alla större utbildningar som leder till
yrkesexamen har andelen med högutbildade föräldrar ökat med 1–4 procentenheter under den
senaste tioårsperioden. Det finns även några
program där andelen minskat. Störst minskning,
med cirka 20 procentenheter, fanns på utbildningen till apotekare. En minskad eller oförändrad andel innebär att snedrekryteringen
minskat eftersom andelen högutbildade bland
föräldrarna i befolkningen ökat under samma
period.

Breddad rekrytering
Resurstilldelning

Vid universitet och högskolor bedrivs ett
omfattande arbete i syfte att bredda
rekryteringen till högskolan. Detta arbete har i
allt större utsträckning kommit att betraktas
som en permanent verksamhet snarare än som
isolerade insatser och tidsbegränsade projekt.
Emellertid är det svårt att se några tydliga
effekter av det arbete som universitet och
högskolor bedriver i fråga om att rekrytera
studenter från icke-akademisk bakgrund. Enligt
Högskoleverket och SCB har föräldrarnas
utbildningsnivå stor betydelse för övergången till
högskolan. Skillnaderna i övergångsfrekvens
mellan barn till föräldrar som saknar gymnasieutbildning och bland barn med forskarutbildade
föräldrar har varit tämligen konstant under den
senaste tioårsperioden, även om övergången till
högskolan har ökat.
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I nuvarande resurstilldelningssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå åligger det
lärosätena att anpassa utbildningsutbudet efter
studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens
behov. Regeringen fastställer ett takbelopp för
varje lärosäte, dvs. ett belopp mot vilket lärosätet
efter årets slut har rätt att avräkna antalet
helårsstudenter och helårsprestationer med ersättningsbelopp som fastställs i regleringsbrev
för olika utbildningsområden. Under de senaste
åren har det varit en obalans mellan tilldelade
resurser till lärosätena och studenternas efterfrågan på utbildning. Mellan 2003 och 2005 översteg utbildningsvolymen tilldelade takbelopp.
Under dessa år utbildades således fler studenter
än lärosätena fick ersättning för. År 2006
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Tabell 7.2 Antal helårsstudenter och tilldelat takbelopp per lärosäte 2008

ANTAL HELÅRSSTUDENTER
UNIVERSITET/HÖGSKOLA

TAKBELOPP 2008

UTFALL 2008

(tkr)

(tkr)

%

20 234

1 241 448

1 167 087

94%

24 585

25 157

1 641 457

1 563 464

95%

2006

2007

2008

Uppsala universitet

20 721

19 916

Lunds universitet

25 545

Göteborgs universitet

24 945

24 089

24 091

1 628 338

1 584 508

97%

Stockholms universitet

22 350

22 422

27 216

1 466 463

1 307 747

89%

Umeå universitet

16 125

15 560

15 343

1 107 602

1 052 211

95%

Linköpings universitet

17 218

16 872

17 076

1 229 377

1 155 827

94%

Karolinska institutet

5 796

5 504

5 243

534 305

500 305

94%

Kungl. Tekniska högskolan

11851

11 703

12 230

969 222

933 312

96%

Luleå tekniska universitet

7 313

6 605

6 358

591 514

492 308

83%

Karlstads universitet

7 922

7 606

7 490

525 720

496 759

94%

Växjö universitet

7 243

7 304

7 477

456 438

418 242

92%

Örebro universitet

8 588

8 343

8 207

603 171

536 163

89%

Mittuniversitetet

7 494

6 907

6 656

514 930

408 118

79%

Blekinge tekniska högskola

3 577

3 678

3 822

239 837

264 056

110%

135

158

166

45 698

51 230

112%

Danshögskolan
Dramatiska institutet

171

161

166

77 765

81 487

105%

Gymnastik- och idrottshögskolan

440

453

375

48 725

45 680

94%

Högskolan i Borås

5 245

5 497

5 878

386 556

400 949

104%

Högskolan Dalarna

5 412

5 385

6 026

363 438

345 995

95%

Högskolan på Gotland

2 051

2 131

2 348

120 477

124 458

103%

Högskolan i Gävle

6 008

5 806

5 683

393 979

358 597

91%

Högskolan i Halmstad

5 100

4 917

5 088

309 536

311 337

101%

Högskolan i Kalmar

5 889

5 740

5 774

425 509

386 854

91%

Högskolan Kristianstad

4 946

4 818

4 732

326 601

289 847

89%

Högskolan i Skövde

4 092

3 907

4 090

299 165

271 594

91%

Högskolan Väst

4 020

4 083

4 275

289 494

272 901

94%

Konstfack

622

618

596

122 687

121 555

99%

Kungl. Konsthögskolan

218

222

231

55 447

61 938

112%

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm

598

631

619

106 117

105 864

100%

10 413

10 576

11 170

738 315

689 951

93%

8 091

7 673

7 437

574 225

507 753

88%

38

38

35

16 299

15 482

95%

6 279

5 803

5 716

327 709

276 107

84%

76

67

67

26 950

25 150

93%

Chalmers tekniska högskola AB

8 457

8 385

8 686

714 037

718 109

101%

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

6 529

7 021

7 965

453 939

475 838

105%

277 727

271 044

273 723

18 972 490

17 818 783

94%

Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm

Totalt

Anm.: I tabellen redovisas endast lärosäten med takbelopp, vilket innebär att Försvarshögskolan, Sveriges lantbruksuniversitet, Handelshögskolan i
Stockholm samt övriga enskilda utbildningsanordnare inte ingår. Vid dessa lärosäten fanns under 2008 ca 6 300 helårsstudenter.
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beslutade riksdagen att öka anslagen till universitet och högskolor. Från och med 2006 började
antalet helårsstudenter att minska vid flera
lärosäten, vilket resulterade i ett ökat anslagssparande. Under 2008 var utfallet 94 procent av
tilldelade medel (se tabell 7.2 Antal helårsstudenter och tilldelat takbelopp per lärosäte 2008).
Mål för antal studenter inom naturvetenskap och
teknik

Regeringen har sedan 1997 satt mål för minsta
antal helårsstudenter inom naturvetenskap och
teknik vid flertalet lärosäten. Målsättningen har
varit att öka tillgången på arbetskraft med naturvetenskaplig eller teknisk kompetens.
Diagram 7.3 Antal helårsstudenter inom naturvetenskap och
teknik, samt totalt antal helårsstudenter 1997–2008
350 000

60 000

300 000

50 000

250 000

40 000

200 000
30 000
150 000
20 000

100 000

10 000

50 000

0

0
97

98

99

99

Naturvetenskap

01

02

03

Teknik

04

05

06

07

08

Totalt

Sammantaget har antalet helårsstudenter inom
naturvetenskap och teknik ökat sedan 1997, men
ökningen har enbart skett inom teknik. Under
2008 ökade antalet helårsstudenter inom naturvetenskap för första gången sedan slutet av 1990talet, men det finns fortfarande färre studenter
inom naturvetenskap jämfört med 1997. Inom
teknik skedde en uppgång som sammanföll med
den totala ökningen av studenter inom högskolan. Därefter minskade antalet teknikstudenter i takt med de senaste årens minskning av
det totala studentantalet för att sedan vända
uppåt under 2008. Sedan 1997 har antalet
teknikstudenter ökat med 20 procent.
Under 2008 uppgick det samlade målet för
antal helårsstudenter inom naturvetenskap och
teknik till 83 935, medan utfallet blev 83 485.
Det innebär att måluppfyllelsen nästan var 100
procent under 2008, vilket är det högsta utfallet
på flera år. Ökningen av studenter inom framför
allt teknik ledde också till att 17 lärosäten
114

uppnådde de uppsatta målen för antal
helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik.
7.7.1

Sökande till högskolan

Under 2008 fortsatte ökningen av antalet
sökande till högskolan. Totalt sökte 295 000
personer till utbildningsprogram och kurser
höstterminen 2008, vilket är en ökning med en
procent jämfört med höstterminen 2007. Knappt
två tredjedelar av det totala antalet sökande var
kvinnor. Könsfördelningen har inte förändrats
väsentligt under den senaste tioårsperioden.
Antalet sökande utan tidigare högskoleutbildning ökade med tre procent jämfört med höstterminen 2007 och uppgick till 94 000. Bland
sökande utan tidigare högskoleutbildning var 28
procent 19 år gamla höstterminen 2008. Det är
den högsta andelen under den senaste tioårsperioden och kan delvis förklaras av att årskullen
19-åringar var större än föregående år.
Bland de utbildningar som regeringen har satt
upp examensmål för skiljer sig utvecklingen åt.
Antalet behöriga förstahandssökande till lärarutbildningen minskade med 14 procent mellan
2007 och 2008 och har under den senaste femårsperioden minskat med en tredjedel. På sjuksköterskeutbildningen har antalet i princip varit
oförändrat under flera år, men ökade höstterminen 2008 med fem procent jämfört med
höstterminen 2007. Efter en längre tids minskning av antalet behöriga förstahandssökande till
civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningen, skedde ett trendbrott 2008. Höstterminen
2008 ökade antalet behöriga sökande till civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningen
med åtta respektive fyra procent jämfört med
höstterminen 2007. Uppgifter inför höstterminen 2009 tyder på att antalet sökande till dessa
utbildningar fortsätter att öka.
Könsfördelningen bland sökande till dessa
utbildningar är i likhet med tidigare mycket
ojämn. Bland de behöriga förstahandssökande
till lärarutbildningen var 76 procent kvinnor och
bland de sökande till sjuksköterskeutbildningen
var 87 procent kvinnor. Till civilingenjörs- och
högskoleingenjörsutbildningen var däremot 74
respektive 78 procent av de behöriga förstahandssökande män.
Antalet sökande per utbildningsplats varierar
kraftigt mellan olika utbildningar. Till lärarutbildningen, civilingenjörs- och högskoleingen-
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jörsutbildningen fanns drygt en förstahandssökande per plats. Till läkarutbildningen och veterinärutbildningen fanns fler än sex förstahandssökande till varje utbildningsplats.
Andelen som påbörjat högskolestudier senast
vid 24 års ålder har varit oförändrad bland
årskullarna födda 1980–1982. I dessa tre årskullar
hade ca 45 procent börjat studera senast vid 24
års ålder. Andelen sjönk dock till ca 44 procent i
den årskullen som uppnådde 24 års ålder 2007,
dvs. ungdomar födda 1983. Könsskillnaderna i
fråga om övergång är stora och har inte
förändrats märkbart för de senaste årskullarna.
Av kvinnorna som blev 24 år 2007 hade 52
procent börjat studera medan motsvarande andel
av männen var 36 procent. Också de regionala
skillnaderna är stora. I Uppsala län, som hade
högst övergång, hade nästan 50 procent av
årskullen född 1983 påbörjat studier 2007,
medan motsvarande andel var strax under 40
procent i Jämtlands län, som hade lägst
övergång.
Reell kompetens och alternativt urval

Sedan hösten 2003 har sökande kunnat uppfylla
kraven på grundläggande och särskild behörighet
genom bedömning av s.k. reell kompetens. Med
reell kompetens avses de samlade kunskaper och
färdigheter som den sökande tillägnat sig genom
svensk eller utländsk utbildning, praktisk
erfarenhet eller genom någon annan omständighet.
Enligt universitet och högskolor är en stor del
av dem som åberopar reell kompetens redan
behöriga genom formella meriter. Några lärosäten har utarbetat metoder för bedömning av
reell kompetens när det gäller lärarutbildning
och vårdutbildning. Vid dessa utbildningar är det
många sökande som åberopar reell kompetens.
Från och med höstterminen 2008 infördes nya
bestämmelser om urval. Dessa innebär att
universitet och högskolor får bestämma vilka
urvalsgrunder som ska användas för högst en
tredjedel av platserna på en utbildning som
påbörjas på grundnivå och som vänder sig till
nybörjare. Tidigare gällde bestämmelsen högst
20 procent av platserna.
Alternativt urval har använts till ett trettiotal
utbildningar, men har i praktiken tillämpats på
betydligt färre på grund av att antalet behöriga
sökande har varit färre än antalet platser.

Merparten av de lärosäten som anger att de
nyttjat möjligheten att själva bestämma om
urvalsgrunder har tillämpat bestämmelsen vid
antagning till utbildningar med tydlig
yrkeskoppling, dock inte enbart till utbildningar
som leder till yrkesexamina. I huvudsak har de
sökande rangordnats genom arbetslivserfarenhet, arbetsprover och i vissa fall intervjuer.
7.7.2

Prestation och genomströmning

Prestationsgraden, dvs. kvoten mellan avklarade
poäng och helårsstudenter, har varit praktiskt
taget oförändrad sedan 1993 då systemet med
helårsstudenter och helårsprestationer infördes.
Under 2008 klarade studenterna i genomsnitt 81
procent av de poäng de var registrerade för,
vilket är en liten minskning jämfört med de
senaste åren.
Utbildningsområdena undervisning, vård och
konst har de högsta prestationsgraderna. Den
höga prestationsgraden förklaras med att kurserna inom dessa områden ofta ingår i program och
att examen behövs för legitimation att utöva t.ex.
vissa vårdyrken. Lägst är prestationsgraden inom
humaniora där en övervägande del av utbildningarna består av fristående kurser. Inom alla utbildningsområden har män en lägre prestationsgrad
än kvinnor.
Hälften av högskolenybörjarna börjar på ett
utbildningsprogram och inom sju år har ca 60
procent av dessa tagit ut en examen. Därutöver
har ytterligare drygt 20 procent uppnått minst
180 högskolepoäng utan att ta ut en examen
under samma tid. Högst examensfrekvens har
sjuksköterske- och läkarexamen med drygt 80
procent, medan högskoleingenjörer, grundskollärare med inriktning mot senare år och
biomedicinsk analytiker ligger mellan 30 och 40
procent i examensfrekvens efter sju år.
På flera av de större yrkesprogrammen har
andelen examinerade minskat. Till denna grupp
hör bl.a. utbildningar som leder till lärar-, civilingenjörs-, sjuksköterske- och sjukgymnastexamen. På utbildningar som leder till läkar- och
psykologexamen har examensfrekvensen ökat
något.
På nästan alla yrkesprogram har kvinnor en
högre examensfrekvens än män. Störst är skillnaden mellan könen på utbildningarna till biomedicinsk analytiker och socionom med ca 20
procents högre examensfrekvens för kvinnorna.
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Tio procent av de examinerade 2004/05 har
någon gång efter avslutad examen studerat för
att de inte fått ett arbete. Det var ingen skillnad
mellan könen. Däremot har utrikes födda i högre
grad studerat för att undvika arbetslöshet, även
om andelen har minskat jämfört med tidigare år.

flera examina. Det gäller t.ex. vissa yrkesexamina
som högskoleingenjörsexamen och sjuksköterskeexamen som kombineras med en
generell kandidat- eller magisterexamen. Under
de två senaste åren har dock antalet examina
minskat något. År 2008 avlades 57 800 examina
vid universitet och högskolor, vilket är drygt
200 färre än föregående år. Den största delen av
minskningen förklaras av att färre har tagit ut en
magisterexamen, men även antalet yrkesexamina
har minskat. Bland yrkesexamina är minskningen störst för civil- och högskoleingenjörsexamina, medan antalet lärarexamina ökar.
Andelen kvinnor står för 65 procent av samtliga
examina, men denna andel har sjunkit något
jämfört med föregående år.
Den 1 juli 2007 infördes några helt nya
examina i examensstrukturen. Studenter som
före den 1 juli 2007 har påbörjat en utbildning
till en examen enligt den gamla examensordningen har möjlighet att efter den 1 juli 2007
erhålla en examen enligt den nya examensstrukturen om kraven för en examen enligt 2007
års examensordning är uppfyllda. Under 2008
utfärdades 755 generella masterexamina samt
135 konstnärliga kandidatexamina, 65 konstnärliga magisterexamina och 44 konstnärliga
masterexamina.

7.7.3

Mål för antal examina

Inom den mindre gruppen studenter som enbart
är registrerade på fristående kurser har endast ca
tio procent av studenterna tagit ut en examen
inom sju år efter påbörjade studier. Ytterligare
tio procent har uppnått minst 180 högskolepoäng.
Tabell 7.1 Prestationsgrader 2006–2008
Utbildningsområde

Humaniora (inkl. teologi)

2006

2007

2008

73 %

71 %

70 %

Samhällsvetenskap (inkl. juridik)

80 %

79 %

79 %

Vård (inkl. medicin, odontologi, farmaci)

93 %

93 %

92 %

Naturvetenskap

80 %

80 %

78 %

Teknik

82 %

80 %

80 %

Undervisning

92 %

91 %

91 %

Konst (inkl. idrott, design, media)

92 %

86 %

90 %

Övrigt

85 %

83 %

85 %

Totalt

83 %

82 %

81 %

Källa: Högskolverkets årsrapporter 2007–2009

Examina inom utbildning på
grundnivå och avancerad nivå

Sedan början av 2000-talet har antalet avlagda
examina ökat med nästan 50 procent. Till viss del
förklaras den kraftiga ökningen av att det har
blivit vanligare att en och samma student tar ut

Regeringen har för vissa yrkesutbildningar
satt mål för antal examina avseende perioden
lärarexamina med inriktning mot förskola och
förskoleklass uppnåddes målet redan 2006, vilket
visar sig i att utfallet blev dubbelt så högt som

Tabell 7.6 Utbildningar med mål för antal examina
MÅL
2005–2008

UTFALL
2005

UTFALL
2006

UTFALL
2007

UTFALL
2008

UTFALL
2005–2008

ANDEL AV
MÅL

Civilingenjörs- och arkitektexamen

17 890

4 780

4 588

4 200

4 020

17 588

98 %

Sjuksköterske- och
röntgensjuksköterskeexamen

16 125

4 652

4 667

4 296

4 208

17 835

111 %

Lärarexamen med inriktning mot
tidigare år
- varav med inriktning mot
förskola/förskoleklass

14 230

4 921

5 245

5 097

4 474

19 872

140 %

6 925

3 367

3 909

3 926

3 377

14 532

210 %

Lärarexamen med inriktning mot
senare år

14 755

3 754

3 832

4 021

4 859

16 495

112 %

Lärarexamen totalt

28 985

8 675

9 077

9 118

9 333

36 367

-
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2005–2008. Det gäller civilingenjörs- och arkitektexamen, sjuksköterske- och röntgensjuksköterskeexamen samt lärarexamen. Samtliga
mål, förutom för civilingenjörer, har uppnåtts.
För lärarexamen med inriktning mot tidigare år
uppnåddes målet redan under 2007. För målet
för denna grupp. (Se tabell 7.6 Utbildningar med
mål för antal examina.)
Diagram 7.4 Antal civilingenjörsexamina 2001–2008
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Källa: Högskoleverkets NU-databas

Antalet civilingenjörsexamina fortsatte att
minska under 2008 jämfört med föregående år.
Under 2008 examinerades 3 836 civilingenjörer
jämfört med 4 012 föregående år. De tre senaste
åren har antalet examinerade civilingenjörer minskat med 18 procent. De senaste årens minskning av antalet antagna till civilingenjörsprogrammen tyder på att antalet examina inom kort
kommer att vara nere på samma nivå som för tio
år sedan. Det minskade antalet examinerade
under senare år har sin grund i den tydliga
minskning av sökande som inträffade i samband
med att arbetsmarknaden för ingenjörer kraftigt
försämrades i början av 2000-talet.
Bland personer som avlagt civilingenjörsexamen fortsätter könsfördelningen att vara ojämn.
Under 2008 var andelen kvinnor som tog ut
civilingenjörsexamen 29 procent och andelen
män 71 procent. Sedan 2001 har andelen kvinnor
bland de examinerade ökat från 26 till 29
procent. Med tanke på att andelen kvinnor som
påbörjar civilingenjörsutbildningar inte har ökat
under de senaste åren kommer förmodligen
denna könsfördelning bland examinerade civilingenjörer att bestå de närmaste åren.
I målet för civilingenjörsexamina ingår även
arkitektexamina. Antalet arkitektexamina minskade under 2008 och uppgick till 107. Könsfördelningen bland personer som avlagt arkitektexamen har länge varit relativt jämn, men under de

senaste åren har andelen kvinnor ökat till ca 60
procent.
Antalet personer som avlagt sjuksköterskeoch röntgensjuksköterskeexamen är i praktiken
oförändrat jämfört med tidigare år och uppgick
sammanlagt till 4 208 under 2008. Jämfört med
år 2000 är det nästan dubbelt så många. Under
2008 utgjorde kvinnor 86 procent och män 14
procent av samtliga som tog sjuksköterske- och
röntgensjuksköterskeexamen.
Antalet utfärdade lärarexamina fortsatte att
öka under 2008. Den fortsatta ökningen bestod
uteslutande av fler examina med inriktning mot
senare år, medan inriktningen mot tidigare år
minskade för första gången sedan början av
2000-talet. Det här innebär också att antalet
examinerade med inriktning mot senare år för
första gången sedan 2004 är fler än de
examinerade med inriktning mot tidigare år. Det
är framför allt de examinerade med inriktning
mot gymnasieskolan som har ökat mest. Bland
de knappt 4 500 examinerade med inriktning
mot tidigare år hade 76 procent en inriktning
mot förskola och förskoleklass. För fyra år sedan
låg andelen med inriktning mot förskola och
förskoleklass på knappt 35 procent. De senaste
årens ökning av antalet lärarexamina innebär att
regeringens mål för fyraårsperioden 2005–2008
är uppfyllt.
Diagram 7.5 Antal lärarexamina 2001–2008
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Källa: Högskoleverkets NU-databas

Könsfördelningen bland studenter som avlägger lärarexamina är fortsatt ojämn, även om
det finns skillnader mellan de olika inriktningarna. Bland personer som avlade lärarexamina
med inriktning mot tidigare år utgjorde kvinnor
91 procent och män 9 procent under 2008. Det
är framför allt på inriktningar mot förskola och
förskoleklass som andelen kvinnor är störst.
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Bland dem som avlade lärarexamina med inriktning mot senare år är andelen kvinnor något
lägre med 65 procent kvinnor och 35 procent
män.
Regeringen har sedan 2001 satt målet att
minst 30 procent av antalet lärarexamina förutom lärarexamen med inriktning mot förskollärare ska ha en inriktning med matematik,
teknik eller naturvetenskap. Av de 25 lärosäten
som ger lärarutbildning har 21 inriktningar mot
matematik, teknik eller naturvetenskap. Av de 21
har fyra lärosäten under 2008 uppfyllt målet.
Dessa är (med andelen examina med inriktning
med matematik, naturvetenskap eller teknik i
procent inom parentes): Högskolan i Halmstad
(46), Högskolan i Borås (38), Högskolan i
Kalmar (34) samt Linköpings universitet (33).
Övriga lärosäten ligger mellan 9 och 29 procent.
7.7.4

Etablering på arbetsmarknaden

Enligt SCB:s arbetskraftsundersökning (AKU)
finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå
och arbetslöshet. Arbetslösheten är lägre bland
högskoleutbildade än bland gymnasie- och
grundskoleutbildade. Detta gäller oavsett
konjunkturläge.
Diagram 7.6 Andel arbetslösa 16-64 år efter
utbildningsnivå, 1994–2008
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Anm.: Arbetslösa enligt tidigare svensk definition, dvs. arbetssökande
heltidsstuderande ingår inte. Tidsseriebrott 2005, pga. att en ny EU-anpassad
statistik infördes.
Källa: SCB:s AKU-undersökning

Undersökningar om högskoleutbildades inträde på arbetsmarknaden visar att etableringen
fortsätter att vara god. Enligt Högskoleverkets
undersökning Etablering på arbetsmarknaden –
examinerade 2004/05 (2008:35 R) hade 73 procent av dem med avlagd examen läsåret 2004/05
etablerat sig på arbetsmarknaden under 2006.
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Trots att skillnaden har minskat under de senaste
åren är etableringsgraden något högre för män än
för kvinnor. Minskningen beror bl.a. på att
etableringen har förbättrats för kvinnodominerade grupper som lärare och vårdpersonal medan
etableringen för mansdominerade tekniska yrken
har försämrats.
Läkare, logopeder, psykoterapeuter och
specialpedagoger har en etableringsgrad på över
90 procent. Etableringen sker dessutom snabbare än för andra grupper, och de flesta sjuksköterskor och läkare återfinns inom hälso- och
sjukvården inom ett år från examen. Inom dessa
grupper är också arbetslösheten låg. Arbetslösheten för dessa grupper är 0,2–0,4 procent.
Under senare år har efterfrågan på framför allt
läkare och tandläkare vuxit så pass att en allt
större del av behoven inom hälso- och sjukvården täcks av personer med utländsk utbildning. Andelen läkare med utländsk utbildning har ökat i svensk hälso- och sjukvård under
de senaste tio åren, vilket har lett till att 19
procent av samtliga läkare sysselsatta inom
hälso- och sjukvården har en utländsk utbildning.
Den fleråriga nedgången av etableringen för
civilingenjörer och högskoleingenjörer avstannade förra året och har nu vänt uppåt för flera
grupper, bl.a. med inriktning mot byggverksamhet och informations- och kommunikationsteknik.
Bland lärare, som utgör ca 20 procent av alla
personer som årligen tar examen, har etableringsgraden efter examen förbättrats från år till
år sedan mitten av 90-talet. Yrkesinriktade
gymnasielärare och speciallärare har haft den
gynnsammaste arbetsmarknaden bland lärare
under de senaste åren.
Examinerade med konstnärlig, historiskfilosofisk och språklig inriktning har en relativt
låg etableringsgrad.

7.8

Utbildning på forskarnivå

Efter att under några år legat kring 3 000 ökade
antalet nybörjare till utbildning på forskarnivå
under 2008 till 3 200. Andelen kvinnor bland de
nyantagna var 47 procent 2008. Högst andel
kvinnor finns inom medicin med 59 procent och
lägst inom teknik med 28 procent. Samtidigt har
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antalet licentiatnybörjare minskat under de
senaste åren.
Antalet doktorsexamina ökade marginellt
under 2008 till knappt 2 900. Samtidigt fortsatte
antalet licentiatexamina att minska under 2008
till drygt 750.
De allra flesta lärosäten anger att en
transparent och öppen annonsering av doktorandtjänster, nationellt och ofta internationellt,
är den vanligaste åtgärden för att säkerställa en
bred rekrytering till forskarutbildningen.
Rekryteringen av utländska forskarstuderande är
också omfattande på vissa lärosäten. Det är de
uppnådda vetenskapliga meriterna och den uppvisade potentialen som framhålls som styrande
för vem som blir antagen till forskarutbildning.

terminer 2008, vilket motsvarar två och ett halvt
år.
Flera lärosäten, utom vissa med teknisk
utbildning, minskar antagningen till utbildning
på forskarnivå med licentiatexamina som delmål
till förmån för doktorsexamina. Handledningen
är det inslag i forskarutbildningen som av flera
lärosäten anses vara särskilt viktigt för god
genomströmning. Därför anordnar man handledarkurser och vissa lärosäten tillsätter två
handledare per doktorand. Forskarskolor, som
innebär en mer strukturerad studiegång, framhålls som effektiva.

Genomströmning i utbildning på forskarnivå

Universitet och högskolor har av regeringen
givits mål för antal examina på forskarnivå för
perioden 2005–2008. I tabell 7.6 Mål och utfall
för antalet examina på forskarnivå redovisas
antalet examinerade per vetenskapsområde.
Examensmålen anger ett minsta antal examina
per vetenskapsområde och lärosäte under de
senaste fyra åren. Det totala målet under
perioden var satt till 10 085 examina, vilket var ca
tio procent högre än föregåenden period. För
vissa lärosäten och vetenskapsområden uppfylldes målen redan under 2007.
De totala examensmålen är uppfyllda för
samtliga vetenskapsområden, men bland annat
inom humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde har några lärosäten inte nått målen.
I Högskoleverkets årsrapport (2009:12 R) finns
uppgifter om mål och utfall för samtliga
lärosäten.

Den genomsnittliga studietiden för att bli
examinerad som licentiat eller doktor förkortas
överlag successivt. För studenter som avlade
doktorsexamen 2008 var den genomsnittliga
studietiden 8,4 terminer, dvs. drygt fyra år.
Studietiden har därmed minskat något jämfört
med 2007. Det innebär att andelen doktorander
som avlägger doktorsexamen inom fem år från
påbörjad forskarutbildning har mer än
fördubblats sedan 1980 och att den stipulerade
studietiden för en doktorsexamen nästan
överensstämmer med utfallet. Den genomsnittliga studietiden är kortare för män än för
kvinnor. För studenter som avlade licentiatexamen under samma period har ingen
förändring skett jämfört med föregående år och
den genomsnittliga studietiden uppgick till 5,1

Mål för antal examina på forskarnivå

Tabell 7.5 Utbildning på forskarnivå

Antal doktorandnybörjare

Andel kvinnor
2007
2008

2006

2007

2008

2006

2 960

2 918

3 206

49 %

46 %

2006

Andel mån
2007

2008

47 %

51 %

54 %

53 %

- varav licentiatnybörjare

582

501

473

48 %

42 %

44 %

52 %

58 %

56 %

Antal aktiva doktorander*

18 009

17 251

16 922

49 %

49 %

49 %

51 %

51 %

51 %

Antal doktorsexamina

2 757

2 807

2 890

46 %

47 %

47 %

54 %

53 %

53 %

Antal licentiatexamina

1 056

918

764

41 %

40 %

40 %

59 %

60 %

60 %

* Per hösttermin
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Tabell 7.6 Mål och utfall för antal examina på forskarnivå
VETENSKAPSOMRÅDE

MÅL
2005–2008

UTFALL
2005

UTFALL
2006

UTFALL
2007

UTFALL
2008

UTFALL
2005–2008

ANDEL AV
MÅL

Humanistisk- samhällsvetenskapligt

2 555

590

642

665

700

2 597

102 %

Medicinskt

2 810

909

922

875

913

3 619

129 %

Naturvetenskapligt

1 685

395

398

472

564

1 829

108 %

Tekniskt

2 610

797

747

694

669

2 907

111 %

415

123

122

128

104

477

115 %

10 085

2 814

2 831

2 834

2 950

11 429

113 %

Sveriges lantbruksuniversitet
Totalt

Källa: Högskoleverkets NU-databas
Anm.: Doktorsexamen räknas som en examen om den inte föregåtts av licentiatexamen, medan licentiatexamen samt doktorsexamen som föregåtts av licentiatexamen
räknas som en halv examen.

7.9

Personal och kompetensförsörjning

Antalet anställda vid landets universitet och
högskolor 2008 var 62 700 personer. Det är en
minskning räknat i individer jämfört med föregående år, men omräknat till helårspersoner är
antalet 50 200 och i nivå med året 2007. Av de
anställda vid universitet och högskolor arbetar
63 procent med undervisning och forskning.
Tabell 7.7 Könsfördelning inom vissa tjänstekategorier
Andel kvinnor (%)
2006
2007
2008

Andel män (%)
2006
2007
2008

Professorer

17

18

19

83

82

81

Lektorer

37

38

40

63

62

60

Forskarass.

41

41

44

59

59

56

Källa: SCB

Av alla anställda vid universitet och högskolor
är 51 procent kvinnor. Andelen kvinnor varierar
dock mellan olika personalkategorier. Bland den
forskande och undervisande personalen är 44
procent kvinnor, medan andelen kvinnor bland
professorerna endast är 19 procent. Andelen
kvinnor bland lektorerna har ökat till 40 procent,
medan andelen kvinnor bland forskarassistenter
är 44 procent.
Vid många lärosäten bedrivs ett målmedvetet
arbete för att öka andelen kvinnor, såväl bland
professorer som på andra ledande befattningar.
För att bredda den akademiska basen för
kommande professorsrekryteringar bedriver till
exempel. vissa lärosäten meriteringsprogram för
kvinnliga lektorer. Andra vanliga åtgärder för att
öka andelen kvinnor på ledande positioner är
särskilda mentors- och karriärutvecklingsprogram för kvinnor i forskarkarriären, premiesystem för att öka institutioners incitament att
aktivt söka kvinnliga kandidater till professors120

och lektorstjänster, samt införandet av mer
generösa regler vid föräldraledighet för forskarassistenter. Trots dessa ansträngningar sker
ökningen långsamt.
Regeringen har satt mål avseende andelen
kvinnor bland nyrekryterade professorer för
perioderna 1997–1999, 2001–2004 respektive
2005–2008. För universitet och högskolor med
vetenskapsområde sattes målen för perioden
2005–2008 att en procentandel på mellan 15 och
40 procent av de nyrekryterade professorerna
skulle vara kvinnor. För tretton lärosäten ligger
utfallet över eller omkring målet medan sju
lärosäten ligger klart under målet. För ytterligare
sexton lärosäten sattes målet under perioden
2005–2008 att lärosätena vid anställning av
professorer och lektorer skulle sträva efter att
andelen bland anställda professorer och lektorer
skulle ligga inom intervallet 40–60 procent. Tio
av dessa lärosäten låg inom intervallet 2008.

7.10

Analys och slutsatser

Regeringen anser att Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar samt möjligheten att ifrågasätta
tillstånden att utfärda examina är verksamma
instrument för att höja kvaliteten vid lärosätena.
Arbetet med de nya examensbeskrivningarna har
varit ytterligare ett incitament till en översyn av
utbildningarna. Men regeringen bedömer att
kvaliteten i den högre utbildningen behöver
förbättras ytterligare och följer fortlöpande
utvecklingen av kvaliteten i utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Hög
kvalitet i högre utbildning och forskning är
avgörande för Sveriges attraktionskraft som
kunskapsnation. Konkurrens med framgångsrika
lärosäten internationellt samt ökad internationell
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rörlighet av studenter, lärare och forskare stärker
kvaliteten vid svenska universitet och högskolor.
Regeringen anser att ett mål för den högre
utbildningen är att lärosätenas frihet och självbestämmande ska öka. Den politiska detaljstyrningen av verksamhet och organisation ska
minska. Ökad autonomi väcker dock frågor om
hur kvaliteten ska kontrolleras. Samtidigt som
lärosätena bör få ett ökat ansvar för kvalitetsutveckling har staten ett legitimt intresse att
försäkra sig om att offentliga medel används på
ett effektivt sätt och att verksamheten håller hög
kvalitet.
Under 2008 fortsatte antalet inresande studenter att öka, samtidigt som antalet svenska
studenter som studerar utomlands fortsätter att
minska. Regeringen bedömer att det är angeläget
att lärosätena fortsätter sitt arbete med att öka
mobiliteten bland svenska studenter. Det är
positivt att antalet utresande studenter och lärare
inom lärarutbildningen har ökat efter att ett
antal lärosäten har satsat på ökad mobilitet för
denna grupp. Lärarutbildningen hör dock
fortfarande till de utbildningsprogram som har
den lägsta andelen utresande studenter. Om
Sverige ska hävda sig som kunskapsnation i en
allt mer globaliserad värld, krävs ett aktivt
internationellt utbyte mellan lärosäten och deras
lärare och studenter. Studier visar att lärare som
gör utbyten ofta inspirerar sina studenter att
göra detsamma. Regeringen har därför avsatt
medel för att ytterligare stimulera lärare vid
svenska universitet och högskolor att delta i
lärarutbyten.
Personer med examen på högskolenivå från
ett annat land och med kvalificerad yrkeserfarenhet är en stor tillgång för det svenska samhället.
Det är viktigt att dessa personer snabbt kommer
ut på arbetsmarknaden. För den enskilde
individen har en snabb etablering på arbetsmarknaden stor betydelse för integreringen i
samhället. Det är därför positivt att uppföljningen av de kompletterande utbildningarna för
utländska akademiker 2002–2004 visar att en
majoritet av deltagarna i utbildningen har fått
arbete under eller efter genomförd utbildning.
Regeringen har sedan 1997 satt upp mål för
minsta antalet studenter inom naturvetenskap
och teknik. Efter några års nedgång, ökade
antalet studenter inom naturvetenskap och
teknik under 2008 och måluppfyllelsen var
nästan 100 procent. Antalet sökande till
teknikutbildningar har också ökat och reger-

ingen följer noggrant utvecklingen inom
området eftersom behovet av personer med
teknisk utbildning bedöms vara fortsatt hög.
Regeringen har satt mål för antal examina för
civilingenjörs-, sjuksköterske- samt lärarutbildningar avseende perioden 2005–2008. Förutom
för antalet civilingenjörsexamina har samtliga
mål uppnåtts. Utifrån det stora behovet av
förskollärare är framför allt ökningen av antalet
lärarexamina med inriktning mot förskola och
förskoleklass positiv.
Många lärosäten utvecklar rutiner och
metoder för bedömning av reell kompetens.
Effektiva och flexibla metoder för bedömning av
en persons reella kunskaper är nödvändiga, inte
minst mot bakgrund av ambitionerna om
livslångt lärande och Lissabonstrategins mål att
medborgarna ska kunna vidareutbilda sig och
anpassa sig till en föränderlig arbetsmarknad
med nya kompetenskrav. Regeringen avser att
fortsatt följa lärosätenas arbete med bedömning
av reell kompetens.
Andelen kvinnliga professorer har sedan 2006
ökat från 17 till 19 procent. Trots att många
lärosäten arbetar ambitiöst med frågan och att
utvecklingen går åt rätt håll, går utvecklingen
alltför långsamt. Regeringen har gett en delegation för jämställdhet i högskolan i uppdrag att
utvärdera tidigare insatser och föreslå åtgärder
som främjar jämställdhet vid universitet och
högskolor (dir. 2009:7). Delegationen ska särskilt uppmärksamma och motverka könsbundna
utbildningsval till högskolan och den minskade
andelen män som söker sig till högre utbildning
samt analysera i vilken mån metoden att ange
kvantitativa mål för könsfördelning bland
högskolans personal har varit framgångsrik.
Delegationen ska slutrapportera senast den 1
januari 2011.
Antalet distansstudenter fortsätter att öka.
Drygt var fjärde student läser numera antingen
enbart på distans eller kombinerar distansstudier
med studier vid ett campus. Vid flera lärosäten är
andelen studenter som läser på distans högre än
50 procent. Utvecklingen är i grunden bra och
möjliggör för många människor att kombinera
arbete med studier eller att effektivisera
studiegången. För att få en djupare och mer
samlad bild av distansstudiernas förutsättningar
och möjligheter bör distansverksamheten följas
upp och kartläggas mer ingående.
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7.11

Särskilda frågor

Ersättningsbelopp

Samtliga ersättningsbelopp räknas upp med prisoch löneomräkningen på 3,35 procent.
Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och
helårsprestationer bör för budgetåret 2010 uppgå
enligt tabell 7.8 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och helårsprestationer.
Tabell 7.8 Ersättningsbelopp för helårsstudenter och
helårsprestationer
Kronor
UTBILDNINGSOMRÅDE

ERSÄTTNING FÖR EN ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSSTUDENT HELÅRSPRESTATION

Humanistiskt, teologiskt,
juridiskt, samhällsvetenskapligt

21 565

18 929

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt

49 532

41 771

Vård

52 659

45 609

Odontologiskt

43 547

50 727

58 845

71 577

Medicinskt
Undervisning

1

34 374

40 483

Övrigt 2

39 779

32 314

Design

140 360

85 517

Konst

199 265

85 548

Musik

121 092

76 564

Opera

288 575

172 629

Teater

279 046

138 990

Media

284 767

228 110

Dans

196 253

108 441

Idrott

102 267

47 325

1

Utbildning inom det allmänna utbildningsområdet samt övrig verksamhetsförlagd utbildning.
2
Avser journalist- och bibliotekarieutbildningar samt praktisk-estetiska kurser
inom bl.a. lärarutbildning med inriktning mot tidigare år samt utbildning vid
Grafiska institutet/Institutet för högre reklamutbildning vid Stockholms
universitet.
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8 Forskning

8.1

Omfattning

Forskning inom utgiftsområde 16 omfattar
anslag till forskning och forskningens
infrastruktur.
Inom området finns anslag till den
forskningsfinansierande myndigheten Vetenskapsrådet och till myndigheterna Kungl.
biblioteket, Institutet för rymdfysik, Polarforskningssekretariatet, Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala etikprövningsnämnderna i Göteborg, Linköping, Lund,
Stockholm, Umeå och Uppsala. Vidare finns ett
anslag för rymdforskning till Rymdstyrelsen.
Verksamheten inom Statens ljud- och
bildarkiv (SLBA) inordnades i Kungl. biblioteket
den 1 januari 2009. SLBA var tidigare en
myndighet under utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid.

8.2

Översikt över
forskningsfinansieringen i
Sverige

De statliga medlen till forskning och
utveckling
(FoU)
inom
statsbudgeten
beräknas uppgå till 28,3 miljarder kronor 2009
vilket är en ökning med 2,4 miljarder kronor
jämfört med föregående år.
Under perioden 2009–2012 beräknas de
statliga FoU-medlen öka med 5 miljarder
kronor. De nya medlen beräknas främst förstärka anslagen för forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor samt
användas till forskning inom strategiska
forskningsområden. Vidare beräknas ökade

medel till forskning som fördelas av de tre
forskningsråden Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet
för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) samt
Verket för innovationssystem (Vinnova).
Insatserna beskrivs närmare i forsknings- och
innovationspropositionen Ett lyft för forskning
och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).
Utöver statens investeringar i FoU beräknas
investeringar ske i FoU med 1,3 miljarder
kronor från de forskningsstiftelser som bildades
med löntagarfondsmedlen, med 1,8 miljarder
kronor från EU:s forskningsmedel och med
1,54 miljarder kronor från kommuners och
landstings medel för forskning.
Sammantaget beräknas statens och övriga
offentliga investeringar i FoU motsvara en andel
av BNP på ca 1 procent 2009.
Det svenska näringslivet tillhör de mest FoUintensiva i världen. Prognosen för företagens
investeringar i FoU 2007 uppskattas till
83 miljarder kronor, vilket är en ökning med
6 miljarder kronor jämfört med 2005. De
sammanlagda svenska investeringarna i FoU kan
därmed beräknas till motsvarande minst
3,6 procent av BNP.
Investeringarna i forskning och utveckling
återspeglas i att Sverige tillhör de 20 länder i
världen med störst produktion av vetenskapliga
artiklar.
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Räknat som andel av befolkningen tillhör Sverige
ett av världens främsta vetenskapsländer
avseende produktion av vetenskapliga artiklar.
Endast i Schweiz produceras fler artiklar per
invånare.
Diagram 8.1 Antal publicerade artiklar per miljon invånare
för de 12 mest produktiva länderna 2008

Diagram 8.3 Kvalitet för Norden relativt Sverige under tiden
1984 – 2008, Nordisk jämförelse av förändring av
kronindikatorn relativt Sverige som här sätts som 1,0
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Även kvaliteten på svensk forskning är hög. När
kvaliteten mäts som kronindikator (medelvärde
för antalet citeringar per artikel mätt över alla
områden/det genomsnittliga antalet citeringar
för varje område, där världsgenomsnittet är 1,0)
låg Sverige 2006 och 2007 i jämförelse med andra
länder ca tolv procent över världsgenomsnittet.
Före Sverige låg bl a. USA, Schweiz och
Danmark.
Diagram 8.2 Antal citeringar per artikel/ genomsnittliga
antalet artiklar för respektive område och land mätt i 2årsintervallet 2006-2007
1,60

1,40

1,20

1,00

De statliga medel som investeras i FoU 2009
uppgår till 28,3 miljarder kronor. Knappt hälften
av dessa medel, 13,3 miljarder kronor, fördelas
direkt till universitet och högskolor.
De fyra myndigheterna med särskild uppgift
att finansiera forskning och utveckling, dvs.
Vetenskapsrådet, Formas, FAS och Vinnova
beräknas fördela totalt 7,1 miljarder kronor
2009. Forsningsfinansiärernas andel av de totala
statliga medlen för FoU uppgår därmed till
25 procent.
De olika försvarsmyndigheternas medel för
FoU beräknas uppgå till 2,4 miljarder kronor
2009, medan FoU-medlen till övriga
myndigheter beräknas uppgå till 5,5 miljarder
kronor.
Tabell 8.4 Medel från statsbudgeten 2009 efter mottagare

0,80

mnkr

0,60

Mottagare

2009

0,40

0,20

0,00

Procentuell
andel

Frankrike

Australien

Österrike

Irland

Finland

Tyskland

Norge

Belgien

Kanada

Sverige

Singapore

UK

Danmark

NL

Schweiz

USA

Universitet och
högskolor

13 270

47

Vetenskapsrådet

4 029

14

Försvarsmyndigheter

2 355

8

Källa: Vetenskapsrådet, Thomson ISI

Verket för innovationssystem

1 846

7

Sverige har sedan mitten av 1980-talet haft en
något sjunkande kvalitet mätt med kronindikatorn. Jämfört med de övriga nordiska länderna
så har kvaliteten på deras forskning relativt
svensk forskning ökat.

Forskningsrådet för miljö areella
näringar och samhällsbyggande (Formas)

849

3

Forskningsrådet för arbetsliv och
socialvetenskap (FAS)

392

1

Övriga myndigheter

5 519

20

Totalt

28 260

100

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
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De statliga medel som avsätts till övriga
myndigheter för FoU, dvs. 5 519 miljoner
kronor, beräknas under 2009 fördelas enligt
tabell 8.5 Beräknade medel för FoU till övriga
myndigheter, utgiftsområde och anslag 2009.

Nordiska
Afrikainstitutet

15

Folke
Bernadotteakademin

6

Statens beredning för
medicinsk
utvärdering

13

Smittskyddsinstitutet

62

2009

Folkhälsopolitiska
åtgärder

17

Myndigheten för
handikappolitisk
samordning

6

Statens
institutionsstyrelse

11

Bidrag till utveckling
av socialt arbete
m.m.

2

Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

Tabell 8.5 Beräknade medel för FoU till övriga myndigheter,
utgiftsområde och anslag 2009
mnkr
Utgiftsområde

Anslag

Rikets styrelse

Allmänna val och
demokrati

6

Granskningsnämnden
för radio och TV

1

Svenska institutet för
europapolitiska
studier samt EUinformation
Samhällsekonomi
och
finansförvaltning

Konjunkturinstitutet
7
Statistiska
centralbyrån

Skatt, tull och

Internationell
samverkan

26

Skatteverket

exekution

Rättsväsendet

17

1
Tullverket

55

Åklagarmyndigheten

6

Ekobrottsmyndigheten

1

Kriminalvården

12

Brottsförebyggande
rådet

31

Rättsmedicinalverket

15

5

Försäkringskassan

11

Arbetsmarknad och
arbetsliv

Institutet för
arbetsmarknads-

Utbildning och
universitetsforskning

politisk utvärdering

27

Arbetsmiljöverket

2

Specialpedagogiska
skolmyndigheten

4

Utveckling av
skolväsende,
förskoleverksamhet
och skolbarnomsorg

131

Rymdforskning

194

Forskning,
utredningar och

Polarforskningssekretariatet

27

andra insatser
rörande säkerhetspolitik och
nedrustning

Särskilda utgifter för
forskningsändamål

116

25

Bidrag till
Stockholms
internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Bidrag till
Utrikespolitiska
institutet
Försvar samt
beredskap mot
sårbarhet
Krisberedskap

21

13

94
Strålsäkerhetsmyndigheten

Internationellt
bistånd

Socialstyrelsen
Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och
handikapp

Biståndsverksamhet

92

Kultur, medier,
trossamfund och
fritid

Statens kulturråd

6

Forsknings- och
utvecklingsinsatser
inom kulturområdet

37

Institutet för språkoch folkminnen

14

Riksarkivet och
landsarkiven

9

Centrala museer:
Myndigheter

41

Centrala museer:
Stiftelser

3

Ungdomsstyrelsen

6

1 097
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Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande

Statens geotekniska
institut

Sveriges geologiska
undersökning:
16

Geologisk
undersökningsverksa
mhet m.m.

Lantmäteriet
40
Regional utjämning
och utveckling

Regionala
tillväxtåtgärder

Sveriges geologiska
undersökning:

11

Europeiska regionala
utvecklingsfonden
Allmän miljö- och
naturvård

2

17

Rymdverksamhet

582

Miljöforskning

89

Konkurrensforskning

13

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

12

Forskningsstiftelserna
26

Energiforskning

1147

Kommunikationer

Vägverket:
Administration

161

Väghållning och
statsbidrag

221

Banverket:
Banhållning och
sektorsuppgifter

186

Statens väg- och
transportforskningsinstitut
Ersättning för
särskilda tjänster till
funktionshindrade

Under 2009 planerar de forskningsstiftelser som
bildades med medel från de statliga löntagarfonderna att investera 1,3 miljarder kronor i
FoU. I tabell 8.6 Forskningsstiftelsernas
investeringar i FoU redovisas respektive
stiftelses FoU-medel.
Tabell 8.6 Forskningsstiftelsernas investeringar i FoU 2007,
2008 och 2009, löpande priser
mnkr

39

30

Stiftelse

2007

2008

2009

SSF

558

439

474

KK

150

122

229

MISTRA

170

165

250

Vårdalstiftelsen

54

62

40

25

STINT

75

55

60

Statens jordbruksverk

33

IIIEE

14

14

14

Fiskeriverket

7

Östersjöstiftelsen

241

281

260

1273

1138

1327

Statens
veterinärmedicinska
anstalt

Strukturstöd till fisket
m.m.
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Bidrag till
terminologisk
verksamhet

Naturvårdsverket

Energi

Näringsliv

6

70

Sveriges
meteorologiska och
hydrologiska institut

anslutande näringar

Geovetenskaplig
forskning

perioden 2007–2013

Stockholms
internationella
miljöinstitut

Jord- och
skogsbruk, fiske
med

5

2

Totalt

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)

Från EG-budgeten
finansierade
strukturstöd till fisket
m.m.

7

Fiskevård

3

Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket

14

Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien

1

Institutens
strategiska
kompetensmedel
m.m.

336

Näringslivsutveckling m.m.

133

Den största stiftelsen, Stiftelsen för strategisk
forskning (SSF) har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning
som stärker den svenska konkurrenskraften.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) arbetar för att stärka
Sveriges konkurrenskraft genom stöd till
universitet och högskolor så att de tillsammans
med näringslivet kan bygga upp forskning.
Stiftelsen
för
miljöstrategisk
forskning
(MISTRA) finansierar forskning som syftar till
att lösa strategiska miljöproblem.
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Stiftelsen för forskning inom områden med
anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa
(Östersjöstiftelsen)
finansierar
forskning,
forskarutbildning och akademisk infrastruktur
vid Södertörns högskola. Stiftelsen för vård och
allergiforskning,
Vårdalstiftelsen,
främjar
forskning och forskarutbildning inom områdena
vård samt allergier och annan överkänslighet.
Stiftelsen för internationalisering av högre
utbildning och forskning (STINT) ger svenska
forskare möjlighet att vistas vid utländska
universitet samt delar ut stipendier till utländska
forskare för deras studier i Sverige. Stiftelsen för
internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet (IIIEE)
finansierar verksamhet vid Lunds universitet.
Utöver dessa stiftelser finns Riksbankens
jubileumsfond, som delvis har finansierats med
medel från löntagarfonderna, som fördelade
339 miljoner kronor till forskning under 2008.
Andra stiftelser och organisationer

Flera andra stiftelser och organisationer bidrar
också med finansiering av forskning. Knut och
Alice Wallenbergs stiftelse beviljade under 2008
totalt drygt en miljard kronor till olika forskningsprojekt och till vetenskaplig utrustning.
Cancerfonden delade ut 371 miljoner kronor till
forskning 2008, varav huvuddelen gick till
projektstöd inom olika forskningsområden.
Hjärt- och lungfonden delade ut 140 miljoner
kronor 2008.
8.2.1

Forskning

Grundforskning

Vetenskapsrådets viktigaste uppgift är att fördela
medel till forskning av hög vetenskaplig kvalitet
efter öppen utlysning samt att stödja
forskningens infrastrukturer. En stor del av
rådets arbete är därför att bereda och granska
ansökningar för bedömning om bidrag.
Stödet till forskning från Vetenskapsrådet
uppgick till 3,6 miljarder kronor 2008. Den
volymmässigt största stödformen är projektstöd.
Därefter följer stöd till forskningens infrastrukturer, som uppgick till 700 miljoner kronor
2008, anställningar och stipendier samt starka
forskningsmiljöer,
forskningssamverkan,

forskarskolor och internationell samverkan.
Vetenskapsrådets strategiska avvägningar ledde
bl.a. till att mer medel fördelades till forskningens infrastrukturer och till nydisputerade
forskare 2008.
Olika stödformer

Projektstödet, som fördelas efter peer-review
granskning, uppgick till 1,8 miljarder kronor
2008, vilket motsvarar knappt 900 lämnade
bidrag. Drygt en halv miljard kronor fördelades
efter vetenskaplig granskning till anställningar
och stipendier. Den största delen av denna
stödform är riktad till forskare som är i början av
sin karriär i form av bidrag till forskarassistentanställning och postdoktorsstipendier.
Vetenskapsrådet fördelar även medel till starka
forskningsmiljöer, framför allt genom de s.k.
Linnéstöden.
Vetenskapsrådet arbetar med kraftsamling
och förnyelse inom svensk forskning genom att
ge de bästa forskarna goda ekonomiska förutsättningar att bedriva långsiktig forskning. Rådet
siktar på att stödet från myndigheten ska vara ett
avgörande bidrag till forskning med hög
vetenskaplig kvalitet. Det genomsnittliga
bidragsbeloppet har höjts under 2008, framför
allt inom medicin och teknik. Inom medicin är
utvecklingen särskilt tydlig med nära en
fördubbling av det genomsnittliga bidragsbeloppet under de fem senaste åren.
Vid Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar görs en sammanvägning av kvaliteten i
projektets frågeställning och metodik samt av
forskarens kompetens inom det aktuella
ämnesområdet. Både publiceringstraditioner och
förutsättningarna i stort för att bedriva
forskning varierar mellan discipliner. Beredningsprocessen behöver ta hänsyn till detta
samtidigt som en hög effektivitet måste
upprätthållas. Mot bakgrund av detta beslutade
rådet under 2008 att inleda ett internt
utvecklingsarbete av beredningsprocessen.
För att skapa förutsättningar för att
resurserna kanaliseras till den forskning som
håller hög vetenskaplig kvalitet oavsett inriktning arbetar rådet med modeller för omfördelning mellan ämnesområden.
Ytterligare stödformer som bidrar till
forskningens förnyelse är stöd till nydisputerade
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forskare och stöd som underlättar forskares
rörlighet, nationellt och internationellt.
Starka forskningsmiljöer

Stödformen starka forskningsmiljöer syftar till
att bl.a. åstadkomma både kraftsamling och
förnyelse i forskningen. Vetenskapsrådet och
Formas har fortsatt den gemensamma
satsningen på de s.k. Linnéstöden och efter en
utlysning fattades beslut om tjugo nya stöd
2008. Vidare utvärderade en internationell
expertpanel de tjugo centra som sedan tidigare
har Linnéstöd under året. Granskningen gjordes
med avseende på organisation, samarbete och
ledarskap. Utvärderarna menade att organisationen vid dessa miljöer på det hela taget var
imponerande men att vissa miljöer kunde höja
kvaliteten. Utvärderingarna resulterade i att
Vetenskapsrådet beslutade om fortsatt stöd
under fyra år till nitton miljöer medan en miljö
fick stöd i ett år med förnyad uppföljning. En ny
utvärdering med fokus på kvaliteten i
forskningen planeras för 2011.
Nydisputerade forskare

Genom stöd till nydisputerade forskare främjas
förnyelse och rörlighet. Vetenskapsrådet har
flera olika stödformer för forskare i början av sin
karriär. Postdoktorsstipendium (utomlands) och
stöd till anställning som postdoktor (nationellt)
kan sökas upp till två år efter disputationen
medan anställning som forskarassistent kan
sökas upp till fem år efter disputationen. Dessa
stödformer ökade med 16 procent från 2007 till
2008.
Samverkan mellan forsknings- och
utvecklingsfinansiärer

Vetenskapsrådet samverkar löpande med FAS,
Formas och Vinnova samt med forskningsstiftelserna, Knut och Alice Wallenbergs
stiftelse, Kungl. Vitterhetsakademin m.fl.
organisationer i olika konstellationer. Bl. a.
samfinansierades en satsning inom utbildningsvetenskap av Vetenskapsrådet, Knut och Alice
Wallenbergs
stiftelse
och
Riksbankens
jubileumsfond 2008.
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Andra samarbetsområden rör forskningens
infrastrukturer, gemensamma utlysningar och
utvärderingar. De fyra forskningsfinansiärernas
samverkan intensifierades genom samarbete om
de nya strategiska forskningssatsningarna som
beskrevs i forsknings- och innovationspropositionen.
Jämställdhet

Vetenskapsrådet följer årligen upp målen i sin
jämställdhetsstrategi.
Fördelningen
mellan
kvinnor och män i 2008 års ansökningar till rådet
motsvarar fördelningen bland de akademiskt
verksamma forskarna. Analyser av utfallet för
den största formen, projektstöd, visar att män
genomgående har högre beviljningsgrad än
kvinnor. Med beviljningsgrad avses det totala
antalet beviljade ansökningar i relation till det
totala antalet ansökningar. Störst är skillnaden
vad gäller beviljningsgraden mellan könen inom
medicinområden, något som har observerats
under flera år.
Beviljningsgraden för projektstöd inom
medicin var 26 procent för kvinnor och 35
procent för män. Beviljningsgraden för forskare i
början av sin karriär för postdoktorsstipendium
för forskningsvistelse i utlandet var 70 procent
för kvinnor och 69 procent för män. När det
gäller beviljningsgraden för anställning som
forskarassistent var den 10 procent för kvinnor
och 13 procent för män.
Studier visar att skillnaden delvis, men inte
helt, kan förklaras med skillnad i karriärålder.
Vetenskapsrådet har under året gjort flera
studier av hinder och möjligheter för jämställdheten, bl.a. kring könsspecifika förhållanden
inom medicin. Bland anställningar och stipendier
till nydisputerade forskare är könsskillnaderna
mindre, både när det gäller antal ansökningar och
när det gäller beviljningsgrad.
I beredningsgrupperna medverkar totalt fler
män än kvinnor. Inom naturvetenskap och
teknik medverkar 62 procent män och
38 procent kvinnor, och inom medicin
medverkar 60 procent män och 40 procent
kvinnor, medan könsfördelningen är jämn inom
humaniora och samhällsvetenskap samt inom
utbildningsvetenskap. Regeringen följer löpande
Vetenskapsrådets jämställdhetsarbete.
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Internationellt forskningssamarbete och
samarbete inom EU

Internationellt samarbete mellan forskare är
avgörande för forskningens utveckling och för
en effektiv resursanvändning. Den största delen
av det internationella samarbetet inom forskning
sker genom att de av Vetenskapsrådet och andra
myndigheter finansierade forskarna samarbetar
med forskare i andra länder. Även mellan
forskningsfinansiärer finns en utbredd internationell samverkan, inte minst inom Norden. I
oktober 2008 kom de nordiska regeringarna
överens om det så kallade nordiska toppforskningsinitiativet om forskningssamverkan
inom områdena energi, miljö och klimat. Vidare
deltar samtliga svenska forskningsråd i det Sidafinansierade forskningsprogrammet Swedish
Research Links om samverkan med utvecklingsländer.
Lite mer än hälften av de svenska
vetenskapliga publikationerna producerades
tillsammans med utländska forskare, vilket är en
ökande trend. Bilaterala avtal om samverkan
inom forskning och utveckling finns mellan såväl
lärosäten som forskningsfinansiärer i Sverige och
länder utanför EU. Särskilt aktuella har
samverkansaktiviteter med USA, Japan, Kina
och Indien varit. I sammanhanget bör framhållas
att regeringen i augusti i år beslutade att teckna
ett avtal om samarbete inom vetenskap och
teknik med Korea.
EU:s ramprogram för forskning är sjuårigt,
2007–2013, och omfattar drygt 50 miljarder
Euro. Finansieringen ökar successivt och blir
högst under programmets sista år.
Sedan starten finns svenskt deltagande i
343 projekt omfattande totalt 160 miljoner Euro.
Detta deltagande placerar Sverige, liksom i de
föregående ramprogrammen, som den åttonde
mest kontrakterade deltagarnationen. Sverige
står som koordinator för 73 av dessa projekt,
vilket är något färre projekt än i det sjätte
ramprogrammet.
Universitet och högskolor medverkar i
överlägset störst utsträckning i ramprogrammet,
därefter kommer näringslivet, främst småföretag. Deltagandet karaktäriseras av att några
få universitet och högskolor deltar vid flera
upprepade tillfällen och att många aktörer inom
näringslivet deltar vid få tillfällen.
Vetenskapsrådet har under 2008 lämnat stöd
till internationell samverkan (t.ex. resebidrag,

utlandsstipendier, gästforskarbidrag) uppgående
till ca 80 miljoner kronor. Andelen beviljade
ansökningar till Vetenskapsrådet om postdoktorstipendium för forskningsvistelse i
utlandet har ökat kraftigt jämfört med tidigare år
inom de flesta områden. Därutöver har
myndigheten finansierat Sveriges medlemskap i
europeiska och internationella forskningsorganisationer och anläggningar till en total
kostnad om ca 360 miljoner kronor. Vetenskapsrådets stöd till infrastruktur för forskning är ett
sätt att öka möjligheterna för svenska forskare
att delta i internationellt samarbete.
Utvärderingar av forskning

Under 2008 gjorde Vetenskapsrådet en särskild
satsning på att ta fram utvärderingar, analyser
och annat strategiskt underlag inför diskussioner
i myndighetens styrelse. Bibliometridatabasen är
flitigt använd i rådets analysarbete och samarbete
med lärosäten och andra forskningsfinansiärer
inom detta område är under uppbyggnad. En
undersökning som publicerades under 2008 visar
bl.a. att Sveriges minskande andel citeringar i
internationell jämförelse kan härröra från
skillnader i samarbetsmönster. Diskussioner förs
även med andra aktörer kring uppbyggnad av en
nationell databas. På regeringens uppdrag har
rådet tillsammans med Statistiska centralbyrån
och Högskoleverket granskat och korrigerat
statistiken för forskningsfinansiering inom
högskolesektorn.
Vetenskapsrådet har tagit fram en ny policy
för utvärderingar. I samband med detta har en
studie av andra länders utvärderingsverksamhet
genomförts. Sex utvärderingar har också
slutförts under året, fyra av dem i samarbete med
andra aktörer. Bl.a. har utvärderingar av det
svenska deltagandet i EU:s ramprogram för
forskning gjorts, liksom den tidigare nämnda
utvärderingen av Linnéstöden. En utvärdering av
svensk forskning inom mikroelektronik visar att
forskningen håller hög internationell nivå och en
utvärdering av svensk forskning inom oorganisk
kemi visar att forskningen med vissa undantag
inte ligger i forskningsfronten.
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Rymdforskning

Under en rad år har Rymdstyrelsen fördelat stöd
till anställningar för yngre forskare för att skapa
förutsättningar för forskningens förnyelse.
Andelen forskare under 40 år med egna forskningsmedel har genom denna satsning
trefaldigats sedan 2003.
Satelliten Odin, som sändes upp i februari
2001 fungerar fortfarande efter åtta års drift.
Från satelliten har bl.a. tidsserier av halterna av
kväveoxid och vattenånga i stratosfären
insamlats. Halten av vattenånga har ökat under
mätperioden, vilket kan ha påverkan på klimatet.
Mätningar från Odin finansieras, förutom av
Rymdstyrelsen, av den europeiska rymdstyrelsen
(ESA) från 2007. Detta har fått till följd att
användningen av Odins data ökat inom Europa.
Rymdstyrelsen förbereder nu en vidareutveckling av Odin-projektet i STEAMRinstrumentet
(Stratosphere-Troposphere
Exchange And Climate Monitor Radiometer)
som kan komma att ingå i någon av ESA:s
satelliter. STEAMR ingår i PREMIER som är ett
av sex föreslagna projekt inom ESA:s
jordobservationsprogram.
Institutet för rymdfysik har instrument på
flera satelliter för längre rymdfärder. Bl. a. finns
instrument från institutet på ESA:s rymdsond
Venus-express. Från mätningar med utrustning
tillverkad av institutet har det kunnat påvisas ett
utflöde av väte, syre och helium från Venus
atmosfär, vilket tyder på att planeten förlorar
vatten till rymden. Liknande processer sker vid
jordens polartrakter där institutet har kunnat
påvisa polarvinden på avsevärt längre avstånd
från jorden än vad som tidigare ansetts möjligt.
Genom polarvinden försvinner en liten andel av
jordens atmosfär konstant ut i rymden på samma
sätt som noterats för Venus avseende vatten.
8.2.2

Forskningens infrastruktur

Forskningsanläggningar

Infrastrukturanläggningen European
Spallation Source (ESS)
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

bilda ett bolag vars verksamhet ska vara att
planera, projektera, finansiera, uppföra, äga,
förvalta, driva och underhålla den europeiska
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spallationskällan (ESS) samt att avyttra delar av
statens aktieinnehav i bolaget till andra parter
och att använda redan anvisade medel och i
denna proposition föreslagna medel för att bilda
bolaget.

Bakgrund: European Spallation Source (ESS) är
en planerad forskningsanläggning, en s.k.
protonaccelerator som frigör neutroner från en
målstation,
spallation.
Neutronstrålningen
används för materialstudier med fördelen att
neutrala partiklar kan tränga långt in i ett
material, som ger en möjlighet att i samma
mätning studera ett material i tre dimensioner.
ESS är avsett att byggas för avsevärt högre
energier än de nu existerande europeiska
spallationskällorna och med dubbla energin
jämfört med källor i Japan och USA.
I februari 2007 erbjöd den svenska regeringen
övriga europeiska länder att delta i
konstruktionen av ESS i Sverige. Ungefär
samtidigt gjorde Spanien och Ungern liknande
erbjudanden. Den totala investeringen för en
konstruktion av ESS under 10 år beräknades
2007 uppgå till ca 11 miljarder kronor och
driftkostnaderna
beräknades
uppgå
till
ca 90 miljoner euro per år (ca 900 miljoner
kronor).
Ett antal länder i Europa har visat intresse för
att delta i konstruktion och drift av
anläggningen. Danmarks regering har beslutat
att delta i projektet och ett avtal om gemensamt
dansk-svenskt värdskap för ESS har undertecknats av ministrarna för forskningsfrågor i
Danmark och Sverige. I avtalet anges att
Danmark deltar i ESS med finansiering av
12,5 procent av konstruktionskostnaderna och
med finansiering av minst 5 procent av driftskostnaderna. Norges regering har fattat ett
beslut om att delta i ESS med finansiering av
2,5 procent av kostnaderna för konstruktion och
samma andel för drift.
Lunds universitet och Region Skåne har
kommit överens om att finansiera 2,5 procent av
konstruktionskostnaderna.
Regeringen har erbjudit övriga europeiska
länder att den svenska staten ska finansiera
ca 32,5 procent av totalkostnaden för konstruktionen och ca 10 procent av driftskostnaden.
Sammantaget innebär detta att ca 50 procent av
konstruktionskostnaderna kommer att finan-
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sieras av de nordiska länderna Sverige, Norge
och Danmark.
Sverige har i förhandlingarna för att få ESS
placerat i Lund föreslagit att om Frankrike,
Italien och Tyskland finansierar 35-40 procent av
anläggningen kan Sverige (inklusive Danmarks
och Norges finansiering) garantera övrig
finansiering till dess att andra länder har fattat
beslut om deltagande. Denna modell har fått
stöd av Frankrike och Tyskland som båda
deklarerat att de avser att delta i projektet.
Ytterligare några länder har uttalat att de avser
att gå med i projektet om det byggs i Lund.
Verksamheten i bolaget kommer att inledas
med en uppdatering av en projektplan och
upprättandet av en affärsplan. Projektplanen
avser en uppdatering av kostnaderna för
konstruktion av anläggningen i Lund inklusive
den senaste teknikutvecklingen av accelerator
och målstation utifrån erfarenheter från de
spallationskällor som byggts i Japan och USA.
Sverige har erbjudit finansiering av denna fas,
som beräknas ta ett par år, med upp till
300 miljoner kronor. Denna kostnad ska täckas
av anslaget till Vetenskapsrådet. Övriga länder
deltar med egen teknisk och vetenskaplig
expertis som bidrag i natura.
Det är rimligt att Sverige inledningsvis äger
hela bolaget, dvs. 100 procent av aktierna. Under
denna fas kommer regeringen att fortsätta
förhandlingarna med andra europeiska länder
om deras finansiering av kostnaderna för dels
konstruktion, dels drift av anläggningen.
Danmark och Norge som redan beslutat om
storleken på sina bidrag kan redan inledningsvis
erbjudas överta aktier i bolaget. Efterhand som
länder beslutar om finansiering av ESS kan dessa
överta andelar av bolaget alternativt att riktade
nyemissioner görs till dessa länder. Den svenska
ägarandelen kommer därmed att minska i takt
med att fler länder beslutar om deltagande i
projektet.
När projektplanen är uppdaterad och när
finansiering från andra intressenter är klar följer
konstruktionen av anläggningen. Det finns en
naturlig osäkerhet i kostnadsberäkningen och
därmed en risk för fördyringar. När projektplanen är uppdaterad finns en naturlig
kontrollstation som bör tas tillvara innan beslut
fattas om att gå vidare med konstruktionen.
Den totala avtalade investeringen anger de
ekonomiska ramarna för projektet. Konstruktionen planeras ta 10 år och i dess intensivaste

fas, i mitten av perioden, kommer uppskattningsvis närmare 5 000 anställda att behövas för
byggnation.
Driftfasen planeras pågå i 40 år. Stråltid, dvs.
tid för forskning vid den färdiga anläggningen
kommer att fördelas utifrån kvaliteten på de
olika projektansökningarna. Målsättningen är att
avtalen med varje land och övriga intressenter
ska vara väl balanserade med avseende på stråltid
och andel av konstruktions- respektive driftskostnaderna.
Skälen för regeringens förslag: Enighet har
nu uppnåtts mellan intresserade länder att ESS
bör byggas i Lund, med ett datacentrum i
Köpenhamn. Projektets grundfas, en uppdaterad
konstruktionsplan för ESS, kan nu inledas. Det
internationella samarbetet om ESS behöver en
organisation som ger deltagande parter
äganderätt till delar av projektet och som sprider
risken med projektet.
Regeringen bedömer att arbetet med att
uppdatera projektplanen bäst sker inom ett
bolag som ägs av de deltagande länderna. På
detta sätt kan ett internationellt ägande åstadkommas inom en organisationsform som tillåter
delägande, och deltagande, av flera parter. Ett
delägande ger medverkande parter ett inflytande
över konstruktionsprocessen. Sveriges åtagande,
som inledningsvis är att vara huvudägare i
bolaget, blir tydligare gentemot övriga
intressenter. När dessa beslutat om storleken på
sin finansiering av kostnaderna för dels
konstruktion, dels årlig drift av anläggningen kan
andelar av ägandet överföras till dem.
Mot denna bakgrund föreslås att regeringen
bemyndigas dels att bilda ett bolag, dels att
avyttra delar av statens aktieinnehav i bolaget till
andra parter. Vidare föreslås att regeringen
bemyndigas att använda redan anvisade medel
och i denna proposition föreslagna medel för att
bilda bolaget.
I samband med försäljning av aktier i ett
statligt ägt bolag uppkommer vissa direkta kostnader för ägaren staten. Bl.a. uppstår kostnader
för extern rådgivning samt andra omkostnader i
samband med försäljningen. Dessa kostnader
bör finansieras inom ramen för ESS-projektet
eller om möjligt bör de finansieras genom att de
avräknas från de likvider som erhålls vid
försäljningar eller nyemissioner av aktier i
bolaget.
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Andra europeiska forskningsanläggningar

Regeringen har under året beslutat att
underteckna
överenskommelser
om
konstruktion och drift av en europeisk
anläggning för röntgenfrielektronlaser och en
europeisk tungjonsaccelerator (U2006/5777/F,
U2008/4628/F). Konstruktionen av båda
anläggningarna pågår i Tyskland.
Polarforskningsexpeditioner

Verksamheten inom det internationella polaråret
kulminerade under 2008 med flera stora
forskningsexpeditioner till Arktis och Antarktis
och har resulterat i en ökad uppmärksamhet
kring polarfrågor generellt. Polarområdena har
kommit
i
fokus
geopolitiskt
genom
klimatfrågans aktualitet och i samband med
samhällsutvecklingen och levnadsvillkoren för de
arktiska
befolkningarna.
Polarforskningssekretariatet har finansierat expeditioner i de
svenska polarområdena och har därmed
logistiskt stärkt den svenska fjällforskningen.
Genom ett mångårigt samarbetsavtal med
Sjöfartsverket har Odens roll som svenskt
forskningsfartyg i polarområdena säkerställts,
vilket också resulterat i alltmer utvecklade
samarbeten med andra länder, såsom USA och
Danmark. Detta har inneburit en betydande
tjänsteexport för sekretariatet. Under året har
inkomsten från tjänsteexporten varit dubbelt så
stor som myndighetens anslag.
Informationsförsörjning till forskning

Kungl. biblioteket (KB) är ett forskningsbibliotek framför allt för samhällsvetenskaplig
och humanistisk forskning.
KB samlar in, bevarar och tillhandahåller bl. a.
tryckta skrifter, ljud och bildmaterial för att göra
det möjligt att bedriva forskning med
utgångspunkt i dessa material. KB:s samlingar är
mycket omfattande, främst eftersom gällande
pliktlagstiftning innebär att exemplar av alla
tryckta skrifter som publiceras i Sverige ska
inlämnas till KB för bevarande.
Den 1 januari 2009 inordnades hela
verksamheten vid Statens ljud- och bildarkiv
(SLBA) i KB, vilket innebär att ansvaret för
pliktskyldigt ljud- och bildmaterial nu hanteras
av KB.
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KB:s verksamhet under 2008 präglades av
förberedelser för inordnandet av SLBA i
myndigheten, vilket ger förutsättningar för att
mer effektivt kunna hantera publikationer av
olika mediatyper. Betydande donationer av
manuskript liksom en omfattande affischsamling
har tillfallit KB under 2008. Myndigheten har
också gjort insatser för att digitalt bevara
material, som annars skulle förfalla. Främst gäller
detta material från medeltiden. Vidare har en rad
originalutgåvor av ledande svenska författare
digitaliserats. KB har även bidragit till den
tekniska utvecklingen inom områden som
katalogisering, digitalt bevarande och tillgängliggörande av publikationer via internet.
Etikprövning av forskning

Lagen (2003:460) om etikprövning av forskning
som avser människor omfattar forskning som
avser människor och biologiskt material från
människor samt forskning som innebär behandling av känsliga personuppgifter. Etikprövningen
sker i sex regionala nämnder. Överklaganden
och överlämnanden av ärenden görs till Centrala
etikprövningsnämnden. Ett mått på effektiviteten inom den regionala organisationen är de
regionala etikprövningsnämndernas genomsnittliga handläggningstider. I samtliga kategorier var den genomsnittliga handläggningstiden 23 dagar för alla regionala nämnder under
2008, vilket väl faller inom de handläggningstider
som anges i förordningen (2003:615) om
etikprövning av forskning som avser människor.
I jämförelse med 2007 har de genomsnittliga
handläggningstiderna
vid
de
regionala
nämnderna inte förändrats nämnvärt.
Den genomsnittliga handläggningstiden för
ärenden som behandlades av den Centrala
etikprövningsnämnden var, oavsett kategori, åtta
veckor under 2008, vilket var två veckor längre
än under 2007. Detta beror på ett större antal
svårbedömda ärenden än under det föregående
året.
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8.3

Analys och slutsatser

8.3.1

Forskning

Vetenskapsrådet spelar en viktig roll i att stärka
Sveriges ställning som forskningsnation, bl.a.
genom att fördela medel till forskning av hög
kvalitet både inom strategiska områden, till
inomvetenskapligt motiverad forskning samt till
satsningar inom forskningens infrastrukturer.
Rådet genomför uppgiften med god effektivitet
och med stort förtroende från forskarsamhället.
Det förtroende som Vetenskapsrådet åtnjuter är
beroende av att tillförlitligheten och effektiviteten i det egna arbetet kontinuerligt utvärderas och analyseras. Ansträngningarna som
görs att ytterligare effektivisera och utveckla
beredningsprocessen är angelägen, särskilt mot
bakgrund av att rådet har fått både ökade anslag
och nya uppgifter.
I rådets uppgifter ingår även att genomföra
forskningspolitiska analyser och vara rådgivande
till regeringen i dessa frågor. Dessa analyser är
tillsammans med andra analyser och utvärderingar underlag för regeringens beslut. Efter
att ha varit eftersatt i princip sedan rådet bildades
har nu en förstärkning av arbetet med
forskningspolitiska analyser och en systematisk
ansats för utvärderingar inletts, vilket bör leda
till att verksamheten anpassas till de krav som
regeringen ställer.
Rymdstyrelsen är en aktiv partner i ESA:s
samarbeten och detta ger svenska forskare
möjligheter att ingå i forskningsprojekt som inte
kan finansieras med enbart svenska medel.
Regeringen är positiv till att Rymdstyrelsen
genom satsningen på egna satellitprojekt, där
Odin är en i en lång rad svenska satelliter, har
gjort svensk industri och rymdforskning till
intressanta partners i större internationella
samarbeten.
Regeringen bedömer att forskningen vid
Institutet för rymdfysik håller en god kvalitet
och att den bidrar till förnyelse av forskning
inom institutets forskningsområden.
När forskningen i allt fler länder är en
strategisk resurs och snabb välståndsökning gör
att allt fler länder kan satsa mer på forskning än
tidigare, är det viktigt att svenska forskare och
forskningsfinansiärer fortsätter att utveckla och
arbeta i internationell samverkan. En ökande
trend av att fler svenska forskare sampublicerar
sig med utländska forskare och att Vetenskaps-

rådet beviljar fler ansökningar om postdoktorstipendium för forskningsvistelse i utlandet är
positivt och bör fortsätta. Likaså är det höga
utnyttjandet av svensk forskningsinfrastruktur
som t.ex. isbrytaren Oden positivt för en ökad
internationell samverkan.
Ett stöd för ökad internationell samverkan
som kan utnyttjas och utvecklas mer är den
utlandsbaserade omvärldsanalys- och främjandeverksamhet som myndigheten Tillväxtanalys
ansvarar för. Regeringen avser därför att se över
hur denna verksamhet kan samordnas och
utvecklas i syfte att göra svenska insatser på
området mer verkningsfulla. Regeringen önskar
närma högre utbildning, forskning och innovation, den s.k. kunskapstriangeln även i en
framtida utlandsorganisation.
Regeringen ser positivt på det samarbete som
de svenska medelhavsinstituten i Aten, Rom och
Istanbul har utvecklat under senare år med
svenska universitet och högskolor.
8.3.2

Forskningens infrastruktur

Det internationella polaråret samt det fortsatta
utökade internationella forskningssamarbetet på
isbrytaren Oden är viktiga insatser som bidrar
till regeringens strävan att öka det internationella
forskningssamarbetet. Regeringen föreslår att
Polarforskningssekretariatets anslag ökas med
4 miljoner kronor för sekretariatets utökade
uppgifter avseende såväl polarforskning inom
Sverige som att bistå med underlag i de olika
internationella organ där polarforskning
behandlas.
Det är angeläget att allmänhetens förtroende
för hanteringen vid universitet och högskolor av
misstänkt oredlighet i forskning bibehålls och
stärks. Regeringen kommer därför att inrätta ett
särskilt organ, en expertgrupp för oredlighet i
forskning, vid Centrala etikprövningsnämnden.
Regeringen föreslår därför att Centrala
etikprövningsnämndens anslag ökas med
4 miljoner kronor för ändamålet.
Kungl. biblioteket i sin nya sammanslagna
form står inför samma utmaningar som de
tidigare två myndigheterna, men är nu enligt
regeringens bedömning bättre rustat för att
möta dem. Digitalisering som metod för
bevarande och tillgängliggörande av äldre
material kommer att vara betydelsefull för en
lång period framöver. Utveckling av elektroniska
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tjänster för att ge forskarna bättre tillgång till
sökt material är också av stor vikt för att
möjliggöra kvalitativ forskning. Regeringen ser
positivt på de insatser myndigheterna gjort och
den nya myndigheten gör på dessa områden.
Publiceringsutvecklingen på Internet med
bl.a. annat växande volymer unikt material, nya
medieformer och nya kanaler för publikation,
medför förändrade förutsättningar för Kungl.
bibliotekets insamlingsverksamhet och forskares
framtida tillgång till dagens material.
Regeringskansliet har uppdragit åt en utredare
att klarlägga hur den framtida pliktlagstiftningen
ska ta hänsyn till de förändrade förutsättningarna (U2009/721/F). Utredningen ska
slutrapportera under vintern 2009.
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9 Budgetförslag

9.1

9.1.1

Anslag för barn-, ungdoms- och
vuxenutbildning
1:1 Statens skolverk

Tabell 9.1:1Anslagsutveckling för Statens skolverk
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

362 190
306 701

1

2010

Förslag

314 311

2011

Beräknat

315 341

2

2012

Beräknat

317 026

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 345
297 020

Regeringens överväganden
Regeringen aviserade i 2009 års ekonomiska
vårproposition (prop. 2008/09:100) att den avsåg
att ge Statistiska centralbyrån (SCB) ett samlat
ansvar för ekonomisk statistik om primärkommunerna genom att ansvaret för vissa
sektorsspecifika ekonomiska uppgifter förs över
från bl.a. Skolverket till SCB. Detta är huvudanledningen till varför Skolverkets anslag
minskar med 1 033 000 kronor 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
314 311 000 kronor för budgetåret 2010.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 313 543 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 313 683 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens skolverks förvaltningskostnader. Statens skolverk (Skolverket) är
förvaltningsmyndighet för det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna och för
den av det allmänna anordnade förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Skolverket ska bidra till måluppfyllelsen inom barnoch ungdomsutbildningen genom att svara för
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolväsendet, förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och vuxnas lärande. I detta ingår även att
utforma styrdokument för dessa verksamheter.

Tabell 9.1:1 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

306 701

306 701

306 701

9 283

11 095

12 651

4

4

4

-1 033

-2 145

-2 155

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag

-644

-314

-174

314 311

315 341

317 026

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2007/08:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.1.2

1:2 Statens skolinspektion

Tabell 9.1:2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.1:2 Anslagsutveckling för Statens skolinspektion
Tusental kronor

2010

2011

2012

326 145

326 145

326 145

Pris- och löneomräkning 2

9 745

11 300

13 045

Beslut

1 052

1 057

1 062

336 942

338 502

340 252

Anvisat 2009

2008

Utfall

77 110

2009

Anslag

326 145

2010

Förslag

336 942

2011

Beräknat

338 502

2

2012

Beräknat

340 252

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Förändring till följd av:

6 347
309 346

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 336 942 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 336 942 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens skolinspektions
förvaltningskostnader. Statens skolinspektion
(Skolinspektionen) ansvarar för kvalitetsgranskning av skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt tillsyn över
det offentliga skolväsendet och för den av det
allmänna anordnade förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen m.m. Skolinspektionen
ansvarar vidare för s.k. tillståndsprövning. Det
innebär att myndigheten beslutar om godkännande av och rätt till bidrag för fristående skolor
samt om återkallande av sådant godkännande
och sådan rätt till bidrag. Anslaget ska även
användas till finansiering av barn- och elevombudet samt till den administration som Skolinspektionen kommer att utföra åt Skolväsendets överklagandenämnd.
Regeringens överväganden
Skolinspektionen inrättades den 1 oktober 2008.
Verksamheten är under uppbyggnad 2009,
samtidigt som omfattande löpande tillsyns- och
kvalitetsgranskningsuppgifter ska fullgöras.
Myndigheten beräknas vara fullt bemannad i
slutet av året och ha nått full kapacitet under
2010. I syfte att stödja en likvärdig bedömning
och betygssättning vad gäller de nationella
proven över landet har regeringen gett Skolinspektionen i uppdrag att ansvara för viss
central
rättning
av
nationella
prov
(dnr U2009/4877/G). Uppdraget ska rymmas
inom anslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
336 942 000 kronor för budgetåret 2010.
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Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

9.1.3

1:3 Specialpedagogiska
skolmyndigheten

Tabell 9.1:3 Anslagsutveckling för Specialpedagogiska skolmyndigheten
Anslagssparande
-2 763
2008
Utfall
328 156
Utgifts1
prognos
652 436
2009
Anslag
681 485
2010

Förslag

700 729

2011

Beräknat

709 910

2

2012

Beräknat

715 289

3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 702 923 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 704 258 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Specialpedagogiska skolmyndighetens förvaltningskostnader. Myndigheten ansvarar för statens specialpedagogiska
stöd rörande barn, ungdomar och vuxna med
funktionshinder och för utbildning i specialskolan. I myndighetens uppdrag ligger också att
tillgodose behovet av anpassade läromedel för
barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder. Dessutom fördelar myndigheten vissa
statsbidrag. Anslaget används även för produktionsstöd för läromedelsframställning samt för
visst internationellt samarbete.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.1:3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

64 541

392 697

-328 156

Prognos 2009

0

133 747

808 897

-675 150

Budget 2010

0

136 000

838 963

-702 963

Avgifterna avser intäkter från läromedelsförsörjningen samt ersättning från kommuner
för elever i specialskola. Dessa intäkter får disponeras av myndigheten. Det ekonomiska målet
är att intäkterna delvis ska täcka kostnaderna för
verksamheten.
Avgifterna avser också intäkter från Folkbildningsrådet för verksamhet avseende
administration av förstärkningsbidrag till folkhögskolor.
Intäkterna
disponeras
av
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Det ekonomiska målet för administrationen av förstärkningsbidrag till folkhögskolor är full kostnadstäckning.
Kostnader som inte finansieras med avgiftsintäkter ska finansieras från detta anslag.
Regeringens överväganden
Specialpedagogiska skolmyndigheten inrättades
den 1 juli 2008.
Fr. o. m. den 1 juli 2008 har specialskolans
målgrupp utökats till att även omfatta barn med
synskada och ytterligare funktionshinder samt
barn
med
grav
språkstörning
(prop.
2007/08:112, bet. 2007/08:UbU16, rskr.
2007/08:212). Som en följd har Ekeskolan och
Hällsboskolan återetablerats som statliga specialskolor. Antalet elever i specialskolan förväntas
därmed öka. Riksdagen beslutade 2009 om
möjlighet för ytterligare skolgång för vissa av
specialskolans elever (prop. 2008/09:112, bet.
2008/09:UbU16, rskr. 2008/09:219). Även
denna reform beräknas leda till ett ökat elevantal
i specialskolan. Mot bakgrund av detta föreslår
regeringen därför att anslaget ökas med
22 174 000 kronor.
Specialpedagogiska skolmyndigheten deltar
för Sveriges räkning i samarbetet inom European
Agency for Development in Special Needs
Education. Skolverket har hittills ersatt Special-

pedagogiska skolmyndigheten för kostnader för
deltagandet. Regeringen anser att deltagande i
samarbetet bör belasta Specialpedagogiska skolmyndighetens anslag. Regeringen föreslår därför
att anslaget ökas med 1 500 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
700 729 000 kronor för budgetåret 2010.
Tabell 9.1:3 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
2010

2011

2012

659 311

659 311

659 311

Pris- och löneomräkning 2

21 614

28 382

32 279

Beslut

23 674

23 909

24 045

-3 870

-1 692

-346

700 729

709 910

715 289

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 12 000 000
kronor under 2011–2012.

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska
skolmyndigheten behöver kunna lämna
förhandsbesked till förlag på den kommersiella
marknaden. Regeringen bör därför bemyndigas
att besluta om tilldelning av medel för detta
ändamål som innebär åtagande för kommande
budgetår.

137

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 9.1:3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Ingående åtaganden

6 429

Nya åtaganden

6 033

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

9.1.4

Förslag
2010

Beräknat
2011

6 033

8 469

11 069

8 625

11 000

-6 429

-6 189

-8 400

6 033

8 469

11 069

11 500

13 000

12 000

1:4 Sameskolstyrelsen

- 9 625

Tabell 9.1:4 Offentligrättslig verksamhet

Tusental kronor

Tusental kronor

Utfall

26 479

2009

Anslag

34 637

2010

Förslag

26 553

2011

Beräknat

27 628

2

2012

Beräknat

27 801

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 128
35 033

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 082 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 082 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för att ge samiska barn en
utbildning med samisk inriktning och att bidra
till att bevara och utveckla det samiska språket
och den samiska kulturen. Utbildningen bedrivs
vid sameskolor samt i integrerad samisk undervisning i kommunal grundskola.
Sameskolstyrelsen är styrelse för sameskolorna
och därtill hörande verksamhet såsom integrerad
samisk undervisning i kommunal grundskola.
Sameskolstyrelsen ska främja och utveckla
samisk undervisning och bör bistå vid
uppsökande verksamhet bland samer samt
informera om sameskolan och samisk
undervisning i det offentliga skolväsendet.
Sameskolstyrelsen får efter avtal med en
kommun fullgöra kommunens uppgifter
avseende förskoleklass och förskole- och fritidshemsverksamhet för samiska barn.
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-1 444

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.1:4 Anslagsutveckling för Sameskolstyrelsen

2008

Beräknat
2012–

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

24 299

52 384

-28 085

Prognos 2009

0

23 702

52 221

-28 519

Budget 2010

0

23 654

50 854

-27 200

De intäkter som Sameskolstyrelsen får disponera
avser främst ersättning från kommuner för
samisk förskola, förskoleklass och fritidshem
som Sameskolstyrelsen bedriver enligt avtal samt
ersättning för elever i sameskolan.
Det ekonomiska målet är att intäkterna delvis
ska täcka kostnaderna för verksamheten. De
kostnader som inte finansieras av avgifter ska
finansieras från detta anslag.
Regeringens överväganden
Det finns numera fem sameskolor med totalt
168 elever i förskoleklass och årskurserna 1–6.
En större enhetlighet bör eftersträvas i kommunernas avgifter till Sameskolstyrelsen för en
plats i samisk förskoleklass och fritidshem.
Beredning pågår inom Regeringskansliet.
I samband med avvecklingen av skolan i
Lannavaara har det uppstått kostnader för att
lösa fleråriga hyreskontrakt som överstiger tillgängliga medel. I tilläggsbudgetproposition till
denna proposition föreslås därför att anslaget
ökas med 8 000 000 kronor. Med anledning av
detta föreslås att anslaget minskas med
500 000 kronor 2010 och beräknas minskas med
500 000 kronor under 2011–2013 i förhållande
till den beräkning som låg till grund för 2009 års
ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100).
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
26 553 000 kronor för budgetåret 2010.

utredningar på skolområdet samt för bidrag till
vissa organisationer.

Tabell 9.1:4 Härledning av anslagsnivån 2010-2012

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

26 637

26 637

26 637

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

956

1 512

1 689

-500

-510

-513

-540

-11

-11

26 553

27 628

27 801

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.1.5

1:5 Utveckling av skolväsende,
förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg

Tabell 9.1:5 Anslagsutveckling för Utveckling av
skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Tusental kronor

474 499

2008

Utfall

2009
2010

Anslag
Förslag

801 989

2011

Beräknat

779 050

2

2012

Beräknat

329 828

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

99 551
854 945

906 499

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 618 536 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 238 843 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är att främja utveckling
av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, skola och vuxenutbildning. Anslaget
finansierar främst insatser för att stödja och
stimulera kommunernas verksamhetsutveckling
inom dessa områden samt annat centralt initierat
utvecklingsarbete inom utbildningssystemet.
Stödet avser verksamheter med såväl kommunal
som annan huvudman. Anslaget används även
för administration, uppföljning och utvärdering
av särskilda uppdrag och satsningar, för vissa

Medel på anslaget ska bl.a. användas till statlig
rektorsutbildning, försöksverksamhet med lärlingsutbildning och handledarutbildning kopplat
till lärlingsutbildningen, insatser inom matematik, naturvetenskap och teknik samt Sveriges
deltagande i internationella studier.
Ett flertal reformer har de senaste åren
initierats inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. En förutsättning för
att reformerna ska få genomslag är att de är väl
förankrade hos huvudmän, rektorer och förskolechefer samt lärare och förskollärare. För att
finansiera genomförandeinsatser avseende förtydligande av målen i förskolans läroplan, nya
ämnesplaner i gymnasieskolan, nya kursplaner
och kunskapskrav i grundskolan och motsvarande skolformer samt en ny betygsskala inom
det offentliga skolväsendet ökas anslaget med
97 000 000 kronor. Finansiering sker genom att
anslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal minskas med samma belopp.
För att finansiera ytterligare satsningar för att
stärka läraryrkets status och utbildningens
kvalitet höjs anslaget med 500 000 kronor.
Finansiering sker genom att anslag 1:10
Fortbildning av lärare och förskolepersonal
minskas med samma belopp.
Anslaget minskas med 22 174 000 kronor för
att finansiera ökade kostnader för specialskolorna samt med 1 500 000 kronor för att
finansiera Sveriges deltagande i European
Agency for Development in Special Needs
Education. Dessa medel tillförs i stället anslag
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att
delfinansiera satsningen Institutet Dans i skolan,
anslag 2:19 Luleå tekniska universitet grundutbildning, minskas anslag 1:5 med ytterligare
700 000 kronor. För att delfinansiera forskningsprogram om det civila samhället, anslag
13:6 Insatser för den ideella sektorn, utgiftsområde 17, minskas anslag 1:5 med
90 000 kronor. Slutligen minskas anslag 1:5 med
7 000 000 kronor för ersättning till kommunerna
i
samband
med
införandet
av
en
befattningsutbildning för rektorer. Dessa medel
tillförs i stället anslag 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning, utgiftsområde 25.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
906 499 000 kronor för budgetåret 2010.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 9.1:5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

under 2010 för ramanslaget 1:5 Utveckling av
skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 125 000 000
kronor under 2011–2012.

Tusental kronor

Anvisat 2010

1

2010

2011

2012

845 463

845 463

845 463

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

13 105

43 555

61 335

Beslut

47 931

-109 968

-576 970

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

906 499

779 050

329 828

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Skälen för regeringens förslag: Statens skolverk
behöver kunna sluta ekonomiska avtal inom
ramen för sitt utvecklingsarbete. Regeringen bör
därför bemyndigas att besluta om tilldelning av
medel för detta ändamål som innebär åtagande
för kommande budgetår.

Tabell 9.1:5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

0

15 800

100 300

125 000

95 000

125 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

-10 500

-100 300

Utestående åtaganden

15 800

100 300

125 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

253 000

140 000

125 000

140

-125 000

Beräknat
2012–
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9.1.6

1:6 Särskilda insatser inom
utbildningsområdet

Tabell 9.1:6 Anslagsutveckling för särskilda insatser inom
utbildningsområdet
Tusental kronor

2008

Utfall

311 269

2009

Anslag

487 197

2010

Förslag

492 257

1

2011

Beräknat

512 876

2

2012

Beräknat

523 134

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

335
476 378

stad samt i Kristianstads, Göteborgs och Umeå
kommuner. Läsåret 2008/09 omfattade verksamheten 170 elever.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
492 257 000 kronor för budgetåret 2010.
Tabell 9.1:6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 492 257 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 492 257 tkr i 2010 års prisnivå.

Regeringens överväganden

2010

2011

2012

487 197

487 197

487 197

5 060

25 679

35 937

492 257

512 876

523 134

Förändring till följd av:

1

Anslaget används huvudsakligen för att finansiera särskilda insatser på skolområdet och särskilt
utbildningsstöd. Särskilda insatser på skolområdet omfattar bl.a. undervisning som anordnas
på sjukhus samt insatser för elever med funktionshinder eller andra särskilda behov i grundskola och gymnasieskola och elever i särskola
med flera funktionshinder.
Särskilt utbildningsstöd får lämnas till svårt
rörelsehindrade personer som studerar vid
universitet, högskola eller folkhögskola. Statligt
bidrag får även lämnas för sådant stöd som
erbjuds personer med andra funktionshinder
som studerar vid folkhögskola och till personer
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
som studerar vid universitet och högskola.
Anslaget används även för bidrag till speciellt
anpassad gymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade elever från hela landet, viss statlig
ersättning avseende gymnasial utbildning i Örebro för döva och hörselskadade elever samt
bidrag till kostnader för viss riksrekryterande
utbildning för elever med utvecklingsstörning.

1

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:6 Särskilda insatser
inom utbildningsområdet besluta om kommande
utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
83 000 000 kronor under 2011.

Skälen för regeringens förslag: Specialpedagogiska

skolmyndigheten beslutar om det särskilda
utbildningsstödet till folkhögskolor, universitet,
högskolor och till Rh-anpassad gymnasieutbildning. Bidraget beviljas per läsår.
Regeringen bör därför bemyndigas att besluta
om tilldelning av medel för detta ändamål som
innebär åtagande för kommande budgetår.

De särskilda insatserna inom utbildningsområdet
bedöms även fortsättningsvis behövas i motsvarande omfattning som 2009.
Riksgymnasieverksamheten i Örebro kommun för döva och hörselskadade elever omfattade 449 elever hösten 2008.
För elever med svåra rörelsehinder anordnas
Rh-anpassad
gymnasieutbildning
enligt
5 kap. 7 § skollagen (1985:1100) i Stockholms
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Tabell 9.1:6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Ingående åtaganden

33 414

Nya åtaganden

83 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

Förslag
2010

Beräknat
2011

83 000

83 000

83 000

83 000

83 000

-33 414

-83 000

-83 000

83 000

83 000

83 000

83 000

83 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

9.1.7

1:7 Maxtaxa i förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg m.m.

Tabell 9.1:7 Anslagsutveckling för Maxtaxa i
förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
Anslagssparande
2008
Utfall
3 658 258
Utgifts2009
Anslag
3 660 000 1
prognos

Tusental kronor
2011

2012

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

3 660 000

Beslut

3 660 000

2010

Förslag

3 660 000

Överföring till/från andra
anslag

2011

Beräknat

3 660 000

Övrigt

2012

Beräknat

3 660 000

Förslag/beräknat anslag

1

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

9.1.8

1:8 Bidrag till viss verksamhet
motsvarande förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grundskola och
gymnasieskola

Tabell 9.1:8 Anslagsutveckling för Bidrag till viss
verksamhet motsvarande förskoleverksamhet,
skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att alla kommuner kommer
att tillämpa systemet med maxtaxa i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Mot
bakgrund av detta föreslår regeringen att riksdagen
anvisar
ett
ramanslag
om
3 660 000 000 kronor för budgetåret 2010.

2010

Förändring till följd av:

1 660

Anslagets ändamål är att finansiera statsbidrag
till de kommuner som har ett system med maxtaxa i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen samt det statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder som ska lämnas till de
kommuner som tillämpar maxtaxa. Under anslaget bekostas även Statens skolverks administration av rekvisitioner från kommunerna samt
uppföljning av reformens olika delar.

-83 000

Tabell 9.1:7 Härledning av anslagsnivån 2010-2012

Anvisat 2009 1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Beräknat
2012–

2008

Utfall

113 929

2009

Anslag

148 214

1

2010

Förslag

152 112

2011

Beräknat

157 397

2

2012

Beräknat

160 545

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

35 269
115 489

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 152 112 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 152 112 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används huvudsakligen för:
−
särskilt verksamhetsstöd till vissa riksrekryterande gymnasiala utbildningar och
förberedande dansutbildningar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Piteå,
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−

−
−
−
−
−
−

bidrag till kostnader för Sveriges anslutning
till examensorganisationen International
Baccalaureate Organisation (IBO) i
Genève,
statsbidrag för IB-utbildning till Göteborgs
kommun, Stockholms stad och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,
ersättning till skolhuvudmän för kostnader
för nordiska elever på gymnasial nivå,
ersättning vid personskada till elev i viss
gymnasieutbildning,
statsbidrag till riksinternatskolor,
statsbidrag till kostnader för utlandssvenska
elevers skolgång i Sverige, och
statsbidrag för vissa barn och ungdomar
som inte är folkbokförda i Sverige.

Tabell 9.1:8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

148 214

148 214

148 214

3 898

9 183

12 331

152 112

157 397

160 545

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

9.1.9
Regeringens överväganden
Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på
anslaget är antalet elever i de olika verksamheterna.
Utgifterna för ersättning till skolhuvudmän
för elever från annat nordiskt land som studerar i
Sverige med stöd av överenskommelsen om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå
har ökat under 2000-talet. Ersättningen avser det
överskjutande antalet elever som huvudmännen
tagit emot i förhållande till det antal elever som
genomgått utbildning i annat nordiskt land.
Höstterminen 2008 lämnades bidrag för
315 nordiska elever och vårterminen 2009 var
motsvarande antal 299.
Fr. o. m. den 1 juli 2007 lämnas statsbidrag för
vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige enligt förordningen (2007:81) om
utbildning och statsbidrag för vissa barn och
ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.
För läsåret 2008/09 utbetalades sammanlagt
24 miljoner kronor för 351 elever under höstterminen och 338 elever under vårterminen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
152 112 000 kronor för budgetåret 2010.

1

1:9 Bidrag till svensk undervisning i
utlandet

Tabell 9.1:9 Anslagsutveckling för Bidrag till svensk
undervisning i utlandet
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

88 957
1

Anslag

94 677

2010

Förslag

97 163

2011

Beräknat

99 786

2

2012

Beräknat

101 782

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 519
86 524

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 97 163 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 97 163 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera statsbidrag
till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Statsbidrag lämnas till:
−
huvudmannen för en svensk utlandsskola,
−
distansundervisning,
−
kompletterande svensk undervisning och
−
undervisning vid utländsk skola (internationell skola).
Bestämmelserna syftar till att ge utlandssvenska barn och ungdomar utbildning som
motsvarar förskoleklassen, grundskolan och så
långt det är möjligt gymnasieskolan eller undervisning i svenska och om Sverige, om de går i en
utländsk skola. För att bidrag ska ges för en elev
måste en av vårdnadshavarna vistas i utlandet på
grund av verksamhet som bedöms väsentlig för
det svenska samhället.
Anslaget används även för lönekostnader m.m.
som tillkommer nationellt anställda lärare m.fl.
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vid Europaskolorna samt utvecklingsinsatser
kopplade till svensk undervisning i utlandet.

Tabell 9.1:10 Anslagsutveckling för Fortbildning av lärare
och förskolepersonal

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Det fanns 24 svenska utlandsskolor med statsbidrag läsåret 2008/09 som bedrev undervisning
på grundskolenivå och vid 19 av dessa fanns även
elever i förskoleklass och vid sex av dessa
bedrevs undervisning på gymnasienivå. Totalt
deltog 1 427 elever i utbildning vid svenska
utlandsskolor. Året innan var motsvarande elevantal 1 385 elever. Genomsnittskostnaden för en
elev var 92 300 kronor att jämföra med genomsnittskostnaden på 87 000 kronor läsåret
2007/08.
För att delfinansiera forskningsprogram om
det civila samhället, anslag 13.6 Insatser för den
ideella sektorn, utgiftsområde 17, minskas
anslaget med 4 000 kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
97 163 000 kronor för budgetåret 2010.
Tabell 9.1:9 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

94 677

94 677

94 677

2 490

5 113

7 109

-4

-4

-4

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

97 163

99 786

101 782

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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457 816

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

1 263 500

2011

Beräknat

1 026 100

2012

Beräknat

0

1 247 087

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

239 353
833 576

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera insatser för
att stärka lärares och förskolepersonals möjlighet
till fortbildning. Medlen ska användas till sådan
fortbildning som genomförs på uppdrag av
Statens skolverk i enlighet med regeringens uppdrag till myndigheten (dnr U2007/3168/S,
U2007/6066/G, 2007/6310/G, U2007/7558/SV
och U2009/2216/S). Medlen ska även användas
till statsbidrag enligt förordningen (2007:222)
om statsbidrag för fortbildning av lärare och
förordningen (2009:280) om statsbidrag för
fortbildning av personal inom förskolan. Under
anslaget bekostas även kostnader för arbete med
administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna.
Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

9.1.10 1:10 Fortbildning av lärare och
förskolepersonal

År 2007 tog regeringen initiativ till Lärarlyftet,
en stor satsning på kvalificerad lärarfortbildning.
Syftet var att stärka lärares kompetens för att
därigenom öka elevers måluppfyllelse. Fokus har
legat på att stärka lärares ämnesteoretiska och
ämnesdidaktiska kompetens, men också på annan relevant fortbildning som främjar elevernas
måluppfyllelse.
Satsningen har utvecklats positivt och de
uppföljningar som har genomförts visar att
Lärarlyftet bidrar till lärarnas kunskapsutveckling och förbättrar undervisningen.
Satsningen fortsätter under 2010. Regeringen
föreslår därför att 1 063 500 000 kronor anvisas
för
2010.
Av
dessa
medel
utgör
150 000 000 kronor oförbrukade medel från
satsningens första år. Regeringen avser att se
över regelverket för fortbildningssatsningen.
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Över 7 000 lärare är i dag anställda utan tidsbegränsning, trots att de saknar lärarexamen.
Regeringen avser att, med start hösten 2010,
genomföra en utbildningsinsats för att dessa
lärare ska nå behörighet. Regeringen avser vidare
att se över reglerna för att få delta i denna
utbildning så att fler kan ges möjlighet att bli
behöriga. För att fortbildningssatsningen även
ska komma dessa lärare till del minskas anslaget
med 6 000 000 kronor. Dessa medel tillförs i
stället anslag 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Ett flertal reformer har de senaste åren
initierats inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Genomförande är en
viktig del av lärares kompetensutveckling, där
staten ska bidra. För att finansiera genomförandeinsatser avseende förtydligande av målen i förskolans läroplan, nya ämnesplaner i gymnasieskolan, nya kursplaner och kunskapskrav i
grundskolan och motsvarande skolformer samt
en ny betygsskala minskas anslaget med
97 000 000 kronor. Dessa medel tillförs i stället
anslag 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
För att finansiera ytterligare satsningar för att
stärka läraryrkets status och utbildningens kvalitet minskas anslaget med 500 000 kronor.
Dessa medel tillförs i stället anslag 1:5
Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg.
Ett förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan
kräver en förstärkt pedagogisk kompetens hos
förskolans personal. En satsning på fortbildning
för förskolepersonal inleddes 2009 och pågår
t.o.m. 2011 och omfattar 200 000 000 kronor per
år. Syftet är att utveckla barnskötares och förskolelärares kunskaper för att kunna stärka och
fördjupa den pedagogiska kompetensen. På detta

sätt kan måluppfyllelsen öka och likvärdigheten
stärkas i förskolan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
1 263 500 000 kronor för budgetåret 2010.
Tabell 9.1:10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 247 087

1 247 087

1 247 087

16 413

-220 987

-1 247 087

1 263 500

1 026 100

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:10 Fortbildning av
lärare och förskolepersonal besluta om kommande
utgifter som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
600 000 000 kronor under 2011.

Skälen för regeringens förslag: Skolverket skriver
fleråriga avtal med lärosätena om uppdragsutbildning samt lämnar förhandsbesked till
skolhuvudmän om statsbidrag. Regeringen bör
därför bemyndigas att besluta om tilldelning av
medel för detta ändamål som innebär åtagande
för kommande budgetår.

Tabell 9.1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Ingående åtaganden

647 513

303 729

1 100 000

600 000

Nya åtaganden

124 481

1 100 000

400 000

-468 265

-303 729

-900 000

303 729

1 100 000

600 000

2 200 000

1 310 000

600 000

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Beräknat
2012–

-600 000
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9.1.11 1:11 Förstärkning av basfärdigheter

Tabell 9.1:11 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
Tusental kronor

Tabell 9.1:11 Anslagsutveckling för Förstärkning av basfärdigheter
Tusental kronor

2008

Utfall

142 725

2009

Anslag

250 000

2010

Förslag

500 022

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2009

1

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

3

Regeringens överväganden
För att stimulera och stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna infördes ett
nytt statsbidrag den 1 oktober 2008. Skolverket
ska administrera och fördela bidraget efter närmare reglering i förordning.
Regeringen bedömer att det även fortsättningsvis finns ett stort behov av att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheter.
Anslaget
höjs
därför
med
ytterligare
250 000 000 kronor 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
500 022 000 kronor för budgetåret 2010.

250 000

250 000

250 000

22

9 872

15 070

250 000

-259 872

-265 069

500 022

0

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

1

Anslaget används till att stärka skolhuvudmännens arbete med basfärdigheterna läsa, skriva
och räkna. Fördelningen av medel till huvudmännen styrs av elevantalet i årskurs 1–3 samt
andelen elever som inte når behörighet i något av
ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik i årskurs 9. Under anslaget
bekostas även Statens skolverks kostnader för
arbete med administration, information och
uppföljning med anledning av bidraget.

2012

Pris- och löneomräkning 2

236 935

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.

2011

Förändring till följd av:

7 275

Beslut
2

2010

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

9.1.12 1:12 Bidrag till vissa studier
Tabell 9.1:12 Anslagsutveckling för Bidrag till vissa studier
Tusental kronor

2008

Utfall

14 089

2009

Anslag

15 525

2010

Förslag

15 525

2011

Beräknat

15 525

2012

Beräknat

15 525

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 627
15 150

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statsbidrag som lämnas för
studier om funktionshinder, utbildning som är
särskilt anpassad för personer med funktionshinder och studier inom vuxenutbildning för
utvecklingsstörda (särvux). Bidrag betalas i
enlighet med förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder. Bidraget administreras fr.o.m.
den 1 juli 2008 av Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Bidraget kan lämnas dels med ett belopp per
dag eller timme som är lika för alla bidragsmottagare, dels som ersättning för resor, kost
och logi för den enskilde i anslutning till utbildningen. Utnyttjandet av anslaget är främst beroende av efterfrågan.
Regeringens överväganden
Som ett led i regeringens strävan att uppnå ett
samordnat och sammanhållet studiestödssystem
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avskaffades systemet med bidrag vid korttidsstudier fr.o.m. 2008. Bidrag för studier om
funktionshinder, studier på grundskole- eller
gymnasienivå som är särskilt anpassade för personer med funktionshinder och studier inom
särvux, liksom bidrag för studier i mindre
omfattning i alfabetisering i samiska, kan dock
fortfarande lämnas.
I enlighet med vad riksdagen har beslutat
(prop. 2007/08:100, bet. 2007/08:KU24, rskr.
2007/08:265) har ändamål och verksamheter
avseende utgifter för bidrag enligt förordningen
om statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder förts över till utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning.
Under 2008 har stödet lämnats till knappt
7 900 deltagare, varav 55 procent kvinnor och
45 procent män. Motsvarande antal 2007 var
drygt 7 700 personer, varav 57 procent kvinnor
och 43 procent män.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
15 525 000 kronor för budgetåret 2009.
Tabell 9.1:12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

15 525

15 525

15 525

15 525

15 525

15 525

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

9.1.13 1:13 Myndigheten för
yrkeshögskolan
Tabell 9.1:13 Anslagsutveckling för Myndigheten för
yrkeshögskolan
Tusental kronor

2008

Utfall
1

2009

Anslag

68 470

2010

Förslag

103 953

2011

Beräknat

104 939

2

2012

Beräknat

103 450

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
66 817

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 104 047 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 102 048 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Myndigheten för yrkeshögskolans förvaltningskostnader, inklusive för
att främja validering.
Regeringens överväganden
Myndigheten inrättades den 1 juli 2009. Anslagets nivå 2009 motsvarade kostnader för det
andra kalenderhalvåret inklusive initialkostnader.
Regeringen föreslår att anslaget förstärks med
nära 28 miljoner kronor 2010 för att täcka helårskostnader. Vidare föreslås att anslaget ökas
med 2 miljoner kronor under 2010 och beräknas
öka med drygt 2 miljoner kronor under 2011 för
att täcka ökande utgifter med anledning av satsningen på ytterligare yrkeshögskoleplatser.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
103 953 000 kronor för budgetåret 2010.
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Tabell 9.1:13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tabell 9.1:14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

2011

2012

71 470

71 470

71 470

Pris- och löneomräkning 2

2 637

3 272

3 656

Beslut

2 000

2 017

0

27 846

28 180

28 324

103 953

104 939

103 450

Anvisat 2009 1

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag

1

2010

2011

2012

8 334

8 334

8 334

40

279

451

5 111

5 257

5 362

-5 861

-5 270

-5 375

7 624

8 600

8 771

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag
1

Förslag/beräknat anslag

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

9.1.14 1:14 Utveckling av vuxenutbildning
m.m.

9.1.15 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning

Tabell 9.1:14 Anslagsutveckling för Utveckling av vuxenutbildning m.m.

Tabell 9.1:15 Anslagsutveckling för Statligt stöd till
vuxenutbildning

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

445
1

2009

Anslag

8 334

2010

Förslag

7 624

2011

Beräknat

8 600

2

8 771

3

2012

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

372

2008

Utfall

431 450

8 157

2009

Anslag

821 720

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 361 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 361 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är att finansiera utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningsområdet.
Regeringens överväganden
Anslaget föreslås minskas med 710 000 kronor
jämfört med 2009. Anledningen till den föreslagna minskningen är huvudsakligen att det
under 2010 införs nya programdelar inom EU:s
program för livslångt lärande och att utvecklingsinsatser 2010 föreslås finansieras från
ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för
utbildningsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
7 624 000 kronor för budgetåret 2010.
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1

1

2010

Förslag

2 841 928

2011

Beräknat

2 959 079

2

2012

Beräknat

1 811 421

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 107
807 954

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 877 437 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 726 906 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet för anslaget är att finansiera:
− statligt stöd för yrkeshögskoleutbildningar,
− statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning,
− kostnader för personskadeförsäkring och
ansvarsförsäkring inom yrkeshögskolan och
kvalificerad yrkesutbildning,
− statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna
till vissa hantverksyrken,
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−
−
−
−

statsbidrag för viss påbyggnadsutbildning,
statsbidrag för kompletterande utbildningar,
validering av utländsk yrkeskompetens,
statsbidrag för viss kommunal vuxenutbildning,
− särskilt verksamhetsstöd för idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet,
− särskilt verksamhetsstöd för att främja
samisk utbildningsverksamhet, och
− särskilt verksamhetsstöd för riksomfattande
kursverksamhet avseende hemslöjd.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 1:15 Statligt stöd till
vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000
kronor under 2011 och högst 900 000 000
kronor under 2012−2015.

Underskottet som uppkommer under 2009 på
anslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning, som upphör fr.o.m. 2010, får täckas från
detta anslag.
Tabell 9.1:15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

1

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2015

Ingående åtaganden

0

0

2 249 600 1

2 900 000

900 000

Nya åtaganden

0

600 000

2 150 400

Infriade åtaganden

0

0

-1 500 000

-2 000 000

-900 000

Utestående åtaganden

0

600 000

2 900 000

900 000

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

0

600 000

2 900 000

Inklusive utestående åtaganden på på 1 649 600 000 kronor från anslaget 1:17 Bidrag till kvalificerad yrkesutbildning som inte längre är uppfört på statsbudgeten.
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Regeringens överväganden

Tabell 9.1:15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Det statliga stödet för vuxenutbildning hanteras
av främst två myndigheter, Skolverket och
Myndigheten för yrkeshögskolan. Skolverket
hanterar statsbidrag för viss kommunal vuxenutbildning och utbetalar verksamhetsstöd för
idrottens studie, bildnings- och utbildningsverksamhet, för främjandet av samisk utbildningsverksamhet och för riksomfattande kursverksamhet avseende hemslöjd. Övriga stöd som
finansieras från detta anslag hanteras av
Myndigheten för yrkeshögskolan. Statligt stöd
för kvalificerad yrkesutbildning, lärlingsutbildning för vuxna för vissa hantverksyrken och för
viss påbyggnadsutbildning kommer att finnas
kvar under en övergångsperiod. Motsvarande
utbildningsbehov ska tillgodoses inom yrkeshögskolan. Behovet av anslag för dessa stöd
kommer att minska successivt under perioden
2010–2013 samtidigt som yrkeshögskolan utvecklas i motsvarande takt.
Som en följd av beslutade reformer med
anledning av budgetpropositionen för 2009
(prop.
2008/09:1
utg.omr.
16,
bet.
2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131), propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop.
2008/09:97,
bet.
2008/09:FiU18,
rskr.
2008/09:183) och 2009 års proposition om
vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) föreslås att
anslaget ökar med nästan 450 miljoner kronor
2010 och med beräknas öka med nästan
420 miljoner kronor 2011.
Anslaget föreslås öka ytterligare med
500 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
500 miljoner kronor 2011 med anledning av satsningen på ytterligare platser på gymnasial yrkesutbildning inom den kommunala vuxenutbildningen. Vidare föreslås att anslaget ökas med
94,4 miljoner kronor 2010 och beräknas öka med
nästan 190 miljoner kronor 2011 för att öka tillgången på yrkeshögskoleplatser (se avsnitt 4.4).
För att underlätta övergången från de tidigare
bidragssystemen till ett nytt system föreslås att
även bidrag för kvalificerad yrkesutbildning
finansieras från detta anslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
2 841 928 000 kronor för budgetåret 2010.
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Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

608 708

608 708

608 708

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

16 009

33 734

46 583

Beslut

1 034 556

1 100 993

-100 605

Överföring till/från andra
anslag

1 184 919

1 248 220

1 314 090

-2 264

-32 576

-57 354

2 841 928

2 959 079

1 811 421

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

9.2

Anslag för universitet och
högskolor

9.2.1

2:1 Högskoleverket

Tabell 9.2:1 Anslagsutveckling för Högskoleverket
Tusental kronor

2008

Utfall

167 792

2009

Anslag

172 349

2010

Förslag

177 045

2011

Beräknat

178 679

2

2012

Beräknat

179 687

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 912
170 293

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 177 484 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 177 574 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Högskoleverkets
förvaltningskostnader, inklusive utvärdering och
tillsyn av högskolans verksamhet, statistik om
verksamheten vid universitet och högskolor
samt bedömning av utländska eftergymnasiala
utbildningsmeriter.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Den avgiftsbelagda verksamheten vid Högskoleverket avser högskoleprovet som delvis
finansieras genom att en del av den avgift som
deltagarna i högskoleprovet får betala används
för att täcka kostnaderna för verksamheten vid
verket.
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Tabell 9.2:1 Offentligrättslig verksamhet Högskoleverket

9.2.2

2:2 Verket för högskoleservice

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

12 698

14 671

- 1 973

Prognos 2009

0

14 575

15 705

- 1 130

Budget 2010

0

16 818

17 968

- 1 150

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:2 Anslagsutveckling för Verket för
högskoleservice
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2008

Utfall

17 151

2009

Anslag

19 371

2010

Förslag

19 757

2011

Beräknat

19 821

2

2012

Beräknat

19 918

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-49
18 748

1

Regeringens bedömning är att resultatinformationen i årsredovisningen ger en god bild
av utvecklingen inom de områden som
Högskoleverket ansvarar för. Enligt regeringens
mening har de mål som uppställts för
verksamheten uppfyllts.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 177 045 000 kronor för budgetåret
2010.
Tusental kronor
2010

2011

2012

172 349

172 349

172 349

5 539

6 737

7 656

-843

-407

-318

177 045

178 679

179 687

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Anslaget används för utgifter för antagningsverksamheten och bedömningar av utländska
gymnasiebetyg vid Verket för högskoleservice.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:1 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Anvisat 2009 1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition
2
Motsvarar 19 757 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 757 tkr i 2010 års prisnivå.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Det ekonomiska målet för den avgiftsfinansierade verksamheten upphandling är att
intäkterna ska täcka samtliga kostnader (full
kostnadstäckning). För antagning till högskoleutbildning finns det inte något specificerat
ekonomiskt mål för hur stor del av kostnaderna
som ska täckas av avgiften. Utgifter som inte
finansieras med avgiftsinkomster ska finansieras
från anslaget. Det ekonomiska målet för den
avgiftsfinansierade verksamheten med anledning
av driften av studiedokumentationssystemet
Ladok är att intäkterna ska täcka samtliga
kostnader för denna verksamhet (full kostnadstäckning).
Tabell 9.2:1 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

16

0

0

Prognos 2009

0

15

0

0

Budget 2010

0

15

0

0

Offentligrättslig
verksamhet
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9.2.3

Tabell 9.2.2 Uppdragsverksamhet

2:3 Uppsala universitet:
Grundutbildning

Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

201 268

191 495

9 773

0

0

0

218 379

228 000

-9 621

0

0

0

2009

Anslag

1 272 466

235 903

240 153

-4 250

2010

Förslag

1 398 045

0

0

0

2011

Beräknat

1 401 489

2

2012

Beräknat

1 333 769

3

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Regeringens bedömning är att resultatinformationen i årsredovisningen ger en god bild
av utvecklingen inom de områden som Verket
för högskoleservice ansvarar för. Enligt
regeringens mening har de mål som uppställts
för verksamheten uppfyllts.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 19 757 000 kronor för budgetåret
2010.
Tabell 9.2:2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
2010

2011

2012

19 371

19 371

19 371

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

386

450

Tusental kronor

2008

Utfall

547

1 178 802

Tabell 9.2:3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

634

732

- 98

Prognos 2009

0

600

680

- 80

Budget 2010

0

620

700

- 80

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

1

Uppdragsverksamhet

19 757

19 821

19 918

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1 256 812

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:3 Uppdragsverksamhet

Förslag/beräknat anslag

171 036

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Beslut

Övrigt 3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 390 286 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 315 432 tkr i 2010 års prisnivå.

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

Tabell 9.2:3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Uppsala universitet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

237 246

245 706

- 8 460

41 645

41 645

0

245 000

246 000

- 1 000

40 000

40 000

0

246 500

248 500

- 2 000

41 500

41 500

0

Regeringens överväganden
Uppsala universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
171 miljoner kronor.
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Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 82 866 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås vidare ökas med 1 043 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden
av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Med anledning av budgetpropositionen för 2009
ökade läkarutbildningen med ytterligare 13
helårsstudenter årligen. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Som en konsekvens av
utbyggnaden 2009 föreslås att anslaget minskas
med 881 000 kronor för att kompensera
landstingen. Vidare får universitetet inom sina
ramar utöka läkarutbildningen med ytterligare
15 helårsstudenter fr.o.m. 2010.
Anslaget föreslås minskas permanent med
4 050 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 7 950 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:3 Resursfördelning för grundutbildningen

Tabell 9.2:3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 276 516

1 276 516

1 276 516

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

42 551

53 181

60 939

Beslut

78 978

71 792

-3 686

1 398 045

1 401 489

1 333 769

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.4

2:4 Uppsala universitet: Forskning
och forskarutbildning

Tabell 9.2:4 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Uppsala universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 372 078

2009

Anslag

1 397 506

2010

Förslag

1 650 212

2011

Beräknat

1 705 710

2

2012

Beräknat

1 784 562

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 397 506

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 692 075 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 760 027 tkr i 2010 års prisnivå

Tusental kronor

Takbelopp

1 385 713

Särskilda åtaganden
– nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik

1 772

– internationell lärarfortbildning

8 290

– sekretariatet för Östersjöuniversitetet

2 270

Summa

1 398 045

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelning av medel i propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 104 529 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 41 496 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
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universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås öka med 697 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
59 400 000
kronor
för
strategiska
forskningsområden i enlighet med vad
regeringen presenterade i forsknings- och
innovationspropositionen. Regeringen avser att
fördela medlen till Uppsala universitet, som
huvudsökande, för följande strategiska områden.
- Cancer med 5 600 000 kronor tillsammans
med Umeå universitet (40 procent),
Stockholms universitet (5 procent) och
Kungl. Tekniska högskolan (5 procent).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 4 600 000 kronor och för 2012
med ytterligare 9 400 000 kronor.
- Energi med 14 800 000 kronor tillsammans
med
Kungl.
Tekniska
högskolan
(48 procent), Sveriges lantbruksuniversitet
(10 procent) och Lunds universitet
(6 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 16 800 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 20 400 000
kronor.
- E-vetenskap med 10 000 000 kronor
tillsammans med Lunds universitet
(35 procent) och Umeå universitet
(20 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 4 000 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 12 000 000
kronor.
- Molekylär biovetenskap med 15 000 000
kronor. För 2011 beräknas anslaget öka
med ytterligare 11 400 000 kronor och för
2012 med ytterligare 17 100 000 kronor.
- Politiskt viktiga geografiska regioner med
6 000 000 kronor. För 2012 beräknas
anslaget öka med ytterligare 2 000 000
kronor.
- Säkerhet och krisberedskap med 3 000 000
kronor tillsammans med Karlstads
universitet (17,8 procent) och Försvarshögskolan (17,8 procent). För 2011
beräknas anslaget beräknas öka med
ytterligare 5 400 000 kronor och för 2012
med ytterligare 3 000 000 kronor.
- Vårdforskning med 5 000 000 kronor. För
2012 beräknas anslaget öka med ytterligare
5 000 000.
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Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:4 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

1 624 749

Basresurs
Nationellt kunskapscentrum för frågor om
mäns våld mot kvinnor

25 463

Summa

1 650 212

Tabell 9.2:4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 397 506

1 397 506

1 397 506

46 584

58 221

66 715

206 122

249 983

320 342

1 650 212

1 705 710

1 784 562

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.5

2:5 Lunds universitet:
Grundutbildning

Tabell 9.2:5 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Lunds universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 588 590

2009

Anslag

1 689 472

2010

Förslag

1 762 940

2011

Beräknat

1 767 259

2

2012

Beräknat

1 767 718

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

152 591
1 661 397

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 753 131 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 743 414 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:5 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

1 512

1 916

- 404

Utfall 2008
Prognos 2009

0

1 900

1 900

0

Budget 2010

0

2 000

2 000

0

Tabell 9.2:5 Uppdragsverksamhet

Anslaget föreslås minskas permanent med
7 109 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 9 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

209 231

221 964

- 12 733

0

0

0

245 000

251 000

- 6 000

Tabell 9.2:5 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

1 735 966

Särskilda åtaganden
- nationellt resurscentrum i fysik

1 283

0

0

0

- trafikflygarutbildning

22 896

240 000

240 000

0

- omhändertagande av arkeologiska fynd

0

0

0

Summa

2 795
1 762 940

Tabell 9.2:5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Lunds universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
152,6 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 17 769 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås vidare ökas med 1 043 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden
av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Med anledning av budgetpropositionen för 2009
har läkarutbildningen utökats med ytterligare 28
helårsstudenter årligen. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Som en konsekvens av
utbyggnaden 2009 föreslås att anslaget minskas
med 1 897 000 kronor för att kompensera
landstingen.

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 696 581

1 696 581

1 696 581

56 553

70 681

80 992

9 806

-3

-9 855

1 762 940

1 767 259

1 767 718

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.6

2:6 Lunds universitet: Forskning
och forskarutbildning

Tabell 9.2:6 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Lunds universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 368 013
1

2009

Anslag

1 513 365

2010

Förslag

1 694 820

2011

Beräknat

1 738 278

2

2012

Beräknat

1 826 919

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 513 365

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 724 382 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 801 803 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 113 403 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 46 335 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås öka med 20 071 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
75 200 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen
till
Lunds
universitet,
som
huvudsökande, för följande strategiska områden.
- Cancer med 4 800 000 kronor tillsammans
med Göteborgs universitet (30 procent).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 3 900 000 kronor och för 2012
med ytterligare 8 100 000 kronor.
- Diabetes
med
8 000 000
kronor
tillsammans med Uppsala universitet
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(30 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 6 500 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 13 500 000
kronor.
- Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald med
12 000 000 kronor tillsammans med
Göteborgs universitet (22 procent). För
2011 beräknas anslaget öka med ytterligare
4 000 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 8 000 000 kronor.
- Epidemiologi med 6 000 000 kronor
tillsammans med Uppsala universitet (40
procent). För 2012 beräknas anslaget öka
med ytterligare 4 000 000 kronor.
- Klimatmodeller med 2 900 000 kronor
tillsammans med Göteborgs universitet
(20 procent), Linnéuniversitetet (genom
Högskolan i Kalmar, 5 procent), Chalmers
tekniska högskola (5 procent) och Kungl.
Tekniska högskolan (5 procent). För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
2 900 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 2 900 000 kronor.
- Nanovetenskap och nanoteknik med
11 500 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget öka med ytterligare 2 500 000
kronor och för 2012 med ytterligare
13 000 000 kronor.
- Neurovetenskap, inklusive hjärnans och
nervsystemets sjukdomar, med 10 000 000
kronor tillsammans med Göteborgs
universitet (3 procent). För 2011 beräknas
anslaget öka med ytterligare 6 000 000
kronor och för 2012 med ytterligare
12 000 000 kronor.
- Politiskt viktiga geografiska regioner med
9 000 000 kronor. För 2012 beräknas
anslaget öka med ytterligare 3 000 000
kronor.
- Stamceller och regenerativ medicin med
11 000 000 kronor tillsammans med
Uppsala universitet (20 procent). För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
4 000 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 14 000 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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Tabell 9.2:6 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 9.2:7 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor

Basresurs

1 694 820

Summa

1 694 820

Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 431

1 608

1 913

- 305

Utfall 2008
Tabell 9.2:6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Prognos 2009

1 600

1 800

1 875

- 75

Tusental kronor

Budget 2010

1 600

1 800

1 875

- 75

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 513 365

1 513 365

1 513 365
Tabell 9.2:7 Uppdragsverksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut

50 446

63 048

72 245

131 009

161 865

241 309
Uppdragsverksamhet

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Tusental kronor

Utfall 2008

3

(varav tjänsteexport)

Förslag/beräknat anslag

1 694 820

1 738 278

1 826 919

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

269 062

277 567

- 8 505

0

0

0

271 500

271 000

500

0

0

0

275 000

275 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
9.2.7

2:7 Göteborgs universitet:
Grundutbildning

Tabell 9.2:7 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Göteborgs universitet
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

1 631 859
1

Anslag

1 678 871

2010

Förslag

1 764 834

2011

Beräknat

1 781 054

2

2012

Beräknat

1 775 133

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 678 871

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 766 815 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 750 727 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Göteborgs universitet har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 43,8 miljoner kronor
färre helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat s.k.
takbelopp. Universitetet har därför kunnat
kompenseras för tidigare genomförda men ännu
inte
ersatta
prestationer
och
därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 22 630 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås vidare ökas med 1 043 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden
av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Med anledning av budgetpropositionen för 2009
ökade läkarutbildningen med ytterligare 13
helårsstudenter årligen. Det föreslås därför att
anslaget ökas med 1 641 000 kronor. Vidare
föreslås anslaget öka med 1 368 000 kronor med
anledning av den utbyggnad av tandläkar-
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utbildningen som det gjordes en bedömning om
i budgetpropositionen för 2009.
Anslaget föreslås öka permanent med
12 752 000 kronor
i
enlighet
med
de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183). Vidare föreslås att anslaget
ökas med 3 743 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning
som presenterades i budgetpropositionen för
2009.
För 2011 beräknas anslaget öka med 579 000
kronor till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 2 600 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:7 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

1 761 128

Särskilt åtagande
- nationellt resurscentrum i matematik

3 706

Summa

1 764 834

Tabell 9.2:7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 666 119

1 666 119

1 666 119

Pris- och löneomräkning 2

55 538

69 413

79 538

Beslut

39 434

41 170

25 098

3 743

4 352

4 378

1 764 834

1 781 054

1 775 133

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.8

2:8 Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 9.2:8 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Göteborgs universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 108 767
1

2009

Anslag

1 140 014

2010

Förslag

1 285 310

2011

Beräknat

1 305 668

2

2012

Beräknat

1 313 285

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 140 014

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 295 230 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 295 230 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
I budgetpropositionen för 1997 föreslog
regeringen att ett sekretariat för genusforskning
skulle inrättas och att medel skulle tillföras
Göteborgs universitet för ändamålet. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag
(bet. 1996/97:UbU1,
rskr. 1996/97:100).
I
propositionen gjordes vidare bedömningen att
sekretariatet borde förläggas till Göteborgs
universitet och ges ställning som en självständig
inrättning. Sekretariatet för genusforskning
finns som en särskild inrättning vid Göteborgs
universitet. Sekretariatet ska enligt förordningen
(1997:61) om ett sekretariat för genusforskning,
med ett rikstäckande perspektiv främja
genusforskning i vid bemärkelse och verka för
att betydelsen av ett genusperspektiv
uppmärksammas i all forskning. I en skrivelse till
regeringen (U2009/5188/UH) har Göteborgs
universitet påtalat att den organisatoriska
konstruktionen av sekretariatet försvårar för
universitetets ledning att integrera och styra
verksamheten. Universitetet understryker dock
att den verksamhet som bedrivs vid sekretariatet
är angelägen och av hög kvalitet och anhåller om
att förordningen (1997:61) om ett sekretariat för
genusforskning upphör samt att sekretariatets
uppgifter kvarstår som ett särskilt uppdrag till
Göteborgs universitet.
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Regeringens bedömning
Regeringen delar uppfattningen att det är
angeläget att sekretariatet finns kvar och att den
verksamhet som sekretariatet bedriver även i
framtiden fortgår. Regeringen ser dock inte
något behov av föreskrifter i förordning för
styrningen av verksamheten vid sekretariatet
utan bedömer att detta i stället bör ske genom
ett uppdrag till universitetet. Att den särskilda
uppgift som sekretariatet har bör ingå som en
del i universitetets verksamhet är i linje med
regeringens övergripande målsättning att minska
den politiska detaljstyrningen av universitetens
och högskolornas verksamhet. Det innebär att
ansvaret för verksamheten blir tydligare och att
den omfattas av de krav som ställs på
högskoleverksamhet i övrigt.
I
en
skrivelse
till
regeringen
(U2009/4879/UH) har representanter för
Sekretariatet för genusforskning framfört
invändningar mot avsikten att upphäva
förordningen
om
ett
sekretariat
för
genusforskning, eftersom de befarar att
sekretariatets nationella uppdrag riskerar att
försvinna om verksamheten förs över till ett
lärosäte. Som tidigare nämnts avser regeringen i
linje med Göteborgs universitets begäran att
uppdra åt Göteborgs universitet att i ett
rikstäckande perspektiv främja genusforskning
inom ramen för ett sekretariat för
genusforskning.
Sekretariatet för genusforskning finansieras
i dag via Göteborgs universitets anslag för
forskning och forskarutbildning. Regeringen
föreslår inte några förändringar avseende
finansieringen som följd av en förändring av
sekretariatets ställning som en särskild
inrättning.
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 72 540 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 29 705 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och

citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 4 950 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
10 000 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Göteborgs universitet för det
strategiska området Vårdforskning. För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare 10 000 000
kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:8 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

1 274 975

Basresurs

10 335

Havsmiljöinstitutet
Summa

1 285 310

Tabell 9.2:8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 140 014

1 140 014

1 140 014

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

38 001

47 494

54 422

107 295

118 160

118 849

1 285 310

1 305 668

1 313 285

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.9

2:9 Stockholms universitet:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
2,49 miljoner kronor.

Tabell 9.2:9 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Stockholms universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 374 345
1

2009

Anslag

1 550 033

2010

Förslag

1 641 576

2011

Beräknat

1 648 184

2

2012

Beräknat

1 628 793

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

249 753
1 495 186

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 635 008 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 606 401 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:9 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

3 508

3 933

4 436

- 503

Prognos 2009

3 548

3 978

4 600

- 622

Budget 2010

3 670

4 115

4 758

- 643

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:9 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt–
kostnad)

217 182

207 848

9 334

0

0

0

213 540

211 672

1 868

0

0

0

220 886

218 954

1 932

0

0

0

Regeringens överväganden
Stockholms universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 35 750 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
3 743 000 kronor till följd av regeringens
satsning på speciallärarutbildning i budgetpropositionen för 2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
11 439 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning.
Vidare beräknas anslaget för 2011 tillfälligt
minska med 7 200 000 kronor. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Regeringen föreslår att de medel som tidigare
år anvisats under en särskild anslagspost
avseende universitets samarbete för att bredda
och fördjupa samarbete inom lärarutbildningen
med
Danshögskolan,
Gymnastikoch
idrottshögskolan, Konstfack och Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm i stället ska ingå i
universitetets takbelopp. För att fortsatt ge
ekonomiska förutsättningar för de samarbeten
som bedrivs föreslås universitetet ges möjlighet
att inom ramen av tilldelat takbelopp få avräkna
ett
högsta
antal
helårsstudenter
och
helårsprestationer inom utbildningsområdena
dans, idrott, musik och konst.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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Tabell 9.2:9 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

1 594 888

Särskilda åtaganden
- nationellt resurscentrum i kemi

1 277

- stöd till studenter med funktionshinder inkl.
teckentolkning

27 841

- tolk- och översättarinstitutet

12 029

- utveckling av lärarutbildning för dövas och
hörselskadades behov

2 222

- särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande
svenska som andra språk och svenskundervisning för
invandrare
Summa

3 319
1 641 576

Tabell 9.2:9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 561 472

1 561 472

1 561 472

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

52 050

65 053

74 542

Beslut

24 311

17 307

-11 598

3 743

4 352

4 378

1 641 576

1 648 184

1 628 793

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.10 2:10 Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 9.2:10 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Stockholms universitet
Tusental kronor

1

2008

Utfall

1 169 604

2009

Anslag

1 189 608

2010

Förslag

1 335 642

2011

Beräknat

1 359 205

2

2012

Beräknat

1 379 336

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 189 608

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 348 340 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 360 372 tkr i 2010 års prisnivå

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå. Anslaget
finansierar även den avgift till Riksgäldskontoret
som utgör ersättning för den finansiella risk och
övriga kostnader som är förenade med den
ekonomiska förpliktelse som utfärdats till
förmån för Fysikhuset Stockholm KB.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 68 332 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 28 590 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 11 270 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
1 727 000 kronor med anledning av att
Lärarhögskolan i Stockholm uppgått i
Stockholms univesitet.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
19 000 000
kronor
för
strategiska
forskningsområden i enlighet med vad
regeringen presenterade i forsknings- och
innovationspropositionen. Regeringen avser att
fördela medlen till Stockholms universitet, som
huvudsökande, för följande strategiska områden.
- Effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald med
8 000 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget öka med ytterligare 4 000 000
kronor och för 2012 med ytterligare
4 000 000 kronor.
- Havsmiljöforskning
med
4 900 000
kronor. För 2011 beräknas anslaget öka
med ytterligare 2 700 000 kronor och för
2012 med ytterligare 2 100 000 kronor.
- Klimatmodeller med 6 100 000 kronor
tillsammans
med
Kungl.
Tekniska
högskolan
(10 procent).
För
2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
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6 100 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 6 100 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:11 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:10 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

410

448

527

- 79

Utfall 2008

.

Basresurs

1 335 642

Summa

1 335 642

Prognos 2009

590

660

660

0

Budget 2010

495

555

555

0

Tabell 9.2:11 Uppdragsverksamhet
Tabell 9.2:10 Härledning av anslagsnivån 2010-2012

Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

1 189 608

1 189 608

1 189 608

39 655

49 561

56 791

106 379

120 036

132 937

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Överföring till/från andra
anslag

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

Uppdragsverksamhet

1 335 642

1 359 205

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt–
kostnad)

247 000

240 000

7 000

0

0

0

250 000

255 000

- 5000

0

0

0

255 000

260 000

- 5 000

0

0

0

1 379 336

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.11 2:11 Umeå universitet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:11 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Umeå universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 071 063

2009

Anslag

1 147 672

2010

Förslag

1 209 598

2011

Beräknat

1 214 166

2

2012

Beräknat

1 207 954

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

165 032
1 065 374

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 204 459 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 191 347 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

162

Regeringens överväganden
Umeå universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
165 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 19 500 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås vidare ökas med 2 608 000
kronor i enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden
av läkarutbildningen med 20 helårsstudenter.
Med anledning av budgetpropositionen för 2009
ökade läkarutbildningen med ytterligare 17
helårsstudenter årligen. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Som en konsekvens av
utbyggnaden 2009 föreslås att anslaget minskas
med 1 152 000 kronor för att kompensera
landstingen.
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Vidare gjordes bedömningen i budgetpropositionen för 2009 att tandläkarutbildningen
bör byggas ut med 15 helårsstudenter årligen,
som universitetet ska finansiera inom ram. Som
en konsekvens av utbyggnaden 2009 föreslås att
anslaget minskas med 1 030 000 kronor för att
kompensera landstingen.
Anslaget föreslås ökas med 3 743 000 kronor
till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning i budgetpropositionen för
2009.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 6 100 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vidare beräknas anslaget för 2011 öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning.
Ett tiotal lärosäten har i dag utbildningar som
finansieras med
ersättningsbeloppet
för
utbildningsområdet design. Förutom dessa har
regeringen i budgetpropositionen för 2007
föreslagit, vilket riksdagen godkänt, att Kungl.
Tekniska högskolan, Lunds universitet och
Chalmers tekniska högskola AB vad gäller sådan
utbildning som leder till arkitektexamen ges
möjlighet att avräkna ett visst högsta antal av
dessa studenter mot utbildningsområdet design.
Umeå universitet har tillstånd att examinera
arkitekter och universitetet har påbörjat
utbildning som leder till arkitektexamen som
kommer att vara fullt utbyggd 2014. Regeringen
avser därför att öka Umeå universitets
möjligheter att avräkna helårsstudenter och
helårsprestationer inom utbildningsområdet
design med 56 helårsstudenter respektive
helårsprestationer. För 2014 bör gälla att
universitetet ges möjlighet att avräkna ytterligare
34 helårsstudenter och helårsprestationer inom
utbildningsområdet design.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:11 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

1 189 754

Särskilda åtaganden
- decentraliserad utbildning

10 916

- utbildning i rymd- och miljövetenskap förlagd till
Kiruna

6 620

- bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet

2 308

Summa

1 209 598

Tabell 9.2:11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 147 672

1 147 672

1 147 672

Pris- och löneomräkning 2

38 257

47 814

54 788

Beslut

19 926

14 328

1 116

3 743

4 352

4 378

1 209 598

1 214 166

1 207 954

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.12 2:12 Umeå universitet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 9.2:12 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Umeå universitet
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

787 272
801 861

1

2010

Förslag

903 571

2011

Beräknat

928 352

2

2012

Beräknat

954 268

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
801 861

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 920 931 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 941 149 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 46 135 000 kronor.
Anslaget föreslås vidare öka med ytterligare
19 192 000 kronor för forskning vid universitet
och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
163
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universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 10 647 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
20 300 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Umeå universitet, som huvudsökande, för följande strategiska områden.
- Energi med 16 200 000 kronor tillsammans
med
Luleå
tekniska
universitet
(36,8 procent) och Sveriges lantbruksuniversitet (18,4 procent). För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
15 200 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 18 600 000 kronor.
- Havsmiljöforskning med 4 100 000 kronor
tillsammans
med
Linnéuniversitetet
(genom Högskolan i Kalmar, 40 procent).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 2 300 000 kronor och för 2012
med ytterligare 1 900 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

9.2.13 2:13 Linköpings universitet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:13 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Linköpings universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

1 157 504

2009

Anslag

1 248 806

2010

Förslag

1 294 723

2011

Beräknat

1 303 568

2

2012

Beräknat

1 314 020

3

Tusental kronor

Basresurs

903 571

Summa

903 571

126 671
1 195 206

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 293 147 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 295 955 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:13 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

0

654

906

- 252

Utfall 2008

Tabell 9.2:12 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Prognos 2009

0

660

660

0

Budget 2010

0

670

670

0

Tabell 9.2:13 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Tabell 9.2:12 Härledning av anslagsnivån 2010 – 2012

Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

Utfall 2008
2010

2011

2012

801 861

801 861

801 861

Förändring till följd av:

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Pris- och löneomräkning 2

26 730

33 407

38 280

Beslut

74 980

93 084

114 127

903 571

928 352

954 268

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

124 768

127 008

- 2 240

6 095

5 145

950

130 000

130 000

0

6 000

6 000

0

132 000

132 000

0

6 000

6 000

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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utgången av budgetåret ett anslagssparande om
1,26 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås ökas med 3 743 000 kronor till
följd av regeringens satsning på speciallärarutbildning i budgetpropositionen för 2009.
Anslaget föreslås öka med 1 043 000 kronor i
enlighet med vad som bedömdes i
budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden
av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.
Med anledning av budgetpropositionen för 2009
ökade läkarutbildningen med ytterligare 10
helårsstudenter årligen. Kostnaden för denna
utbyggnad finansieras inom universitetets
tilldelade medel. Som en konsekvens av
utbyggnaden 2009 föreslås att anslaget minskas
med 677 000 kronor för att kompensera
landstingen. Vidare får universitetet inom sina
ramar utöka läkarutbildningen med ytterligare
15 helårsstudenter fr.o.m. 2010.
Anslaget föreslås minskas permanent med
5 394 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och
omställning (prop. 2008/09:97, 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning.
Vidare beräknas anslaget för 2011 tillfälligt
minska med 2 500 000 kronor. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 254 200

1 254 200

1 254 200

Pris- och löneomräkning 2

41 808

52 252

59 874

Beslut

-5 028

-7 237

-4 432

3 743

4 352

4 378

1 294 723

1 303 568

1 314 020

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.14 2:14 Linköpings universitet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 9.2:14 Anslagsutveckling för forskning och
forskningsutbildning vid Linköpings universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

560 804

2009

Anslag

571 197

2010

Förslag

670 239

2011

Beräknat

689 040

2

2012

Beräknat

716 660

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
571 197

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 683 532 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 706 807 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Tabell 9.2:13 Resursfördelning för grundutbildningen

Regeringens överväganden

Tusental kronor

Takbelopp

1 292 958

Särskilt åtagande
- nationellt resurscentrum i teknik
Summa

1 765
1 294 723

Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 37 038 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 14 400 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
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kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minskas med 736 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
29 300 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Linköpings universitet, som huvudsökande, för följande strategiska områden.
- IT och mobil kommunikation, inklusive
framtida lösningar för kommunikation och
ledningssystem, med 17 300 000 kronor
tillsammans med Lunds universitet
(45 procent), Blekinge tekniska högskola
(5 procent) och Högskolan i Halmstad
(5 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 3 800 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 9 600 000 kronor.
- Materialvetenskap, inklusive funktionella
material, med 10 000 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
6 000 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 12 000 000 kronor.
- Säkerhet och krisberedskap med 2 000 000
kronor tillsammans med Kungl. Tekniska
högskolan (10 procent) och Chalmers
tekniska högskola (3 procent). För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
3 600 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 2 000 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

571 197

571 197

571 197

Pris- och löneomräkning 2

19 040

23 796

27 268

Beslut

80 002

94 047

118 195

670 239

689 040

716 660

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.15 2:15 Karolinska institutet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:15 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Karolinska institutet
Tusental kronor

2008

Utfall

617 283

2009

Anslag

637 146

2010

Förslag

700 692

2011

Beräknat

708 488

2

2012

Beräknat

680 668

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
637 146

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 702 824 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 671 310 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Tabell 9.2:14 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Basresurs

670 239

Summa

670 239

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:15 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)
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Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

471 250

461 320

9 930

0

0

0

615 000

615 000

0

0

0

0

525 000

525 000

0

0

0

0
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Regeringens överväganden

Tabell 9.2:15 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Karolinska institutet har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 34 miljoner kronor färre
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Karolinska institutet har därför kunnat
kompenseras för tidigare genomförda men ännu
inte
ersatta
prestationer
och
därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet.

Takbelopp

608 969

Särskilda åtaganden
- tandvårdscentral

87 305

- prov efter läkares allmäntjänstgöring

4 418

Summa

700 692

Tabell 9.2:15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 43 901 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas med 1 043 000 kronor i
enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av
läkarutbildningen med åtta helårsstudenter. Med
anledning av budgetpropositionen för 2009
ökade läkarutbildningen med ytterligare 29
helårsstudenter årligen. Det föreslås därför att
anslaget ökas med 3 660 000 kronor.
Vidare
gjordes
bedömningen
i
budgetpropositionen
för
2009
att
tandläkarutbildningen bör byggas ut med 10
helårsstudenter årligen, vilket innebär att
anslaget föreslås ökas med 3 069 000 kronor.
Anslaget föreslås ökas med 2 742 000 kronor
till följd av den utökning av antalet
helårsstudenter med 7,5 på psykologiutbildningen som skett i enlighet med vad som
presenterats i 2009 års tilläggsproposition.
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
11 400 000 kronor på grund av att Karolinska
institutets tillstånd att utfärda sjuksköterskeexamen har återkallats.
För 2011 beräknas anslaget minska med
6 208 000 kronor för att finansiera sjuksköterskeutbildning vid de enskilda utbildningsanordnarna i Stockholm. Vidare beräknas
anslaget tillfälligt minska med 2 100 000 kronor.
Detta utrymme beräknas frigöras under
takbeloppet
genom
ett
införande
av
studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor
2010

2011

2012

636 461

636 461

636 461

Pris- och löneomräkning 2

21 216

26 516

30 383

Beslut

51 673

57 727

23 401

-8 658

-12 217

-9 578

700 692

708 488

680 668

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.16 2:16 Karolinska institutet:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 9.2:16 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Karolinska institutet
Tusental kronor

2008

Utfall

892 107

2009

Anslag

908 640

2010

Förslag

1 131 761

2011

Beräknat

1 166 932

2

2012

Beräknat

1 231 690

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
908 640

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 157 603 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 214 756 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå. Regeringens
överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
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för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 86 448 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 35 086 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av redan tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås ökas med 19 699 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
51 600 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Karolinska institutet, som huvudsökande, för följande strategiska områden.
- Cancer med 5 600 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
4 550 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 9 450 000 kronor.
- Diabetes
med
8 000 000
kronor
tillsammans med Umeå universitet
(15 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 6 500 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 13 500 000
kronor.
- Epidemiologi med 6 000 000 kronor. För
2012 beräknas anslaget öka med ytterligare
4 000 000 kronor.
- Neurovetenskap, inklusive hjärnans och
nervsystemets sjukdomar, med 10 000 000
kronor tillsammans med Umeå universitet
(10 procent)
och
Kungl.
Tekniska
högskolan (4 procent). För 2011 beräknas
anslaget öka med ytterligare 6 000 000
kronor och för 2012 med ytterligare
12 000 000 kronor.
- Stamceller och regenerativ medicin med
12 000 000 kronor. För 2011 beräknas
anslaget öka med ytterligare 4 000 000
kronor och för 2012 med ytterligare
14 000 000 kronor.
- Vårdforskning med 10 000 000 kronor
tillsammans med Umeå universitet (20
procent). För 2011 beräknas anslaget öka
med ytterligare 5 000 000 kronor och för
2012 med ytterligare 5 000 000 kronor.
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Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:16 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Basresurs

1 131 761

Summa

1 131 761

Tabell 9.2:16 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

908 640

908 640

908 640

30 288

37 855

43 377

192 833

220 437

279 673

1 131 761

1 166 932

1 231 690

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.17 2:17 Kungl. Tekniska högskolan:
Grundutbildning
Tabell 9.2:17 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Tekniska högskolan
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

933 313
982 424

1

2010

Förslag

1 079 314

2011

Beräknat

1 070 212

2

2012

Beräknat

1 029 485

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

131 898
961 843

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 061 656 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 015 331 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:17 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Anvisat 2009
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

133 687

134 358

- 671

0

0

0

134 000

137 300

- 3 300

0

0

0

144 000

147 000

- 3 000

0

0

0

Regeringens överväganden
Kungl. Tekniska högskolan har för budgetåret
2008 redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
131,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 63 983 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås minskas permanent med
4 760 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183) .
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 17 800 000 kronor. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:17 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

1 079 314

Summa

1 079 314

1

2010

2011

2012

987 184

987 184

987 184

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

32 907

41 128

47 127

Beslut

59 223

41 900

-4 826

1 079 314

1 070 212

1 029 485

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
.Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.18 2:18 Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 9.2:18 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Kungl. Tekniska högskolan
Tusental kronor

2008

Utfall

748 396

2009

Anslag

762 265

2010

Förslag

930 727

2011

Beräknat

991 028

2

2012

Beräknat

1 076 609

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
762 265

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 983 105 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 061 808 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå. Anslaget
finansierar även den avgift till Riksgäldskontoret
som utgör ersättning för den finansiella risk och
övriga kostnader som är förenade med den
ekonomiska förpliktelse som utfärdats till
förmån för Fysikhuset Stockholm KB.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökar med 48 264 000 kronor.
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Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 19 886 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 7 297 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
82 200 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Kungl. Tekniska högskolan, som
huvudsökande, för följande strategiska områden.
- E-vetenskap med 10 000 000 kronor
tillsammans med Linköpings universitet
(27 procent),
Stockholms
universitet
(27 procent) och Karolinska institutet
(8 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 8 000 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 12 000 000
kronor.
- IT och mobil kommunikation, inklusive
framtida lösningar för kommunikation och
ledningssystem med 18 700 000 kronor
tillsammans med Stockholms universitet
(10 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 4 200 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 10 400 000
kronor.
- Molekylär biovetenskap med 35 000 000
kronor tillsammans med Karolinska
institutet (33,3 procent) och Stockholms
universitet (33,3 procent). För 2011
beräknas anslaget öka med ytterligare
26 600 000 kronor och för 2012 med
ytterligare 39 900 000 kronor.
- Produktionsteknik med 9 500 000 kronor
tillsammans med Mälardalens högskola
(25 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 4 000 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 5 500 000 kronor.
- Transportforskning med 9 000 000 kronor
tillsammans med Linköpings universitet
(21 procent). För 2011 beräknas anslaget
öka med ytterligare 10 000 000 kronor och
för 2012 med ytterligare 12 000 000
kronor.
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Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:18 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Basresurs

930 727

Summa

930 727

Tabell 9.2:18 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

762 265

762 265

762 265

25 409

31 757

36 389

143 053

197 006

277 955

930 727

991 028

1 076 609

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.19 2:19 Luleå tekniska universitet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:19 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Luleå tekniska universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

517 738

2009

Anslag

608 306

1

2010

Förslag

630 519

2011

Beräknat

634 150

2

2012

Beräknat

639 309

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

157 920
509 754

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 629 081 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 630 519 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:19 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

608

749

- 141

Utfall 2008
Prognos 2009

0

800

900

- 100

Budget 2010

0

850

900

- 50

universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 1 450 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:19 Uppdragsverksamhet

Tabell 9.2:19 Resursfördelning för grundutbildningen

Tusental kronor

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

125 408

126 850

- 1 442

4 839

4 550

289

120 000

119 000

1 000

4 000

4 000

0

120 000

119 000

1 000

4 000

4 000

0

Takbelopp

- decentraliserad utbildning

602 153

Särskilda åtaganden
20 146

- utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna

6 620

- utvecklingsmedel för dans i skolan och dans som
lärande

1 600

Summa

630 519

Tabell 9.2:19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Regeringens överväganden
Luleå tekniska universitet har för budgetåret
2008 redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
158 miljoner kronor.
Regeringen gör bedömningen att utifrån de
underlag universitet fortlöpande har redovisat att
det särskilda åtagandet avseende utbildning i
rymdvetenskap som är förlagd till Kiruna
kvarstår tills vidare som ett särskilt åtagande.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 1 600 000
kronor för att finansiera uppdraget att bedriva
ett fortsatt utvecklingsarbete om dans i skolan
och dans som lärande. Uppdraget ska bygga
vidare på den kompetens och på de erfarenheter
som har utvecklats inom lärarutbildningen med
inriktning dans vid Musikhögskolan i Piteå samt
genom samarbetet mellan Luleå tekniska
universitet (Musikhögskolan i Piteå) och det
nationella utvecklingsprogrammet Dans i skolan.
Anslaget föreslås minskas permanent med
10 070 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan

Tusental kronor
2010

2011

2012

618 376

618 376

618 376

Pris- och löneomräkning 2

20 613

25 762

29 521

Beslut

-8 470

-9 988

-8 589

630 519

634 150

639 309

Anvisat 2009 1
Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.20 2:20 Luleå tekniska universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 9.2:20 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Tabell 9.2:20 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Luleå tekniska universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

278 487

2009

Anslag

283 648

2010

Förslag

310 169

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Basresurs

310 169

Summa

310 169

0
283 648

Tabell 9.2:20 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

2011

Beräknat

320 369

2

2012

Beräknat

329 937

3

Anvisat 2009

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 317 807 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 325 402 tkr i 2010 års prisnivå.

1

2010

2011

2012

283 648

283 648

283 648

9 455

11 817

13 540

17 066

24 904

32 749

310 169

320 369

329 937

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökar med 13 264 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 5 326 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 7 524 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
6 000 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med vad regeringen
presenterade i forsknings- och innovationspropositionen. Regeringen avser att fördela
medlen till Luleå tekniska universitet för det
strategiska området Hållbart utnyttjande av
naturresurser. För 2011 beräknas anslaget öka
med ytterligare 7 700 000 kronor och för 2012
med ytterligare 7 700 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.21 2:21 Karlstads universitet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:21 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Karlstads universitet
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

496 760
528 580

1

2010

Förslag

594 676

2011

Beräknat

594 813

2

2012

Beräknat

560 215

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

81 024
525 010

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 590 058 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 552 513 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:21 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

334

369

- 35

Utfall 2008
Prognos 2009

0

480

506

- 26

Budget 2010

0

480

480

0

Anslaget föreslås minskas med 2 734 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
tandläkaroch
läkarutbildning
som
presenterades i budgetpropositionen för 2009.
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska med
2 500 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:21 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

60 356

60 357

-1

0

0

0

56 500

56 000

500

0

0

0

62 000

61 500

500

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tabell 9.2:21 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

594 676

Summa

594 676

Tabell 9.2:21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

532 729

532 729

532 729

Pris- och löneomräkning 2

17 758

22 194

25 432

Beslut

40 446

35 538

-2 324

3 743

4 352

4 378

594 676

594 813

560 215

Anvisat 2009

Regeringens överväganden
Karlstads universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
81 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 47 329 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås öka med 3 743 000 kronor
till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning i budgetpropositionen för
2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
4 149 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.22 2:22 Karlstads universitet:
Forskning och forskarutbildning

Tabell 9.2:22 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:22 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Karlstads universitet

2008

Utfall

175 196
1

2009

Anslag

178 443

2010

Förslag

187 114

2011

Beräknat

188 622

2

2012

Beräknat

189 723

3

2011

2012

178 443

178 443

178 443

Pris- och löneomräkning 2

5 949

7 435

8 520

Beslut

2 722

2 744

2 760

187 114

188 622

189 723

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010
1

0

Överföring till/från andra
anslag

178 443

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 187 114 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 187 114 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.23 2:23 Linnéuniversitetet V:
Grundutbildning
Tabell 9.2:23 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Linnéuniversitet

Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 5 983 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 2 229 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 5 490 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

959 394

2011

Beräknat

965 386

2

2012

Beräknat

953 518

3

Summa

187 114

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

V Nytt anslag uppförs.
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0

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition
2
Motsvarar 956 796 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 939 968 tkr i 2010 års prisnivå.

Tusental kronor

187 114

1

0

1

Tabell 9.2:22 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

Basresurs

0

Anslagssparande
Utgiftsprognos
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:23 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

0

0

0

Utfall 2008
Prognos 2009

0

0

0

0

Budget 2010

0

1 300

1 350

- 50

Tabell 9.2:23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Prognos 2009

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

135 000

135 000

0

25 000

25 000

0

Uppdragsverksamhet

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

förslag: Benämningen Växjö
universitet och Högskolan i Kalmar utgår ur
bilagan till högskolelagen (1992:1434) och det
nya universitetets avsedda benämning,
Linnéuniversitetet, förs in.

Regeringens

Skälen för regeringens förslag: Det ankommer
på regeringen att föreskriva om benämningen för
universitet och högskolor med statlig
huvudman. Föreskrifter om detta finns i bilaga 1
till högskoleförordningen (1993:100). I en bilaga
till högskolelagen (1992:1434), som träder i kraft
den 1 januari 2010, anges de universitet och
högskolor med statlig huvudman som får utfärda
en gemensam examen. I bilagan anges bl.a. Växjö
universitet och Högskolan i Kalmar. Efter
regeringens förslag i budgetpropositionen för
2009 har riksdagen godkänt att verksamheterna
vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
ska ingå i ett universitet fr.o.m. den 1 januari
2010 (bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131).
Regeringen avser att föreskriva att det nya
universitetet ska benämnas Linnéuniversitetet
från och med 2010. Mot denna bakgrund
föreslås att bilagan till högskolelagen ändras på
så sätt att de nuvarande benämningarna utgår

och den avsedda benämningen på det nya
universitetet förs in. Förslaget till ändring
innebär även att det nya universitetet enligt
1 kap. 18 § högskolelagen, som också träder i
kraft den 1 januari 2010, får överlåta
förvaltningsuppgifter
som
innebär
myndighetsutövning till ett utländsk lärosäte.
Riksdagens förordnande ska därför enligt
10 kap. 5 § fjärde stycket regeringsformen ske
genom beslut som minst tre fjärdedelar av de
röstande förenar sig om eller i den ordning som
gäller för stiftande av grundlag. Ytterligare
förslag till ändring i bilagan behandlas under
anslagen 2:35 Dans- och cirkushögskolan:
Grundutbildning.
Regeringens överväganden
Såväl Växjö universitet som Högskolan i Kalmar
har för budgetåret 2008 redovisat färre
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Växjö universitet redovisade vid utgången av
budgetåret 2008 ett anslagssparande om
83,3 miljoner kronor.
Högskolan i Kalmar redovisade vid utgången
av budgetåret 2008 ett anslagssparande om
82,2 miljoner kronor.
Resursfördelning
Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande
till regeringens förslag om att låta
verksamheterna vid Växjö universitet och
Högskolan i Kalmar gå samman och bilda ett
nytt universitet, Linnéuniversitetet, överförs
grundutbildningsresurser från dessa båda
lärosäten till detta anslag. Totalt föreslås
942 040 000 kronor överföras från dessa anslag.
Anslaget föreslås 2010 öka med 20 000 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Vidare föreslås anslaget ökas med 3 743 000
kronor till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning i budgetpropositionen för
2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
6 389 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och om175
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ställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
regeringens satsning på speciallärarutbildning.
Vidare beräknas anslaget för 2011 tillfälligt
minska med 3 200 000 kronor. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

9.2.24 2:24 Linnéuniversitetet VI: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 9.2:24 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Linnéuniversitetet
Tusental kronor

2008

Utfall
0

1

2009

Anslag

2010

Förslag

262 170

2011

Beräknat

264 285

2

2012

Beräknat

265 825

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Tabell 9.2:23 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

945 588

Särskilda åtaganden
- fortbildning för journalister

9 616

- utrustning till sjöbefälsutbildningen

4 190

Summa

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 262 172 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 262 170 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

959 394

Regeringens överväganden
Tabell 9.2:23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

0

0

0

13 611

10 533

-6 481

945 783

954 853

959 999

959 394

965 386

953 518

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Resursfördelning
Mot bakgrund av riksdagens ställningstagande
till regeringens förslag om att låta
verksamheterna vid Växjö universitet och
Högskolan i Kalmar gå samman och bilda ett
nytt universitet, som avses benämnas
Linnéuniversitetet, överförs forskningsresurser
från dessa båda lärosäten till detta anslag. Totalt
föreslås 254 499 000 kronor överföras från dessa
anslag.
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 8 201 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 3 487 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 4 017 000 kronor.

VI Nytt anslag uppförs.
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Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:24 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

Tusental kronor

Tabell 9.2:25 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Offentligrättslig
verksamhet

Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

657

765

- 108

Basresurs

262 170

Utfall 2008

Summa

262 170

Prognos 2009

0

725

1 097

- 372

Budget 2010

0

800

1 162

- 362

Tabell 9.2:24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

Tabell 9.2:25 Uppdragsverksamhet
2010

2011

2012

0

0

0

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

0

0

0

7 671

7 733

7 778

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

30 221

29 438

783

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
254 499

256 552

258 047

262 170

264 285

265 825

Övrigt 3

(varav tjänsteexport)

Budget 2010

Förslag/beräknat anslag

(varav tjänsteexport)

0

0

0

31 500

31 300

200

0

0

0

32 000

31 700

300

0

0

0

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.25 2:25 Örebro universitet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:25 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Örebro universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

539 862

2009

Anslag

612 671

2010

Förslag

666 268

2011

Beräknat

668 016

2

2012

Beräknat

646 481

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

122 871
588 740

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 662 676 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 637 593 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Regeringens överväganden
Örebro universitet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
122,9 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 ökas med 29 250 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas med 3 743 000 kronor
till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning i budgetpropositionen för
2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
5 446 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget öka med
ytterligare 579 000 kronor till följd av
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regeringens satsning på speciallärarutbildning.
Vidare beräknas anslaget för 2011 tillfälligt
minska med 4 200 000 kronor. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

9.2.26 2:26 Örebro universitet: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 9.2:26 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Örebro universitet
Tusental kronor

2008

Utfall

182 698
1

2009

Anslag

186 084

Tabell 9.2:25 Resursfördelning för grundutbildningen

2010

Förslag

203 492

Tusental kronor

2011

Beräknat

205 132

2

2012

Beräknat

206 329

3

Takbelopp

662 374

Särskilda åtaganden
- lokalisering av verksamhet till Grythyttan

3 574

- nätverksadministration och utveckling av
skolledarutbildning

320

Summa

666 268

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
186 084

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 203 492 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 203 492 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Tabell 9.2:25 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

618 117

618 117

618 117

Pris- och löneomräkning 2

20 604

25 751

29 508

Beslut

23 804

19 796

-5 522

3 743

4 352

4 378

666 268

668 016

646 481

Anvisat 2009 1
Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 7 838 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 3 831 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 464 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:26 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor
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Basresurs

203 492

Summa

203 492
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Tabell 9.2:26 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tabell 9.2:27 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009

Tusental kronor

1

2010

2011

2012

186 084

186 084

186 084

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut

6 203

7 753

8 884

11 205

11 295

11 361

Överföring till/från andra
anslag

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

12 188

12 634

-446

0

0

0

14 000

14 500

-500

0

0

0

15 000

15 000

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010

Övrigt 3

(varav tjänsteexport)

Förslag/beräknat anslag

203 492

205 132

206 329

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.27 2:27 Mittuniversitetet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:27 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Mittuniversitetet
Tusental kronor

2008

Utfall

408 117

2009

Anslag

509 125

2010

Förslag

520 997

2011

Beräknat

518 265

2

2012

Beräknat

507 230

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

157 910
457 428

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 514 122 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 500 256 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:27 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

390

390

0

Prognos 2009

0

450

450

0

Budget 2010

0

475

475

0

Offentligrättslig
verksamhet

Regeringens överväganden
Mittuniversitetet har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
158 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås minska med 5 430 000 kronor
för att finansiera del av den utbyggnad av
läkarutbildningen
som
presenterades
i
budgetpropositionen för 2009. Anslaget föreslås
vidare minskas permanent med 9 918 000 kronor
i enlighet med de omfördelningar av
anslagsmedel mellan universitet och högskolor
som presenterades i propositionen Åtgärder för
jobb och omställning (prop. 2008/09:97,
bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 1 500 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Vidare
beräknas anslaget minska 2012 med 10 139 000
kronor för att finansiera vissa satsningar som
föreslås inom ramen för de tillfälliga platserna
2010 och 2011.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:27 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

520 997

Summa

520 997
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Tabell 9.2:27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

519 043

519 043

519 043

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

17 302

21 624

24 779

-15 348

-22 402

-36 592

Överföring till/från andra
anslag

kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För universitetets del innebär det att
anslaget föreslås minska med 4 887 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:28 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

520 997

518 265

507 230

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

2009

Anslag

176 447

2010

Förslag

187 143

2011

Beräknat

188 652

2

2012

Beräknat

189 752

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

187 143

2010

2011

2012

176 447

176 447

176 447

Pris- och löneomräkning 2

5 882

7 352

8 424

Beslut

4 814

4 853

4 881

187 143

188 652

189 752

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

173 236

Summa

Tusental kronor

Tabell 9.2:28 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Mittuniversitetet

Utfall

187 143

Tabell 9.2:28 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

9.2.28 2:28 Mittuniversitetet: Forskning
och forskarutbildning

2008

Basresurs

Övrigt 3

0
176 447

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 187 143 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 187 143 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.29 2:29 Blekinge tekniska högskola:
Grundutbildning
Tabell 9.2:29 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Blekinge tekniska högskola
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 7 163 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 2 538 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
180

2008

Utfall

239 837

2009

Anslag

261 797

1

2010

Förslag

302 439

2011

Beräknat

299 177

2

2012

Beräknat

273 701

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
255 476

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 296 785 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 269 939 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:29 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:29 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

172

227

- 55

Utfall 2008
Prognos 2009

0

200

200

0

Budget 2010

0

200

200

0

Takbelopp

302 439

Summa

302 439

Tabell 9.2:29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:29 Uppdragsverksamhet

Anvisat 2009

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

22 276

22 331

- 55

0

0

0

25 800

25 800

0

0

0

0

32 800

32 800

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Regeringens överväganden
Blekinge tekniska högskola har för budgetåret
2008 redovisat motsvarande 24,2 miljoner
kronor fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp. Tillsammans med
tidigare sparade helårsprestationer överstiger
värdet av årets överprestationer vad som är
möjligt att spara till nästa budgetår.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 32 500 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas permanent med
17 515 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 5 700 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.

1

2010

2011

2012

244 282

244 282

244 282

8 142

10 177

11 660

50 015

44 718

17 759

302 439

299 177

273 701

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.30 2:30 Blekinge tekniska högskola:
Forskning och forskarutbildning
Tabell 9.2:30 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Blekinge tekniska högskola
Tusental kronor

2008

Utfall

75 592
1

2009

Anslag

76 993

2010

Förslag

79 508

2011

Beräknat

80 149

2

2012

Beräknat

80 616

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
76 993

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 79 508 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 79 508 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
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Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 1 743 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 779 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För högskolans del innebär det att
anslaget föreslås minska med 2 574 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:30 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

9.2.31 2:31 Malmö högskola:
Grundutbildning
Tabell 9.2:31 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Malmö högskola
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

810 908

2010

Förslag

874 284

2011

Beräknat

879 909

2

2012

Beräknat

854 101

3

79 508

Summa

79 508

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

81 282

80 796

486

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Prognos 2009
2010

1

76 993

2011

76 993

2012

76 993

2

Beslut

2 567

3 208

3 676

-52

-52

-53

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
79 508

80 149

80 616

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

182

(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag

795 032

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 872 874 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 842 359 tkr i 2010 års prisnivå.

Tabell 9.2:30 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

1

121 690

Tabell 9.2:31 Uppdragsverksamhet

Basresurs

Pris- och löneomräkning

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009

750 830

0

0

0

79 226

79 226

0

0

0

0

84 000

84 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Malmö högskola har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
121,7 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 32 500 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011. Vidare föreslås att
anslaget ökar med 3 743 000 kronor till följd av
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regeringens satsning på speciallärarutbildning i
budgetpropositionen för 2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
3 097 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget öka med 579 000
kronor till följd av regeringens satsning på
speciallärarutbildning.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 2 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:31 Resursfördelning för grundutbildningen

9.2.32 2:32 Malmö högskola: Forskning
och forskarutbildning
Tabell 9.2:32 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Malmö högskola
Tusental kronor

2008

Utfall

88 487
1

2009

Anslag

90 127

2010

Förslag

100 254

2011

Beräknat

101 062

2

2012

Beräknat

101 651

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
90 127

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 100 254 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 100 254 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.

Tusental kronor

Takbelopp

810 206

Särskilt åtagande
- tandvårdscentral

64 078

Summa

874 284

Tabell 9.2:31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

814 005

814 005

814 005

Pris- och löneomräkning 2

27 133

33 912

38 858

Beslut

29 403

27 640

-3 140

3 743

4 352

4 378

874 284

879 909

854 101

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 2 778 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 1 223 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För högskolans del innebär det att
anslaget föreslås öka med 3 121 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:32 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning
Tusental kronor

Basresurs

100 254

Summa

100 254

183
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Tabell 9.2:32 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tabell 9.2:33 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Anvisat 2009

Tusental kronor

1

2010

2011

2012

90 127

90 127

90 127

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut

Intäkter

Kostnader

Utfall 2008

28 473

28 492

- 19

0

0

0

30 200

31 200

- 1 000

0

0

0

31 000

32 000

- 1 000

0

0

0

3 005

3 756

4 303

(varav tjänsteexport)

7 122

7 179

7 221

Prognos 2009

Överföring till/från andra
anslag

(varav tjänsteexport)

Budget 2010

Övrigt 3

(varav tjänsteexport)

Förslag/beräknat anslag

100 254

101 062

101 651

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.33 2:33 Mälardalens högskola:
Grundutbildning
Tabell 9.2:33 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Mälardalens högskola
Tusental kronor

2008

Utfall

511 327

2009

Anslag

577 625

2010

Förslag

594 417

2011

Beräknat

593 473

2

2012

Beräknat

573 838

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

123 398
504 999

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 588 729 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 565 948 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:33 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

608

608

0

Prognos 2009

0
0

650

650

0

650

650

0

Offentligrättslig
verksamhet

Budget 2010

184

Uppdragsverksamhet

Resultat
(intäkt kostnad)

Regeringens överväganden
Mälardalens högskola har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
123 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås minskas permanent med
8 147 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Anslaget föreslås minska med ytterligare
2 734 000 kronor för att finansiera utbyggnaden
av tandläkar- och läkarutbildningen som
presenterades i budgetpropositionen för 2009.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 3 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Vidare
beräknas anslaget minska 2012 med 23 382 000
kronor. För att få så effektivt utnyttjande som
möjligt av de tillfälliga platserna 2010 och 2011
bedömer regeringen att vissa satsningar ges
permanent finansiering från och med 2012.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:33 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

590 656

Särskilt åtagande
- Idélab

3 761

Summa

594 417
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Tabell 9.2:33 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

585 772

585 772

585 772

19 526

24 404

27 964

-10 881

-16 703

-39 898

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning2
Beslut

universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För högskolans del innebär det att
anslaget föreslås öka med 3 803 000 kronor.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:34 Resursfördelning för forskning och
forskarutbildning

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

594 417

593 473

573 838

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Basresurs

73 826

Summa

73 826

1

I anslagsposten naturvetenskapligt vetenskapsområde ingår medel för teknisk
forskning och forskarutbildning.

Tabell 9.2:34 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

9.2.34 2:34 Mälardalens högskola:
Forskning och forskarutbildning

2009

Utfall

62 326
1

Anslag

63 481

2010

Förslag

73 826

2011

Beräknat

74 421

2

2012

Beräknat

74 856

3

2012

63 481

63 481

63 481

Pris- och löneomräkning 2

2 116

2 645

3 031

Beslut

8 229

8 295

8 344

73 826

74 421

74 856

Förändring till följd av:

Tusental kronor

2008

2011

Anvisat 2009

Tabell 9.2:34 Anslagsutveckling för forskning och
forskarutbildning vid Mälardalens högskola
Anslagssparande
Utgiftsprognos

2010
1

Överföring till/från andra
anslag

0
63 481

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 73 826 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 73 826 tkr i 2010 års prisnivå.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget används för ersättning för forskning
och utbildning på forskarnivå.
Regeringens överväganden
Resursfördelning
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelningen av medel i propositionen Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 3 081 000 kronor .
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 1 345 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
185
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9.2.35 2:35 Dans- och cirkushögskolan VII:
Grundutbildning
Tabell 9.2:35 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Dans- och cirkushögskolan
Tusental kronor

2008

Utfall

52 404
1

2009

Anslag

48 896

2010

Förslag

49 326

2011

Beräknat

49 723

2

2012

Beräknat

50 013

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
47 715

en gemensam examen. I bilagan anges bl.a.
Danshögskolan. Det ankommer på regeringen
att föreskriva om benämningen för universitet
och högskolor med statlig huvudman.
Regeringen avser att, genom ändring av bilaga 1
till högskoleförordningen (1993:100), besluta
om att den nya benämningen för Danshögskolan
ska vara Dans- och cirkushögskolan från och
med 2010. Mot denna bakgrund föreslås att
benämningen Danshögskolan ändras till Dansoch cirkushögskolan i bilagan till högskolelagen.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 49 326 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 49 326 tkr i 2010 års prisnivå.

Regeringens överväganden

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:35 Uppdragsverksamhet

Danshögskolan har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 5,5 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Högskolan har kunnat utnyttja 4,4 miljoner
kronor av sitt anslagssparande. Danshögskolan
redovisade vid utgången av budgetåret
genomförda men ännu inte ersatta prestationer
motsvarande 1,1 miljoner kronor.

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 200

2 500

- 300

0

0

0

2 300

2 000

- 300

0

0

0

2 500

2 100

- 400

0

0

0

Resursfördelning
Anslaget föreslås minska med 1 200 000 kronor
som överförs till utgiftsområde 17, anslaget 2:2
Bidrag till regional musikverksamhet samt
regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:35 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Benämningen
Danshögskolan ändras till Dans- och
cirkushögskolan i bilagan till högskolelagen
(1992:1434).
Regeringens

förslag:

Skälen för regeringens förslag: Danshögskolan
har inkommit med en hemställan om att få byta
namn till Dans- och cirkushögskolan. I en bilaga
till högskolelagen (1992:1434), som träder i kraft
den 1 januari 2010, anges de universitet och
högskolor med statlig huvudman som får utfärda

VII Ny benämning på anslaget fr.o.m. 1 januari 2010.

186

Takbelopp

48 105

Särskilt åtagande
- lokalkostnader
Summa

1 221
49 326
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Tabell 9.2:35 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

48 896

48 896

48 896

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1 630

2 037

2 334

-1 200

-1 210

-1 217

49 326

49 723

50 013

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.36 2:36 Dramatiska institutet:
Grundutbildning
Tabell 9.2:36 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Dramatiska institutet
Tusental kronor

2008

Utfall

79 348

2009

Anslag

80 819

2010

Förslag

83 513

2011

Beräknat

84 186

2

2012

Beräknat

84 677

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
80 819

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 83 513 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 83 513 tkr i 2010 års prisnivå.

Tabell 9.2:36 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

7 334

7 328

6

(varav tjänsteexport)

6 027

6 027

0

Prognos 2009

5 000

5 000

0

(varav tjänsteexport)

3 500

3 500

0

Budget 2010

5 000

5 000

0

(varav tjänsteexport)

3 500

3 500

0

Utfall 2008

för regeringens förslag: Dramatiska
institutet och Teaterhögskolan i Stockholm har
ansökt om att bilda en högskola genom en
sammanslagning av de båda lärosätena.
Regeringen bedömer att en ny högskola kan
gynna utvecklingen av utbildning och forskning
inom ramen för en gemensam högskola, öka
högskolans attraktionskraft och på sikt leda till
en effektivisering av verksamheten. Regeringen
föreslår därför att verksamheterna vid
Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i
Stockholm ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1
januari 2011.
Regeringen avser att lämna ett uppdrag till en
utredare om inriktningen av det fortsatta arbetet
med
en
sammanslagning.
Eventuella
personalmässiga konsekvenser kan ännu inte
överblickas. För de merkostnader som uppstår
för att förbereda och genomföra sammanslagningen har regeringen den 25 juni 2009
beslutat att sammanlagt 15 000 000 kronor
fördelas till de båda lärosätena för perioden
2009–2011. Förslaget behandlas även under
anslaget 2:51 Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning.

Skälen

Regeringens överväganden

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Uppdragsverksamhet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att
verksamheterna vid Dramatiska institutet och
Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en
högskola.

Dramatiska institutet har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 3,7 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparade helårsprestationer överstiger värdet av årets överprestationer vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:36 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

81 847

Tabell 9.2:37 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Särskilt åtagande
- lokalkostnader

1 666

Summa

83 513

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

10 803

10 803

0

0

0

0

10 694

10 694

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009

Tabell 9.2:36 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

80 819

80 819

80 819

2 694

3 367

3 858

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

0

0

0

10 700

10 700

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

83 513

84 186

84 677

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.37 2:37 Gymnastik- och
idrottshögskolan: Grundutbildning

Regeringens överväganden
Gymnastik- och idrottshögskolan har för
budgetåret
2008
redovisat
motsvarande
3 miljoner kronor färre helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp. Högskolan har därför
kunnat kompenseras för tidigare genomförda
men ännu inte ersatta prestationer och därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:37 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Tabell 9.2:37 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Gymnastik- och idrottshögskolan

Takbelopp

51 283

Summa

51 283

Tusental kronor

2008

Utfall

48 725

2009

Anslag

49 628

2010

Förslag

51 283

2011

Beräknat

51 696

2

2012

Beräknat

51 998

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
49 628

Tabell 9.2:37 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009
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2010

2011

2012

49 628

49 628

49 628

1 655

2 068

2 370

51 283

51 696

51 998

Förändring till följd av:

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 51 283 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 51 283 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

1

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (prop. 2007/08:100, bet.
2007/08:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.38 2:38 Högskolan i Borås:
Grundutbildning

uppkommet anslagssparande och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
17,3 miljoner kronor.

Tabell 9.2:38 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Borås
Tusental kronor

2008

Utfall

400 950
1

2009

Anslag

409 720

2010

Förslag

437 134

2011

Beräknat

437 156

2

2012

Beräknat

428 738

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 295
416 705

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 433 662 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 422 844 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:38 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor

Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 14 290 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011. För utökning av
högskoleplatser se även under anslaget 2:54
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m.
Anslaget föreslås ökas permanent med
16 000 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 3 500 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

243

370

- 127

Prognos 2009

0

250

390

- 140

Takbelopp

437 134

Budget 2010

0

250

390

- 140

Summa

437 134

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:38 Uppdragsverksamhet

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

16 144

16 662

- 518

0

0

0

15 500

15 500

0

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Tabell 9.2:38 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Tabell 9.2:38 Resursfördelning för grundutbildningen

2010

2011

2012

393 720

393 720

393 720

Pris- och löneomräkning 2

13 124

16 402

18 795

0

Beslut

30 290

27 034

16 223

0

0

16 500

16 500

0

Överföring till/från andra
anslag

0

0

0

Övrigt 3
437 134

437 156

428 738

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag
1

Regeringens överväganden
Högskolan i Borås har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 14,4 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Högskolan har använt en del av tidigare

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.39 2:39 Högskolan Dalarna:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
53,5 miljoner kronor.

Tabell 9.2:39 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Dalarna

Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 54 546 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011. Anslaget beräknas
öka med 10 139 000 kronor för 2012.
Anslaget föreslås minska permanent med
1 773 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 5 900 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

345 996
1

2009

Anslag

368 400

2010

Förslag

435 285

2011

Beräknat

432 892

2

2012

Beräknat

396 186

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

53 479
392 140

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 429 432 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 390 739 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:39 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tabell 9.2:39 Resursfördelning för grundutbildningen

Tusental kronor

Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

343

377

- 34

Prognos 2009

0

800

750

50

Budget 2010

0

700

375

25

Offentligrättslig
verksamhet

Takbelopp

435 285

Summa

435 285

Tabell 9.2:39 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:39 Uppdragsverksamhet

2010

2011

2012

370 173

370 173

370 173

Pris- och löneomräkning 2

12 339

15 421

17 671

Beslut

52 773

47 298

8 341

435 285

432 892

396 186

Anvisat 2009

Tusental kronor

1

Förändring till följd av:

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

20 312

19 131

1 181

0

0

0

Överföring till/från andra
anslag

20 200

20 200

0

Övrigt 3

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

0

0

0

21 800

21 800

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Högskolan Dalarna har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (prop. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.40 2:40 Högskolan på Gotland:
Grundutbildning

uppkommet anslagssparande och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
7,8 miljoner kronor.

Tabell 9.2:40 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan på Gotland
Tusental kronor

2008

Utfall

124 457
1

2009

Anslag

122 640

2010

Förslag

136 699

2011

Beräknat

137 301

2

2012

Beräknat

128 497

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 866
126 316

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 136 203 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 126 730 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 9 969 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås minska permanent med
70 000 kronor i enlighet med de omfördelningar
av anslagsmedel mellan universitet och
högskolor som presenterades i propositionen
Åtgärder
för
jobb
och
omställning
(prop. 2008/09:97,
bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 500 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:40 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tabell 9.2:40 Resursfördelning för grundutbildningen

Tusental kronor

Tusental kronor

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

56

78

- 22

Prognos 2009

0

50

75

- 25

Budget 2010

0

65

85

- 20

Offentligrättslig
verksamhet

Takbelopp

136 699

Summa

136 699

Tabell 9.2:40 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:40 Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

2011

2012

122 710

122 710

122 710

Pris- och löneomräkning 2

4 090

5 112

5 858

Beslut

9 899

9 479

-71

136 699

137 301

128 497

Anvisat 2009

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

1 051

957

94

0

0

0

1 212

1 196

16

0

0

0

1 400

1 400

0

0

0

0

Regeringens överväganden

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Högskolan på Gotland har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 4 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Högskolan har använt en del av tidigare
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9.2.41 2:41 Högskolan i Gävle:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
74,3 miljoner kronor.

Tabell 9.2:41 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Gävle

Resursfördelning
Anslaget föreslås minskas permanent med
3 023 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Anslaget beräknas tillfälligt minska för 2011
med 2 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Vidare
beräknas anslaget för 2012 minska med
2 028 000 kronor för att finansiera vissa
satsningar som föreslås inom ramen för de
tillfälliga platserna 2010 och 2011.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

358 597
1

2009

Anslag

398 258

2010

Förslag

411 635

2011

Beräknat

412 952

2

2012

Beräknat

415 345

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

74 345
369 261

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 409 651 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 409 635 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:41 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Tabell 9.2:41 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

517

559

- 42

Prognos 2009

0

400

400

0

Budget 2010

0

450

450

0

Takbelopp

411 635

Summa

411 635

Tabell 9.2:41 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

401 281

401 281

401 281

Pris- och löneomräkning 2

13 377

16 718

19 157

Beslut

-3 023

-5 047

-5 093

411 635

412 952

415 345

Anvisat 2009 1
Förändring till följd av:

Tabell 9.2:41 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

9 526

9 523

3

0

0

0

11 000

11 000

0

0

0

0

13 000

13 000

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Högskolan i Gävle har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.42 2:42 Högskolan i Halmstad:
Grundutbildning

ännu inte ersatta prestationer som vid utgången
av 2008 uppgick till 9,1 miljoner kronor.

Tabell 9.2:42 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Halmstad

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 26 583 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas permanent med
16 000 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenteras i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183). Anslaget beräknas tillfälligt
minska med 3 500 000 kronor för 2011. Detta
utrymme beräknas frigöras under takbeloppet
genom ett införande av studieavgifter för
tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tabell 9.2:42 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet

Tabell 9.2:42 Resursfördelning för grundutbildningen

Tusental kronor

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

309 536
1

2009

Anslag

331 273

2010

Förslag

368 365

2011

Beräknat

367 834

2

2012

Beräknat

346 546

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
331 273

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 364 893 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 341 781 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

291

394

- 103

Prognos 2009

0

320

360

- 40

Budget 2010

0

320

320

0

Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Summa

368 365

Tusental kronor
2010

2011

2012

315 273

315 273

315 273

Pris- och löneomräkning 2

10 509

13 135

15 050

Beslut

42 583

39 426

16 222

368 365

367 834

346 546

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Tusental kronor

Intäkter

368 365

Tabell 9.2:42 Härledning av anslagsnivån 2010-2012

Tabell 9.2:42 Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamhet

Takbelopp

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

14 878

15 315

- 437

0

0

0

12 500

12 500

0

0

0

0

13 000

13 000

0

0

0

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (prop. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringens överväganden
Högskolan i Halmstad har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 1,8 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Dessa har lagts till tidigare genomförda men
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9.2.43 2:43 Högskolan Kristianstad:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
69,1 miljoner kronor.

Tabell 9.2:43 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Kristianstad

Resursfördelning
Anslaget föreslås öka med 3 743 000 kronor till
följd
av
regeringens
satsning
på
speciallärarutbildning i budgetpropositionen för
2009.
Anslaget föreslås minskas permanent med
3 543 000 kronor
i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenteras i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Anslaget beräknas öka med ytterligare
579 000 kronor för 2011 avseende satsningen på
speciallärarutbildning. Vidare beräknas anslaget
för 2011 tillfälligt minska med 1 000 000 kronor.
Detta utrymme beräknas frigöras under
takbeloppet
genom
ett
införande
av
studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget
beräknas för 2012 minska med 3 042 000 kronor
för att finansiera vissa satsningar inom ramen för
de tillfälliga platserna 2010 och 2011.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

289 847
1

2009

Anslag

329 110

2010

Förslag

343 941

2011

Beräknat

346 293

2

2012

Beräknat

346 277

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

69 132
303 749

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 343 523 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 341 515 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:43 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

226

226

0

Prognos 2009

0

500

500

0

Budget 2010

0

500

500

0

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:43 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

343 941

Summa

343 941

Tabell 9.2:43 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tabell 9.2:43 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tusental kronor
2010

2011

2012

332 653

332 653

332 653

25 531

23 923

1 608

0

0

0

26 000

26 000

0

Pris- och löneomräkning 2

11 088

13 859

15 880

-3 543

-4 572

-6 634

3 743

4 352

4 378

343 941

346 293

346 277

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

0

0

0

Beslut

26 000

26 000

0

0

0

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Regeringens överväganden
Högskolan Kristianstad har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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1

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (prop. 2007/08:100, bet.
2007/08:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.2.44 2:44 Högskolan i Skövde:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
57,2 miljoner kronor.

Tabell 9.2:44 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan i Skövde

Resursfördelning
I december 2008 återkallades tillståndet för
Högskolan
i
Skövde
att
utfärda
sjuksköterskeexamen. För att under en period
kunna tillgodose regionens behov av utbildade
sjuksköterskor har högskolan träffat en
överenskommelse med Högskolan Väst.
Överenskommelsen
innebär
att
60
helårsstudenter kommer att antas av Högskolan
Väst. Anslaget föreslås minska tillfälligt med
6 065 000 kronor under de sex terminer som
sjuksköterskeutbildningen bedrivs av Högskolan
Väst.
Anslaget föreslås öka med 6 855 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på 10 000
nya högskoleplatser under 2010 och 2011.
Vidare beräknas anslaget öka med motsvarande
belopp 2011.
Anslaget beräknas för 2011 tillfälligt minska
med 1 800 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

271 041
1

2009

Anslag

304 709

2010

Förslag

315 656

2011

Beräknat

316 400

2

2012

Beräknat

313 105

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

57 788
273 894

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 313 870 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 308 801 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:44 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

692

731

- 39

Prognos 2009

0

780

818

- 38

Budget 2010

0

800

820

- 20

Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 9.2:44 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

315 656

Summa

315 656

Tabell 9.2:44 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tabell 9.2:44 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tusental kronor

1

5 656

6 075

- 419

0

0

0

5 300

5 300

0

Pris- och löneomräkning 2

Anvisat 2009

0

0

0

Beslut

6 000

0

0

0

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Högskolan i Skövde har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid

2011

2012

304 709

304 709

304 709

10 157

12 695

14 546

6 855

5 110

0

-6 065

-6 114

-6 150

315 656

316 400

313 105

Förändring till följd av:

6 000

Regeringens överväganden

2010

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (prop. 2008/09:100, bet.
2008/09:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

195

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

9.2.45 2:45 Högskolan Väst:
Grundutbildning

utgången av budgetåret ett anslagssparande om
45,3 miljoner kronor.

Tabell 9.2:45 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Högskolan Väst

Resursfördelning
I december 2008 återkallades tillståndet för
Högskolan
i
Skövde
att
utfärda
sjuksköterskeexamen. För att under en period
kunna tillgodose regionens behov av utbildade
sjuksköterskor har Högskolan i Skövde träffat
en överenskommelse med Högskolan Väst.
Överenskommelsen innebär att 60 helårsstudenter kommer att antas av Högskolan Väst.
Anslaget föreslås öka tillfälligt med 6 065 000
kronor under de sex terminer som
sjuksköterskeutbildningen bedrivs av Högskolan
Väst.
Anslaget föreslås öka med 32 500 000 kronor
till följd av den tillfälliga satsningen på 10 000
nya högskoleplatser under 2010 och 2011.
Vidare beräknas anslaget öka med motsvarande
belopp 2011. För 2012 beräknas anslaget öka
med 6 084 000 kronor.
Anslaget föreslås minska med 2 715 000
kronor för att finansiera utbyggnaden av
läkarutbildningen som presenterades i budgetpropositionen för 2009.
Anslaget beräknas tillfälligt minska med
2 000 000 kronor för 2011. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Tusental kronor

2008

Utfall

275 109
1

2009

Anslag

294 393

2010

Förslag

340 056

2011

Beräknat

338 082

2

2012

Beräknat

312 481

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

45 304
290 639

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 335 379 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 308 186 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:45 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

322

467

- 146

Prognos 2009

0

480

452

28

Budget 2010

0

480

470

10

Tabell 9.2:45 Uppdragsverksamhet

Tabell 9.2:45 Resursfördelning för grundutbildningen

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

8 808

8 859

- 51

522

522

0

- utveckling av arbetsintegrerat lärande

0

Summa

7 700

7 700

400

400

0

8 500

8 500

0

500

500

0

Regeringens överväganden
Högskolan Väst har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
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Tusental kronor

Resultat
(intäkt kostnad)

Takbelopp

337 732

Särskilt åtagande
2 324
340 056
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Regeringens överväganden

Tabell 9.2:45 Härledning av anslagsnivån 2010-2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

294 393

294 393

294 393

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

9 813

12 265

14 053

29 785

25 310

-2 114

6 065

6 114

6 150

340 056

338 082

312 481

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (prop. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Konstfack har för budgetåret 2008 redovisat
motsvarande
1,1 miljoner
kronor
färre
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Konstfack har därför kunnat kompenseras för
tidigare genomförda men ännu inte ersatta
prestationer och därmed tillgodogjort sig hela
det tilldelade takbeloppet.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:46 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

129 126

Särskilt åtagande
- lokalkostnader

9.2.46 2:46 Konstfack: Grundutbildning
Tabell 9.2:46 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Konstfack

2008

Utfall

123 847

2009

Anslag

126 142

2010

Förslag

130 347

1

130 347

Tabell 9.2:46 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 221

Summa

Tusental kronor

0
Anvisat 2009

126 142

1

2010

2011

2012

126 142

126 142

126 142

4 205

5 256

6 022

130 347

131 398

132 164

Förändring till följd av:

2011

Beräknat

131 398

2

2012

Beräknat

132 164

3

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 130 347 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 130 347 tkr i 2010 års prisnivå.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (prop. 2007/08:100, bet.
2007/08:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekter till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 9.2:46 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

7 124

7 097

27

0

0

0

7 600

7 600

0

0

0

0

7 400

7 400

0

0

0

0
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9.2.47 2:47 Kungl. Konsthögskolan:
Grundutbildning

Tabell 9.2:47 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

Tabell 9.2:47 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Konsthögskolan

58 357

Särskilda åtaganden

Tusental kronor

- lokalkostnader
Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 221

- stipendier

Utfall

56 644

2009

Anslag

57 696

2010

Förslag

59 619

2011

Beräknat

60 100

2

Tabell 9.2:47 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

2012

Beräknat

60 450

3

Tusental kronor

1

0

41

2008

Summa

59 619

56 303

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 59 619 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 59 619 tkr i 2010 års prisnivå.

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

57 696

57 696

57 696

1 923

2 404

2 754

59 619

60 100

60 450

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1

Tabell 9.2:47 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

Prognos 2009

0

0

0

(varav tjänsteexport)

0

0

0

50

50

0

0

0

0

Uppdragsverksamhet

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.48 2:48 Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm: Grundutbildning
Tabell 9.2:48 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Kungl. Konsthögskolan har för budgetåret 2008
redovisat motsvarande 6,5 miljoner kronor fler
helårsstudenter och helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutat s.k. takbelopp.
Tillsammans med tidigare sparade helårsprestationer överstiger värdet av årets överprestationer vad som är möjligt att spara till
nästa budgetår.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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2008

Utfall

129 436

2009

Anslag

131 835

2010

Förslag

136 230

2011

Beräknat

137 328

2

2012

Beräknat

138 129

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
131 835

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 136 230 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 136 230 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:48 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Tabell 9.2:48 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Anvisat 2009
Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

5 500

6 275

- 775

0

0

0

5 500

5 500

0

Överföring till/från andra
anslag

0

0

0

Övrigt 3

5 600

5 600

0

0

0

0

Regeringens överväganden
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har för
budgetåret 2008 redovisat motsvarande 253 000
kronor färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp. Högskolan har därför
kunnat kompenseras för tidigare genomförda
men ännu inte ersatta prestationer och därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Pris- och löneomräkning 2

- lokalkostnader
Summa

2012

131 835

131 835

131 835

4 395

5 493

6 294

Förslag/beräknat anslag

136 230

137 328

138 129

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (prop. 2007/08:100, bet.
2007/08:FiU21). Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under
innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.49 2:49 Operahögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
Tabell 9.2:49 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Operahögskolan i Stockholm
Tusental kronor

111 685

2008

Utfall

17 459

2009

Anslag

17 783

2010

Förslag

18 376

2011

Beräknat

18 524

2

2012

Beräknat

18 632

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
17 783

1

Särskilda åtaganden
- dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk
komposition

2011

Beslut

Tusental kronor

Takbelopp

2010

Förändring till följd av:

Tabell 9.2:48 Resursfördelning för grundutbildningen

- utvecklingsmedel

1

3 702
17 953
2 890
136 230

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 18 376 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 376 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
Regeringens överväganden
Operahögskolan i Stockholm har för budgetåret
2008 redovisat motsvarande 800 000 kronor
färre helårsstudenter och helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom beslutat s.k.
takbelopp. Högskolan har därför kunnat
kompenseras för tidigare genomförda men ännu
inte
ersatta
prestationer
och
därmed
tillgodogjort sig det tilldelade takbeloppet.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 9.2:49 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

17 155

Tabell 9.2:50 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Särskilt åtagande
- lokalkostnader

1 221

Summa

18 376

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

10 511

10 511

0

0

0

0

10 500

10 500

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009

Tabell 9.2:49 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

17 783

17 783

17 783

593

741

849

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

0

0

0

11 000

11 000

0

0

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

18 376

18 524

18 632

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.50 2:50 Södertörns högskola:
Grundutbildning
Tabell 9.2:50 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Södertörns högskola
Tusental kronor

2008

Utfall

276 107

2009

Anslag

329 472

2010

Förslag

373 098

2011

Beräknat

374 105

2

2012

Beräknat

345 346

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

83 814
300 239

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 371 114 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 340 598 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.
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Regeringens överväganden
Södertörns högskola har för budgetåret 2008
redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp och redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
83,8 miljoner kronor.
Resursfördelning
Anslaget föreslås 2010 öka med 32 500 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås minskas permanent med
4 311 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenteras i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Anslaget beräknas tillfälligt minska med
2 000 000 kronor för 2011. Detta utrymme
beräknas frigöras under takbeloppet genom ett
införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:50 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Takbelopp

373 098

Summa

373 098

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

Tabell 9.2:50 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

333 783

333 783

333 783

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

11 126

13 906

15 934

Beslut

28 189

26 416

-4 371

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

373 098

374 105

345 346

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.51 2:51 Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
Tabell 9.2:51 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Teaterhögskolan i Stockholm
Tusental kronor

2008

Utfall

28 110

2009

Anslag

28 631

2010

Förslag

29 585

2011

Beräknat

29 823

2

2012

Beräknat

29 997

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
28 631

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 29 585 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 29 585 tkr i 2010 års prisnivå.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.2:51 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Skälen för regeringens förslag: Teaterhögskolan

i Stockholm och Dramatiska institutet har
ansökt om att bilda en högskola genom en
sammanslagning av de båda lärosätena.
Regeringen bedömer att en ny högskola kan
gynna utvecklingen av utbildning och forskning
inom ramen för en gemensam högskola, öka
högskolans attraktionskraft och på sikt leda till
en effektivisering av verksamheten. Regeringen
föreslår därför att verksamheterna vid
Teaterhögskolan i Stockholm och Dramatiska
institutet ska ingå i en högskola fr.o.m. den 1
januari 2011.
Regeringen avser att lämna ett uppdrag till en
utredare om inriktningen av det fortsatta arbetet
med
en
sammanslagning.
Eventuella
personalmässiga konsekvenser kan ännu inte
överblickas. För de merkostnader som uppstår
för att förbereda och genomföra sammanslagningen har regeringen den 25 juni 2009
beslutat att utbetala sammanlagt 15 000 000
kronor till de båda lärosätena för perioden
2009–2011. Förslaget behandlas även under
anslaget 2:36 Dramatiska institutet: Grundutbildning.
Regeringens överväganden

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Uppdragsverksamhet

Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att
verksamheterna
vid
Teaterhögskolan
i
Stockholm och Dramatiska institutet ska ingå i
en högskola.

Teaterhögskolan i Stockholm har för budgetåret
2008 redovisat färre helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp. Högskolan har därför
kunnat kompenseras för tidigare genomförda
men ännu ej ersatta prestationer och därmed
tillgodogjort sig hela det tilldelade takbeloppet.
Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

140

138

2

Tabell 9.2:51 Resursfördelning för grundutbildningen

0

0

0

Tusental kronor

50

50

0

Takbelopp

0

0

0

Särskilt åtagande

50

50

0

– lokalkostnader

0

0

0

Summa

28 364

1 221
29 585
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Regeringens överväganden

Tabell 9.2:51 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

28 631

28 631

28 631

954

1 192

1 366

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Vid beräkningen av anslaget har regeringen
utgått från beloppen i tabellen nedan.
Tabell 9.2:52 Resursfördelning för grundutbildningen
Tusental kronor

Överföring till/från andra
anslag

Allmänt

22 695

Summa

22 695

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

29 585

29 823

29 997

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tabell 9.2:52 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

Utfall

13 893

2009

Anslag

22 018

2010

Förslag

22 695

2011

Beräknat

22 808

2

Förslag/beräknat anslag

2012

Beräknat

22 923

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
21 486

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 22 695 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 695 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning
på grundnivå och avancerad nivå.

Tabell 9.2:52 Uppdragsverksamhet

202

790

905

22 695

22 808

22 923

9.2.53 2:53 Enskilda utbildningsanordnare
på högskoleområdet m.m.
Tabell 9.2:53 Anslagsutveckling för anslaget Enskilda
utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.
Tusental kronor

2008

Utfall

2 141 984

2009

Anslag

2 310 301

2010

Förslag

2 614 268

2011

Beräknat

2 681 043

2

2012

Beräknat

2 714 632

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

102 134
2 233 275

1

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

677

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Budget 2010

22 018

1

2008

(varav tjänsteexport)

22 018

Övrigt 3

Tusental kronor

Prognos 2009

22 018

Överföring till/från andra
anslag

Tabell 9.2:52 Anslagsutveckling för grundutbildning vid
Försvarshögskolan

(varav tjänsteexport)

2012

Beslut

9.2.52 2:52 Försvarshögskolan:
Grundutbildning

Utfall 2008

2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Uppdragsverksamhet

2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

257 128

269 192

- 12 064

3 219

2 575

644

205 300

219 200

- 13 900

2 600

- 2 080

520

241 500

241 300

200

3 100

2 480

620

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 659 611 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 677 310 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för den högre
utbildning och forskning som bedrivs av
enskilda utbildningsanordnare med stöd av bl.a.
de avtal som staten ingått med utbildningsanordnarna och i vissa fall särskilda regeringsbeslut.
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Anslagsposterna 1–3 avser ersättning för
utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå.
Anslagsposterna 4–7 samt 13 avser ersättning
för utbildning på grundnivå.
Anslagsposterna 8–12 avser ersättning för
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.
Regeringens överväganden
Regeringen har vid beräkningen av anslaget
utgått från följande belopp.
Tabell 9.2:53 Fördelning på anslagsposter
(Tusental kronor i 2010 års prisnivå)
ANSLAGSPOST

1.

2.
3.

Chalmers tekniska
högskola AB
- Grundläggande
högskoleutbildning
- Forskning och
forskarutbildning
Handelshögskolan i
Stockholm
Stiftelsen Högskolan i
Jönköping
- Grundläggande
högskoleutbildning
- Forskning och
forskarutbildning

2010

2011

2012

789 302

782 302

771 021

612 417

661 917

733 417

73 180

73 180

73 180

534 999

531 999

490 543

77 533

77 533

77 533

4.

Teologiska Högskolan,
Stockholm (THS)

7 015

7 015

7 015

5.

Evangeliska Frikyrkan

3 240

3 240

3 240

6.

Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen

2 458

2 458

2 458

Stiftelsen Stockholms
Musikpedagogiska
Institut (SMI)

10 910

10 910

10 910

6 710

6 710

6 710

66 986

68 951

68 951

49 674

51 640

51 640

7.

8.

Ericastiftelsen

9.

Ersta Sköndal Högskola
AB

10. Stiftelsen
Rödakorshemmet
11. Sophiahemmet, Ideell
förening

39 372

41 338

41 338

12. Beckmans skola AB

27 783

27 783

27 783

312 689

312 634

311 572

2 614 268

2 659 610

2 677 311

13. Mervärdesskattekostnader för Chalmers
tekniska högskola AB
och Stiftelsen Högskolan
i Jönköping
Summa

1. Chalmers tekniska högskola AB
Chalmers tekniska högskola AB har för
budgetåret
2008
redovisat
motsvarande
4 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat takbelopp. Högskolan redovisade vid
utgången av budgetåret ett anslagssparande om
63 miljoner kronor.
Chalmers särskilda åtaganden har fullgjorts.
Resursfördelning
Anslaget föreslås för 2010 öka med 18 281 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas permanent med
17 669 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Det högsta belopp som bör kunna utgå till
Chalmers tekniska högskola AB för budgetåret
2010 beräknas för
−

grundutbildning till 789 302 000 kronor,
varav 785 112 000 kronor utgörs av
takbeloppet, och för det särskilda åtagandet
har beräknats 4 190 000 kronor som bidrag
till utrustning till sjöbefälsutbildningen,

forskning och utbildning på forskarnivå till
612 417 000 kronor.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 7 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelning av medel i propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 35 399 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 14 008 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För Chalmers tekniska högskola
−
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innebär det att anslaget föreslås ökas med
988 000 kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
69 000 000
kronor
för
strategiska
forskningsområden i enlighet med vad
regeringen presenterade i forsknings- och
innovationspropositionen. Regeringen avser att
fördela medlen till Chalmers tekniska högskola,
som huvudsökande, för följande strategiska
områden.
- Energi med 19 000 000 kronor. Anslaget
beräknas öka med ytterligare 18 000 000
kronor för 2011 och med ytterligare
21 000 000 kronor för 2012.
- Materialvetenskap, inklusive funktionella
material,
med
10 000 000
kronor
tillsammans med Göteborgs universitet
(12 procent). Anslaget beräknas öka med
ytterligare 2 000 000 kronor för 2011 och
med ytterligare 12 000 000 kronor för
2012.
- Nanovetenskap och nanoteknik med
10 500 000 kronor. Anslaget beräknas öka
med ytterligare 9 500 000 kronor för 2011
och med ytterligare 13 000 000 kronor för
2012.
- Produktionsteknik med 14 500 000 kronor
tillsammans med Lunds universitet
högskola (17 procent). Anslaget beräknas
öka med ytterligare 6 000 000 kronor för
2011 och med ytterligare 8 500 000 kronor
för 2012.
- Transportforskning
med
15 000 000
kronor tillsammans med Göteborgs
universitet
(15 procent).
Anslaget
beräknas öka med ytterligare 14 000 000
kronor för 2011 och med ytterligare
17 000 000 kronor för 2012.
2. Handelshögskolan i Stockholm
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
ingå ett avtal med Handelshögskolan i
Stockholm om vissa grundläggande förhållanden
mellan staten och högskolan i fråga om
utbildning och forskning.

Skälen för regeringens förslag: Relationen
mellan staten och Handelshögskolan i
204

Stockholm regleras i ett avtal från 1993. Detta
avtal har sagts upp av Handelshögskolan i
Stockholm och upphör, efter viss förlängning,
att gälla senast den 31 december 2009.
Förutsättningarna för bl.a. medelstilldelning har
sedan 1993 ändrats väsentligt och det finns
anledning att ingå ett avtal som bättre speglar
dagens resurstilldelningssystem och de enskilda
utbildningsanordnarnas självständiga ställning.
Ett nytt avtal bör därför ingås med
Handelshögskolan i Stockholm om utbildning
för vilken högskolan har tillstånd att utfärda
examina samt forskning. Mot den bakgrunden
föreslås att regeringen bemyndigas att ingå ett
sådant avtal. Mellan parterna pågår förhandling
om ett nytt avtal med innebörd att staten, under
förutsättning att riksdagen årligen anvisar medel
för ändamålet, varje budgetår fram till och med
den 31 december 2015 utbetalar bidrag till
högskolans verksamhet medan högskolan årligen
utbildar ett minsta antal helårsstudenter.
Avsikten är att avtalet förlängs efter 2015 med
ett år i sänder så länge inte någon av parterna
säger upp avtalet.
Regeringens överväganden
Handelshögskolan i Stockholm redovisar 1 939
helårsstudenter för 2008, vilket är 644 fler än för
2007. Högskolan redovisar 35 avlagda doktorsexamina för 2008 och sex avlagda licentiatexamina.
Resursfördelning
Anslaget föreslås för 2010 öka med 6 227 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011. Anslaget föreslås
vidare ökas för högskolans verksamhet med
6 254 000 kronor avseende såväl utbildning som
forskning.
För 2012 beräknas anslaget fortsatt öka med
6 227 000 kronor, vilket finansieras genom
omfördelning av medel från andra lärosäten.
Regeringen beräknar att det högsta belopp
som kan utgå till Handelshögskolan i Stockholm
för grundutbildning, bibliotek, studiestöd i
forskarutbildning och för avlagda doktorsexamina är 73 180 000 kronor.
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3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping

4. Teologiska Högskolan, Stockholm (THS)

Stiftelsen Högskolan i Jönköping har för
motsvarande
budgetåret
2008
redovisat
22 miljoner kronor fler helårsstudenter och
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom
beslutat s.k. takbelopp. Högskolan redovisade
vid utgången av budgetåret ett anslagssparande
om 8,3 miljoner kronor.

Teologiska Högskolan, Stockholm redovisar 201
helårsstudenter för 2008, vilket är 14 färre än för
2007.

Resursfördelning
Anslaget föreslås för 2010 öka med 44 456 000
kronor till följd av den tillfälliga satsningen på
10 000 nya högskoleplatser under 2010 och
2011. Vidare beräknas anslaget öka med
motsvarande belopp för 2011.
Anslaget föreslås ökas permanent med
12 752 000 kronor i enlighet med de
omfördelningar
av
anslagsmedel
mellan
universitet och högskolor som presenterades i
propositionen Åtgärder för jobb och omställning (prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18,
rskr. 2008/09:183).
Det högsta belopp som bör kunna utgå till
Stiftelsen Högskolan i Jönköping för budgetåret
2010 beräknas för
−

grundutbildning till 534 999 000 kronor,
som i sin helhet utgör takbelopp,

forskning och forskarutbildning till
77 533 000 kronor.
För 2011 beräknas anslaget tillfälligt minska
med 3 000 000 kronor. Detta utrymme beräknas
frigöras under takbeloppet genom ett införande
av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelning av medel i propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 5 276 000 kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 2 677 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. För högskolans del innebär det att
anslaget föreslås ökas med 8 072 000 kronor.
−

Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Teologiska
Högskolan, Stockholm uppgår till 7 015 000
kronor.
5. Evangeliska Frikyrkan
Evangeliska Frikyrkan redovisar för Örebro
Teologiska Högskola 151 helårsstudenter för
2008, vilket är 12 färre än för 2007.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Evangeliska
Frikyrkan för Örebro Teologiska Högskola
uppgår till 3 240 000 kronor.
6. Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen redovisar för
Johannelunds teologiska högskola 87 helårsstudenter för 2008, vilket är 8 fler än för 2007.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Evangeliska
Fosterlands-Stiftelsen
för
Johannelunds
teologiska högskola uppgår till 2 458 000 kronor.
7. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut (SMI)
Stiftelsen
Stockholms
Musikpedagogiska
Institut redovisar 98 helårsstudenter för 2008,
vilket är 19 fler än för 2007.
Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen
Stockholms Musikpedagogiska Institut uppgår
till 10 910 000 kronor.
8. Ericastiftelsen
Ericastiftelsen redovisar 37 helårsstudenter inom
psykoterapiutbildning med inriktning mot barnoch ungdomar för 2008, vilket är 4 fler än 2007.
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Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Ericastiftelsen uppgår till 6 710 000 kronor.
9. Ersta Sköndal Högskola AB
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta Diakonisällskap redovisar för Ersta Sköndal Högskola
AB 942 helårsstudenter för 2008, vilket är 307
fler än för 2007.

även under anslaget 2:54 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
11. Sophiahemmet, Ideell förening
Resultatinformation
Sophiahemmet, Idell förening har för 2008
redovisat 362 helårsstudenter, vilket är 25 fler än
för 2007.

Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen
Stora Sköndal uppgår till 66 986 000 kronor.
Anslaget föreslås öka med 5 834 000 kronor
till följd av en ökad satsning på
sjuksköterskeutbildning. Av dessa medel avser
3 890 000 kronor en förstärkning för att
finansiera den permanenta satsningen om 20
helårsstudenter per år som regeringen har
initierat 2009. Vidare föreslås att anslaget ökas
med 1 945 000 kronor för ytterligare 20
permanenta helårsstudenter som av högskolan
ska användas till utbildningar som leder till
sjuksköterskeexamen
eller
specialistsjuksköterskeexamen. När det gäller de tillfälliga
platserna som presenterats för 2009–2011 se
även under anslaget 2:54 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.

Resursfördelning
Regeringen
föreslår
att
bidraget
till
Sophiahemmet, Ideell förening uppgår till
39 372 000 kronor.
Anslaget föreslås öka med 5 834 000 kronor
till följd av en ökad satsning på
sjuksköterskeutbildning. Av dessa medel avser
3 890 000 kronor en förstärkning för att
finansiera den permanenta satsningen om 20
helårsstudenter per år som regeringen har
initierat 2009. Vidare föreslås att anslaget ökas
med 1 945 000 kronor för ytterligare 20
permanenta helårsstudenter som av högskolan
ska användas till utbildningar som leder till
sjuksköterskeexamen
eller
specialistsjuksköterskeexamen. När det gäller de tillfälliga
platserna som presenterats för 2009–2011 se
även under anslaget 2:54 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.

10. Stiftelsen Rödakorshemmet

12. Beckmans skola AB

Stiftelsen Rödakorshemmet redovisar för Röda
Korsets Högskola 472 helårsstudenter för 2008,
vilket är 56 fler än 2007.

Beckmans skola AB redovisar 121 helårsstudenter för 2008, vilket är en fler än 2007.

Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Stiftelsen
Rödakorshemmet uppgår till 49 674 000 kronor.
Anslaget föreslås öka med 5 834 000 kronor
till följd av en ökad satsning på
sjuksköterskeutbildning. Av dessa medel avser
3 890 000 kronor en förstärkning för att
finansiera den permanenta satsningen om 20
helårsstudenter per år som regeringen har
initierat 2009. Vidare föreslås att anslaget ökas
med 1 945 000 kronor för ytterligare 20
permanenta helårsstudenter som av högskolan
ska användas till utbildningar som leder till
sjuksköterskeexamen
eller
specialistsjuksköterskeexamen. När det gäller de tillfälliga
platserna som presenterats för 2009–2011 se
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Resursfördelning
Regeringen föreslår att bidraget till Beckmans
skola AB uppgår till 27 783 000 kronor.
13. Mervärdesskattekostnader för Chalmers
tekniska högskola AB och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping
Under anslagsposten har beräknats mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola
AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping i
enlighet med de ramavtal som ingåtts mellan
staten och bolaget respektive staten och
stiftelsen.
Enligt vad som anges i avtalen ska staten
ersätta bolaget respektive stiftelsen för de
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mervärdesskattekostnader, som uppkommer i
den grundläggande högskoleutbildningen och
forskningen vid Chalmers tekniska högskola AB
och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Syftet är
att garantera konkurrensneutralitet gentemot
statliga högskolor och universitet.
Budgetåret 2008 anvisade staten 294 miljoner
kronor avseende ersättning för mervärdesskattekostnader. Det sammanlagda belopp som
utbetaldes för 2008 var 225,9 miljoner kronor.
Enligt prognoser kommer de samlade
utgifterna för mervärdeskattekostnader 2009 att
uppgå till cirka 241 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att det högsta belopp som
kan utgå 2010 för ändamålet uppgår till
313 miljoner kronor.

Anslaget används för att finansiera särskilda
insatser inom högskoleområdet för vilka medel
inte har ställts till förfogande under annat anslag.
Anslaget finansierar även bidrag till Svenska
studenthemmet i Paris samt bidrag till Sveriges
förenade studentkårer.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 2:54 Särskilda utgifter
inom universitet och högskolor m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
3 000 000 kronor under 2011.

Tabell 9.2:53 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

2 279 880

2 279 880

2 279 880

75 997

94 982

108 838

246 991

288 481

308 110

11 400

17 700

17 803

2 614 268

2 681 043

2 714 632

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Skälen för regeringens förslag: Svenska
institutet beviljar under ett år stipendier för
senare läsår. Regeringen bör därför för läsåret
2008/09 bemyndigas att besluta om tilldelning av
medel för detta ändamål som innebär åtagande
för kommande budgetår.

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet.2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.54 2:54 Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
Tabell 9.2:54 Anslagsutvecklingen för anslaget Särskilda
utgifter inom universitet och högskolor m.m.
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

352 958
1 708 303

1

2010

Förslag

412 906

2011

Beräknat

636 946

2

2012

Beräknat

980 704

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

336 333
1 776 826

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 631 854 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 967 221 tkr i 2010 års prisnivå.
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Tabell 9.2:54 Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Utestående åtaganden vid årets början

3 000

3 000

3 000

Nya åtaganden

3 000

3 000

Infriade åtaganden

3 000

3 000

Utestående åtaganden vid årets slut

3 000

3 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 000

3 000

Regeringens överväganden

Resursfördelning
Under anslaget har medel beräknats för
forskning och innovation 2009–2012 vars
användning presenterades i propositionen Ett
lyft
för
forskning
och
innovation
(prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4,
rskr. 2008/09:160).
Under 2009 har 766 miljoner kronor
utbetalats i enlighet med vad som presenterades i
forsknings- och innovationspropositionen.
Vidare presenterade regeringen ytterligare medel
för 2010 i forsknings- och innovationspropositionen uppgående till 800 miljoner
kronor som för 2010 föreslås fördelas för
forskning vid universitet och högskolor samt till
Vetenskapsrådet.
Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 6,9 miljoner kronor för spetsutbildning i entreprenörskap och innovation,
med 20 miljoner kronor för insatser i samband
med avskaffandet av kårobligatoriet och med
6 miljoner
kronor
för
satsningen
på
vidareutbildning av obehöriga lärare.
Anslaget föreslås minskas med 5,5 miljoner
kronor för den tillfälliga satsningen på
kvalitetsförstärkning av speciallärarutbildningen,
med 63 miljoner kronor till följd av att den
tidigare satsningen på vidareutbildning av lärare
upphör, med drygt 105 miljoner kronor till följd
av att den tidigare satsningen på forskarskolor
för lärare upphör, med 35 miljoner kronor till
följd det svenska deltagandet i den europeiska
rymdorganisationen ESA:s bärraketprogram
2009–2011, med 0,7 miljoner kronor som
överförs till Luleå tekniska universitet som
delfinansiering av utvecklingsmedlen avseende
dans i skolan samt med 3,7 miljoner kronor till
följd av att regeringen i denna proposition
förslår att medel till speciallärarsatsningen ska
208

3 000

Beräknat
2012

0

fördelas till berörda lärosätens grundutbildningsanslag.
Regeringen avser att under 2010 fördela medel
under anslaget genom att lämna bidrag till
Sveriges förenade studentkårer, Svenska
studenthemmet i Paris, Svenska institutet för
informationsinsatser i utlandet och svenskundervisning i utlandet samt för vissa stipendier,
stödåtgärder till funktionshindrade, Internationella programkontoret för utbildningsområdet
för olika stödåtgärder inom ramen för EU:s
utbildningsprogram samt Teknikdelegationen
för kanslikostnader.
Vidare kommer 20 miljoner kronor av medlen
under anslaget att fördelas till Linnéuniversitetet
för de merkostnader som uppstår i skapandet av
det nya universitet
Av medel under anslaget kommer drygt
15 miljoner
kronor
att
fördelas
till
spetsutbildning i entreprenörskap och innovation.
Av medel under anslaget kommer 7 miljoner
kronor att fördelas för att finansiera ytterligare
högskoleplatser vid Högskolan i Borås för 2010
mot bakgrund av utvecklingen vid högskolan
och i regionen. Motsvarande resurser beräknas
för högskolan även för 2011.
Av medlen under anslaget kommer
50 miljoner kronor att fördelas till de universitet
som
erbjudits
möjlighet
att
starta
innovationskontor inom ramen för det berörda
universitetet.
Av medlen under anslaget kommer
93,6 miljoner kronor att fördelas till ett antal
lärosäten för kompletterande utbildningar för
personer med utländsk examen från tredjeland
enligt förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk
utbildning. I dag pågår kompletterande utbildningar för lärare, jurister, läkare och sjuksköterskor. Det finns ett stort behov av sådan
utbildning t.ex. vad avser läkare. Om det finns

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

tillräckligt studentunderlag, ska därför nya
antagningar till dessa utbildningar ske under året
vid de lärosäten som deltar i satsningen. Under
2010 ska också antagning till en kompletterande
utbildning för tandläkare ske. Medel under
anslagsposten ska dessutom finansiera planering
och, om möjligt, genomförande av ytterligare
kompletterande utbildningar, t.ex. för personer
med examen inom andra reglerade hälso- och
sjukvårdsyrken inom ramen för olika
integrationsinsatser.
För 2011 beräknas anslaget öka med
200 miljoner kronor för forskning vid universitet
och högskolor som avses fördelas i enlighet med
den modell som presenterades i forsknings- och
innovationspropositionen, med 22 miljoner
kronor till följd av satsningen på kompletterande
utbildning för lärare och med 10 miljoner kronor
för insatser i samband med avskaffandet av
kårobligatoriet.
Vidare beräknas anslaget för 2012 öka med
ytterligare 300 miljoner kronor för forskning vid
universitet och högskolor som avses fördelas i
enlighet med den modell som presenterades i
forsknings- och innovationspropositionen och
med 50 miljoner kronor för de innovationsinsatser som presenterades i samma proposition.
Anslaget beräknas minska för 2011 med
200 miljoner kronor som avses överföras till
universitet och högskolor, med drygt
4,6 miljoner kronor till följd av att utvecklingsresurserna i satsningen på spetsutbildning i
entreprenörskap och innovation upphör samt
med 5,3 miljoner kronor till följd av utfasningen
av den tidigare satsningen på speciallärarutbildning.
Vidare beräknas anslaget för 2012 minska med
42,4 miljoner kronor till följd av minskade
resurser för integrationsinsatser och med
300 miljoner kronor för forskning som avses
överföras till universitet och högskolor.

Tabell 9.2:54 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 743 303

1 743 303

1 743 303

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

58 111

72 629

83 223

-1 384 765

-1 174 633

-841 444

-3 743

-4 352

-4 378

412 906

636 946

980 704

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet.2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.55 2:55 Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa
högskolor
Tabell 9.2:55 Anslagsutveckling för anslaget Forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
Tusental kronor

2008

Utfall

396 089

2009

Anslag

403 660

1

2010

Förslag

479 485

2011

Beräknat

483 349

2

2012

Beräknat

486 170

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

229
403 660

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 479 485 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 479 485 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning
vid högskolor som inte har tillstånd att utfärda
examina på forskarnivå samt för konstnärlig
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid
de konstnärliga högskolorna i Stockholm.
Regeringens överväganden
Resursfördelning för 2010
I enlighet med vad som bedömdes om
fördelning av medel i propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50,
bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160) föreslås
att anslaget ökas med 41 484 000 kronor.
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Vidare föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 7 492 000 kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel till
universitet och högskolor omfördelas baserat på
kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna
externa medel samt vetenskaplig produktion och
citeringar. I tabell nedan redovisas fördelningen
till respektive högskola.
I anslagsposten Gymnastik- och idrottshögskolan ingår medel till Centrum för idrottsforskning med 6 721 573 kronor.
Tabell 9.2:55 Fördelning av forskningsmedel på
anslagsposter
Tusental kronor
ANSLAGSPOSTER

1

BELOPP
2009

TILLSKOTT
FOPROP
2009

TILLSKOTT
FOPROP
2010

OMFÖRDELNING
2010

Dans- och
cirkushögskolan

4 364

1 033

0

2

Dramatiska institutet

4 212

1 033

0

3

Gymnastik- och
idrottshögskolan

23 477

239

392

-1 213

4

Högskolan i Borås

39 759

6 789

826

2 407

5

Högskolan Dalarna

45 091

1 864

825

2 146

6

Högskolan på Gotland

17 801

473

285

783

7

Högskolan i Gävle

74 141

2 431

767

-646

8

Högskolan i Halmstad

43 996

2 150

886

2 194

9

Högskolan Kristianstad

35 862

4 552

640

1 851

10

Högskolan i Skövde

31 294

1 978

831

2 507

11

Högskolan Väst

29 921

4 142

546

1 598

12

Konstfack

5 190

2 067

0

-

13

Kungl. Konsthögskolan

3 117

1 033

0

-

14

Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm

5 276

2 067

0

-

15

Operahögskolan i
Stockholm

3 576

1 033

0

28 125

3 434

1 494

1 770

3 824

1 033

0

-

16

Södertörns högskola

17

Teaterhögskolan i
Stockholm

18

Försvarshögskolan
Summa

-

Tabell 9.2:55 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

403 660

403 660

403 660

Pris- och löneomräkning 2

13 452

16 814

19 269

Beslut

62 373

62 876

63 242

479 485

483 349

486 170

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (bet. 2007/08:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.2.56 2:56 Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning
Tabell 9.2:56 Anslagsutveckling för anslaget Ersättning för
klinisk utbildning och forskning
Tusental kronor

-

4 634

4 133

0

-

403 660

41 484

7 492

13 397

2008

Utfall

2 035 759

2009

Anslag

2 087 177

2010

Förslag

2 172 539

2011

Beräknat

2 205 717

2

2012

Beräknat

2 234 269

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

87
2 087 177

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 188 085 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 203 552 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning till vissa
landsting enligt avtal om samarbete om
grundutbildning av läkare, medicinsk forskning
och utveckling av hälso- och sjukvården samt
om samarbete om grundutbildning av
tandläkare, odontologisk forskning och
utveckling av tandvården.
Regeringens överväganden
Ett avtal om samarbete om grundutbildning av
tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården har 2004 slutits mellan
svenska staten, Västra Götalands läns landsting
och Västerbottens läns landsting. Vidare har ett
avtal om samarbete om grundutbildning av
läkare, medicinsk forskning och utveckling av
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hälso- och sjukvården slutits 2003 mellan staten
och företrädare för de sex berörda landstingen.
Resursfördelning
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått
från följande belopp.
I enlighet med bedömningen i budgetpropositionen för 2008 om en utbyggnad av
läkarutbildningen vid Lunds universitet,
Göteborgs universitet, Umeå universitet,
Linköpings universitet och Karolinska institutet
föreslås att anslaget för 2010 ökas med 4 197 000
kronor. Totalt omfattar denna utbyggnad
185 helårsstudenter vid de fem lärosätena.
I budgetpropositionen för 2009 bedömde
regeringen att läkarutbildningen bör utökas med
ytterligare 110 helårsstudenter fördelade med 10
till Linköpings universitet, 13 till Uppsala
universitet, 13 till Göteborgs universitet, 17 till
Umeå universitet, 28 till Lunds universitet och
29 till Karolinska institutet. Totalt uppgår
utbyggnaden 2014 till 605 helårsstudenter.
Anslaget föreslås för 2010 öka för denna
utbyggnad med 7 453 000 kronor.
Vidare gjorde regeringen bedömningen i ovan
nämnda proposition att tandläkarutbildningen
bör byggas ut med totalt 30 helårsstudenter,
varav 15 till Göteborgs universitet och 15 till
Umeå universitet. Totalt uppgår utbyggnaden
2014 till 150 helårsstudenter. Anslaget föreslås
för 2010 öka med 2 060 000 kronor för denna
satsning.
Regeringen föreslår en ytterligare utökning av
läkarutbildningen med totalt 30 helårsstudenter,
varav 15 till Uppsala universitet och 15 till
Linköpings universitet. Fullt utbyggd 2015
innebär denna satsning att läkarutbildningen
ökar med ytterligare 165 helårsstudenter.
Anslaget föreslås för 2010 öka med 2 078 000
kronor för denna utbyggnad av läkarutbildningen.
Dimensionering
Med utgångspunkt i den av regeringen föreslagna utbyggnaden av läkarutbildningen bör
följande dimensionering gälla.

Tabell 9.2:56 Dimensionering av läkarutbildningen
Helårsstudenter

UNIVERSITET

Uppsala universitet
Lunds universitet

2010

2011

2012

Total
volymför
ändring
2015

876

917

953

1 014
1 207

1 074

1 120

1 161

Göteborgs universitet

922

948

969

993

Umeå universitet

902

949

991

1 027

Linköpings universitet

730

773

811

868

Karolinska institutet

1 627

1 672

1 711

1 759

Summa

6 131

6 379

6 596

6 866

Med utgångspunkt i den av regeringen
föreslagna
utbyggnaden
av
tandläkarutbildningen bör följande dimensionering gälla.
Tabell 9.2:56 Dimensionering av tandläkarutbildningen
Helårsstudenter

UNIVERSITET

2010

2011

2012

Total
volymför
ändring
2013

Göteborgs universitet

330

345

360

375

Umeå universitet

255

270

285

300

Summa

585

615

645

675

Tabell 9.2:56 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
2010

2011

2012

2 087 177

2 087 177

2 087 177

Pris- och löneomräkning 2

69 574

86 954

99 639

Beslut

15 788

31 586

47 454

2 172 539

2 205 717

2 234 269

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (bet. 2007/08:FiUxx).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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9.3

Forskning

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

9.3.1

3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tabell 9.3:1 Anslagsutveckling Vetenskapsrådet: Forskning
och forskningsinformation
Tusental kronor

2008

Utfall

3 576 210

2009

Anslag

4 029 248

2010

Förslag

4 499 831

2011

Beräknat

4 578 116

2

2012

Beräknat

4 848 685

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

31 927

under 2010 för ramanslaget 3:1 Vetenskapsrådet:
Forskning och forskningsinformation besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
8 600 000 000 kronor under 2011–2015.

4 061 175

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 535 496 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 779 379 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera stöd till
forskning, forskningsinformation och vetenskaplig utrustning. Anslaget används även för
internationellt forskningssamarbete samt för
utvärderingar, beredningsarbete, resor och seminarier som är kopplade till forskningsstödet.

Den grundforskning som finansieras av
Vetenskapsrådet bedrivs vanligen i form av
fleråriga projekt. De medel som Vetenskapsrådet
fördelar till vetenskaplig utrustning är också
långsiktiga eftersom rådet åtar sig att under flera
år betala amorteringar och räntor för den
aktuella utrustningen.
Vetenskapsrådet svarar även för långsiktiga
internationella åtaganden gentemot forskningsorganisationer. Vetenskapsrådet ska därför för
budgetåret 2010 ges möjlighet att fatta beslut om
stöd till forskning och vetenskaplig utrustning
som innebär åtaganden för kommande budgetår.

Tabell 9.3:1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Vetenskapsrådet
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

8 600 000

4 300 000

4 300 000

Ingående åtaganden

6 910 602

8 100 000

Nya åtaganden

4 619 719

4 514 818

Infriade åtaganden

3 430 321

4 014 818

4 300 000
4 300 000

Utestående åtaganden

6 910 602

8 100 000

8 600 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

6 950 000

8 600 000

8 600 000
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Regeringens överväganden
I enlighet med vad som bedömdes i forskningsoch innovationspropositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50, bet.
2008/09:UbU4, rskr 2008/09:160) förslår
regeringen att anslaget ökar med 158 130 000
kronor för finansiering av forskning och
forskningens
infrastrukturer
och
med
150 000 000 kronor för finansiering av ESS
(European Spallation Source) 2010.
Vidare föreslår regeringen att anslaget ökar
med 80 000 000 kronor för de särskilda
satsningarna på infrastruktur inom ramen för de
strategiska satsningarna, som presenterades i
samma proposition, och att ytterligare
36 000 000 kronor beräknas tillföras anslaget
2011 för samma ändamål.
Vidare föreslås 20 000 000 kronor överföras
till anslaget för vårdforskning från anslaget 8:2
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap:
Forskning under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg från 2010.
Överföringen görs till följd av att riksdagen har
beslutat att delar av de ändamål och
verksamheter avseende regeringens strategiska
satsning på vårdvetenskap som hittills
finansierats under utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg flyttas till
utgiftsområde
16
Utbildning
och
universitetsforskning (prop. 2008/09:100, bet.
2008/09:KU26, rskr. 2008/09:306).

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 4 419 831 000 kronor anvisas
under anslaget 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och
forskningsinformation för 2010.
9.3.2

3:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning

Tabell . Tabell 9.3:2 Anslagsutveckling för Vetenskapsrådet:
Förvaltning
Tusental kronor

2008

Utfall

111 262

2009

Anslag

111 705

2010

Förslag

115 211

2011

Beräknat

116 032

2

2012

Beräknat

116 748

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-743
110 496

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 115 314 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 115 435 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Vetenskapsrådets förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.
Tabell 9.3:2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Anvisat 2009

Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

Beslut

4 029 248

4 029 248

4 029 248

62 453

100 903

121 787

408 130

447 965

697 650

4 499 831

4 578 116

4 848 685

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

2011

2012

111 705

111 705

111 705

3 732

4 450

5 045

-226

-123

-2

115 211

116 032

116 748

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2010

Förändring till följd av:

Tabell 9.3:1 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

1

1

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 115 211 000 kronor anvisas under
anslaget 3:2 Vetenskapsrådet: Förvaltning för
2010.
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9.3.3

3:3 Rymdforskning

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 9.3:3 Anslagsutveckling för Rymdforskning

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

Tusental kronor

2008

Utfall

172 874

2009

Anslag

193 975

2010

Förslag

196 982

2011

Beräknat

200 314

2

2012

Beräknat

200 982

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 335
201 339

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 196 982 tkr i 2010 års prisnivå.
3

Motsvarar 196 982 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för avgiften till den Europeiska
rymdorganisationens
(ESA)
vetenskapliga
program, för Sveriges avtalsbundna andel av det
internationella driftbidraget till Esrange samt för
projektstöd till svenska forskare för deltagande i
nationell och internationell grundforskning
inom rymdområdet. Anslaget disponeras av
Rymdstyrelsen.

under 2010 för ramanslaget 3:3 Rymdforskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 600 000 000 kronor under 2011–2015.

Den grundläggande forskning som finansieras
via anslaget till rymdforskning bedrivs vanligen i
form av fleråriga projekt. Resursnivån för
vetenskapsprogrammet inom ESA fastställs
också för flera år i taget. Resursnivån för
perioden 2006–2010 beslutades i december 2005.
Det nu ingångna Esrange-avtalet löper till 2010.

Tabell 9.3:3 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, Rymdstyrelsen
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Ingående åtaganden

378 000

725 000

581 000

600 000

Nya åtaganden

492 000

20 000

120 000

Infriade åtaganden

145 000

164 000

101 000

Utestående åtaganden

725 000

581 000

600 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

850 000

860 000

600 000

214

172 000

Beräknat
2012–

428 000
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Regeringens överväganden
Tabell 9.3:4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Tusental kronor

Anvisat 2009

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

193 975

193 975

193 975

3 007

6 339

7 007

46 394

46 394

46 394

1 415

1 869

2 133

-36

-58

-56

47 773

48 205

48 471

Beslut

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Övrigt
196 982

200 314

200 982

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 196 982 000 kronor anvisas under
anslaget 3:3 Rymdforskning för 2010.
9.3.4

2012

Överföring till/från andra
anslag

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag

2011

Pris- och löneomräkning 2

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2010

Förändring till följd av:

Tabell 9.3:3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

1

Tusental kronor

Utfall

46 237

2009

Anslag

46 394

2010

Förslag

47 773

2011

Beräknat

48 205

2

2012

Beräknat

48 471

3

1

9.3.5

3:5 Kungl. biblioteket

Tusental kronor

Tabell 9.3:4 Anslagsutveckling för Institutet för rymdfysik

2008

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 47 773 000 kronor anvisas under
anslaget 3:4 Institutet för rymdfysik för 2010.

Tabell 9.3:5 Anslagsutveckling Kungl. biblioteket

3:4 Institutet för rymdfysik

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

-625
47 034

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 47 751 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 47 754 tkr i 2010 års prisnivå.

2008

Utfall

258 938
1

2009

Anslag

310 835

2010

Förslag

320 090

2011

Beräknat

321 919

2

2012

Beräknat

323 665

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

114
315 000

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 320 090 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 320 090 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för
förvaltningskostnader.

Kungl.

bibliotekets

Anslaget används för Institutet för rymdfysiks
förvaltningskostnader. Institutet bedriver forskning och utveckling, utbildning samt mät- och
registreringsverksamhet inom främst rymdfysik,
atmosfärfysik och rymdteknik.
Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.
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Regeringens överväganden

Tabell 9.3:6 Uppdragsverksamhet
Polarforskningssekretariatet

Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Tusental kronor

Tabell 9.3:5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

310 835

310 835

310 835

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

9 255

11 084

12 830

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

67 108

69 214

-2 106

(varav tjänsteexport)

67 108

69 214

-2 106

Prognos 2009

95 000

94 000

1 000

(varav tjänsteexport)

95 000

94 000

1 600

Budget 2010

67 000

67 000

0

(varav tjänsteexport)

67 000

67 000

0

Beslut

Polarforskningssekretariatet får ta ut avgifter för
tjänsteexport av polarforskningsexpeditioner.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

320 090

321 919

323 665

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 320 090 000 kronor anvisas under
anslaget 3:5 Kungl. biblioteket för 2010.
9.3.6

3:6 Polarforskningssekretariatet

Tabell .9.3:6 Anslagsutveckling för
Polarforskningssekretariatet

Utfall

31 479

2009

Anslag

26 553

2010

Förslag

31 163

2011
2012

Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

I enlighet med vad som bedömdes i forskningsoch
innovationspropositionen
föreslår
regeringen att anslaget ökar med 4 000 000
kronor för sekretariatets utökade uppgifter.
Polarforskningssekretariatets utgifter varierar
mellan åren beroende på om större expeditioner
genomförs eller inte. För att klara år med stora
utgifter måste anslagssparandet tas i anspråk och
anslaget är beräknat utifrån dessa förutsättningar.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Tusental kronor

2008

Regeringens överväganden

861
25 000

Tabell 9.3:6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor
1

31 149

2

Anvisat 2009

31 289

3

Förändring till följd av:

1

Pris- och löneomräkning 2

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 163 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 31 163 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Polarforskningssekretariatets förvaltningskostnader.

Beslut

2010

2011

2012

26 553

26 553

26 553

610

598

720

4 000

3 998

4 016

31 163

31 149

31 289

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 31 163 000 kronor anvisas under
anslaget 3:6 Polarforskningssekretariatet för 2010.
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9.3.7

Regeringens överväganden

3:7 Sunet

Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Tabell 9.3:7 Anslagsutveckling för Sunet
Tusental kronor

2008

Utfall

38 906
1

2009

Anslag

41 503

2010

Förslag

42 146

2011

Beräknat

42 130

2

2012

Beräknat

42 292

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
41 503

Tabell 9.3:7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

41 503

41 503

41 503

643

627

789

42 146

42 130

42 292

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 42 146 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 42 146 tkr i 2010 års prisnivå.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Anslagets ändamål är att finansiera Sunet
(Swedish University Computer Network), ett
datanätverk för överföring av elektronisk
information som binder samman universitet och
högskolor, men också vissa folkbibliotek och
länsmuseer. Sunet finansieras genom detta anslag
och genom avgifter från universitet och
högskolor. Avgifterna ska täcka de kostnader
som inte täcks av anslaget.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 42 146 000 kronor anvisas under
anslaget 3:7 Sunet för 2010.
9.3.8

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

3:8 Centrala etikprövningsnämnden

Tabell 9.3:7 Uppdragsverksamhet Sunet

Tabell 9.3:8 Anslagsutveckling för Centrala
etikprövningsnämnden

Tusental kronor

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

108 595

147 501

-38 906

0

0

0

109 000

150 503

-41 503

0

0

0

109 000

152 039

-43 039

0

0

0

2008

Utfall

3 971
1

2009

Anslag

4 826

2010

Förslag

8 915

2011

Beräknat

8 875

2

2012

Beräknat

8 912

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

423
4 914

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 915 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 8 915 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Centrala
etikprövningsnämndens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen kommer att inrätta ett särskilt organ,
en expertgrupp för oredlighet i forskning vid
Centrala etikprövningsnämnden och föreslår
därför att anslaget ökar med 4 000 000 kronor
från 2010.
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Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.
Tabell 9.3:8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 9.3:9 Avgiftsfinansierad verksamhet, Regionala
etikprövningsnämnder
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

4 826

4 826

4 826

89

67

87

4 000

3 982

3 999

8 915

8 875

8 912

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 8 915 000 kronor anvisas under
anslaget 3:8 Centrala etikprövningsnämnden för
2010.
9.3.9

3:9 Regionala
etikprövningsnämnder

Tabell 9.3:9 Anslagsutveckling för Regionala
etikprövningsnämnder
Tusental kronor

2008

Utfall

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

23 310

0

29 445

-6 135

Prognos 2009

40 000

0

40 000

0

Budget 2010

39 000

0

39 000

0

Regeringens överväganden
Nämnderna finansierar sin verksamhet genom
avgifter. Enligt det ekonomiska målet ska
avgifterna täcka kostnaderna för nämndernas
verksamhet. För 2010 beräknar regeringen
kostnaderna för verksamheten till 39 miljoner
kronor. Eftersom verksamheten ännu är
förhållandevis ny finns en osäkerhet i
beräkningen av anslagsförbrukningen och
avgiftsintäkterna.
Från och med 2010 föreslås 4 000 000 kronor
överföras
till
anslaget
3:8
Centrala
etikprövningsnämnden för expertgruppen för
oredlighet i forskning. Anslaget har för perioden
2010–2012 beräknats enligt följande.
Tabell 9.3:9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

28 223
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

14 469
Anvisat 2009

1

2009

Anslag

42 240

2010

Förslag

39 001

2011

Beräknat

38 993

2

Pris- och löneomräkning 2

2012

Beräknat

39 172

3

Beslut

43 132

2011

2012

42 240

42 240

42 240

761

752

950

-4 000

-3 999

-4 018

39 001

38 993

39 172

Förändring till följd av:

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 39 001 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 39 001 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för de regionala etikprövningsnämndernas förvaltningskostnader.
Etikprövningsnämnderna tar ut avgifter för
etikprövning av forskning. Avgifterna levereras
in på inkomsttitel 2559 Avgifter för etikprövning av forskning.
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2010

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 39 001 000 kronor anvisas under
anslaget 3:9 Regionala etikprövningsnämnder för
2010.
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9.3.10 3:10 Särskilda utgifter för
forskningsändamål

9.4

Anslag för gemensamma
ändamål

Tabell 9.3:10 Anslagsutveckling för Särskilda utgifter för
forskningsändamål

9.4.1

4.1 Internationella programkontoret
för utbildningsområdet

Tusental kronor

2008

Utfall

115 112

2009

Anslag

116 485

2010

Förslag

118 291

2011

Beräknat

118 684

2

2012

Beräknat

119 227

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-494
115 941

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 118 291 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 118 291 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för forskningsverksamhet och
vissa särskilda utgifter inom forskningsområdet.
Regeringens överväganden
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande.

Tabell 9.4 1 Anslagsutveckling för Internationella
programkontoret för utbildningsområdet
Tusental kronor

2008

Utfall

52 429

2009

Anslag

55 168

2010

Förslag

57 016

2011

Beräknat

56 938

2

2012

Beräknat

57 527

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 154
54 328

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 56 331 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 56 537 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget
används
för
Internationella
programkontoret
för
utbildningsområdets
förvaltningskostnader.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 9.3:10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

116 485

116 485

116 485

1 806

2 199

2 742

118 291

118 684

119 227

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 4:1 Internationella
programkontoret för utbildningsområdet besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 2 000 000 kronor under 2011.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 118 291 000 kronor anvisas under
anslaget
3:10
Särskilda
utgifter
för
forskningsändamål för 2010.

Skälen för regeringens förslag: Internationella

programkontoret för utbildningsområdet administrerar
utbildningsprogrammet
Atlas.
Under 2010 behöver myndigheten fatta beslut
om att utdela stipendier för att kunna ge mottagarna rimliga förutsättningar att planera och
genomföra verksamhet under 2011.
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Tabell 9.4.1 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

2 322

2 500

3 000

2 000

104

3 000

1 000

-2 322

-2 500

-2 000

- 500

104

3 000

2 000

1 500

8 000

3 000

2 000

Beräknat
2012–

Regeringens överväganden
Tabell 9.4.1 Härledning av anslagsnivån 2010–2012

Regeringens bedömning är att det svenska deltagandet inom de program som Internationella
programkontoret för utbildningsområdet ansvarar för bidrar till att stärka kvaliteten och
öppenheten i det svenska utbildningssystemet.
Myndighetens informationssatsningar om EU:s
Program för livslångt lärande under 2009 bedöms utgöra en god grund för en fortsatt ökning
av det svenska deltagandet i programmet. Inom
vissa delar av programmet är det särskilt
angeläget med ökat deltagande, framför allt
student- och lärarmobiliteten inom Erasmus och
fortbildningsstipendierna inom Comenius.
Under 2009 och 2010 införs nya programdelar
inom EU:s Program för livslångt lärande. Med
anledning av detta samt årligen ökande volymer
inom programmet föreslår regeringen en
förstärkning om 750 000 kronor till myndighetens ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet. Finansieringen
föreslås ske genom att anslaget 1:14 Utveckling
av vuxenutbildning m.m. minskas med
motsvarande belopp.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag
om 57 016 000 kronor för budgetåret 2010.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

55 168

55 168

55 168

1 416

2 025

2 407

750

0

0

-318

-255

-48

57 016

56 938

57 527

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

9.4.2

4.2 Kostnader för Sveriges
medlemskap i Unesco m.m.

Tabell 9.4.2 Anslagsutveckling för Kostnader för Sveriges
medlemskap i Unesco m.m.
Tusental kronor

2008

Utfall

29 397

2009

Anslag

33 310

2010

Förslag

33 826

2011

Beräknat

34 444

2

2012

Beräknat

34 546

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 000
29 764

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 33 826 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 33 826 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget avser till största delen Sveriges
medlemsavgift till Unesco, som utbetalas i euro
och USD. Vidare finansierar anslaget medlemsavgifter till konventionen om skydd för världens
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kultur- och naturarv, Internationella centret för
bevarande och restaurering av kulturföremål i
Rom (ICCROM) samt de avgifter som är
kopplade till konventionen om det immateriella
kulturarvet. Anslaget täcker även kostnader för
Svenska Unescorådet samt bevakning av
Unescos verksamhet i Paris.
Regeringens överväganden
Utgifterna för anslaget påverkas främst av
utvecklingen av Unescos budget, Sveriges andel
av budgeten samt eventuella valutaförändringar.
Avgiften till Unesco för de kommande två åren
beslutas vid Unescos generalkonferens som hålls
i Paris oktober 2009. Medlemsavgiften erläggs i
början av 2010. För 2010 föreslås anslaget uppgå
till 33 826 000 kronor.
Tabell 9.4.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

33 310

33 310

33 310

516

1 134

1 236

33 826

34 444

34 546

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

9.4.3

4.3 Utvecklingsarbete m.m. inom
områdena utbildning och forskning

Tabell 9.4:3 Anslagsutveckling för Utvecklingsarbete m.m.
inom områdena utbildning och forskning
Tusental kronor

2008

Utfall

8 451
1

2009

Anslag

11 705

2010

Förslag

11 886

2011

Beräknat

11 996

2

2012

Beräknat

12 061

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 232
11 368

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 11 886 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 11 886 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera utvecklingsarbete m.m. inom områdena utbildning
och forskning. Anslaget används även för
övergripande statistik inom utbildningsområdet. Vidare finansieras inom anslaget de
årliga kostnaderna för OECD-CERI:s indikatorprogram INES.
Delar av anslaget används för verksamheter av
tillfällig art och där behoven uppstår löpande
under året. Det innebär att anslagsbelastningen
kan variera mellan budgetåren.

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Under innevarande budgetår har en stor del av
medlen avsatts för den årliga övergripande utbildningsstatistiken och OECD:s indikatorprojekt INES.
Genom särskilt regeringsbeslut har medel fördelats till Baltic 21-sekretariatat. Medlen utgör
en delfinansiering av Sveriges bidrag till sekretariatet.
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Tabell 9.4.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

11 705

11 705

11 705

181

291

356

11 886

11 996

12 061

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en
pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-,
dans- och musikändamål ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 80 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 4.6.3),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 5 000 000
kronor under 2011–2013 (avsnitt 5.6.3),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av
den gemensamma miljön beställa konstverk
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
10 000 000 kronor under 2011–2013
(avsnitt 6.6.2),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
125 000 000 kronor under 2011–2020
(avsnitt 7.6.2),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida

anslag på högst 100 000 000 kronor under
2011–2013 (avsnitt 9.6.2),
6.

godkänner
regeringens
förslag
till
medelstilldelning för 2010 från rundradiokontot till statsbudgetens inkomstsida när
det gäller Granskningsnämnden för radio
och TV (avsnitt 13.6.5)

7.

godkänner
regeringens
förslag
till
medelsberäkning för 2010 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB
och Sveriges Utbildningsradio AB (avsnitt
13.6.5),

8.

bemyndigar regeringen att för 2010 besluta
om lån i Riksgäldskontoret för att täcka
underskott på distributionskontot upp till
ett belopp av 1 000 000 000 kronor (avsnitt
13.6.5.),

9.

godkänner regeringens förslag om överföring av medel till distributionskontot från
rundradiokontot (avsnitt 13.6.5),

10. bemyndigar regeringen att i samband med
beslut om anslagsvillkor för 2010 tilldela
Sveriges Television AB och Sveriges
Utbildningsradio AB medel för distributionskostnader från distributionskontot
(avsnitt 13.6.5),
11. godkänner att regeringen på AB Svenska
Spels bolagsstämma 2010 verkar för att
bolagsstämman dels beslutar om ett bidrag
på 500 000 000 kronor att fördelas till
idrotten, dels beslutar om ett bidrag som
motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2009
13
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från Nya Penninglotten avsett för konst,
teater och andra kulturella ändamål. Bidragen ska fördelas enligt de närmare anvisningar som kan komma att beslutas av
regeringen (avsnitt 15.5.2),
12. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen besluta
om stöd för studerande med funktionshin-

der vid folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 12 000 000 kronor
under 2011 (avsnitt 16.1.2),
13. för 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och
fritid enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
2:1
2:2
2:3
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
5:1
5:2
6:1
6:2
7:1
7:2
7:3
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
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Anslagstyp

Statens kulturråd
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete
Skapande skola
Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska
medel
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska
rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Bidrag till biblioteksverksamhet
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
Institutet för språk- och folkminnen
Statens konstråd
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Främjande av hemslöjden
Bidrag till bild- och formområdet
Konstnärsnämnden
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Riksarkivet
Bidrag till regional arkivverksamhet
Riksantikvarieämbetet
Bidrag till kulturmiljövård
Kyrkoantikvarisk ersättning
Centrala museer: Myndigheter
Centrala museer: Stiftelser
Bidrag till regionala museer
Bidrag till vissa museer
Riksutställningar
Forum för levande historia

Ramanslag

49 612

Ramanslag
Ramanslag

210 885

Ramanslag

158 687

Ramanslag
Ramanslag

38 143

Ramanslag

1 017 719

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

812 217

111 971

9 898

158 503
49 107
124 182
74 310
16 229
51 320
7 825
34 626
2 225
23 016
27 673
17 506
324 168
345 553
6 406
209 704
251 718
460 000
977 636
234 574
164 209
42 947
47 143
45 060
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8:7
9:1
9:2
10:1
11:1
11:2
11:3
11:4
12:1
12:2
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
14:1
14:2
14:3
15:1
Summa

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Stöd till trossamfund
Filmstöd
Statens biografbyrå
Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till
europeiskt mediesamarbete
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Ungdomsstyrelsen
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
Stöd till idrotten
Bidrag till allmänna samlingslokaler
Bidrag för kvinnors organisering
Stöd till friluftsorganisationer
Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
Insatser för den ideella sektorn
Bidrag till folkbildningen
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
Bidrag till kontakttolkutbildning
Lotteriinspektionen

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

80
4 884
50 232
310 824
9 840
21 963

Ramanslag

466

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

2 162
26 703
101 360
1 204 851
32 164
28 163
24 785
15 000
23 238
3 260 013
79 957
15 770
44 860
11 362 087

15

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet är underindelat i följande områden:

-

Kulturmiljö

-

Museer och utställningar

-

Trossamfund

-

Film

-

Kulturområdesövergripande verksamhet

-

Medier

-

Teater, dans och musik

-

Ungdomspolitik

-

Litteraturen, läsandet och språket

-

Folkrörelsepolitik

-

Bildkonst, arkitektur, form och design

-

Folkbildning

-

Kulturskaparnas villkor

-

Tillsyn av spelmarknaden

-

Arkiv

2.2

Politikens inriktning

2.2.1

Utgångspunkter

Kultur

Kulturpolitikens centrala uppgifter är att stödja
konstnärligt skapande i olika former, att bevara
och utveckla kulturarvet samt att medverka till
att alla människor ska få goda förutsättningar att
ta del av och bidra till kulturlivet.

Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla –
genom bildningsarbete, genom möjligheter till
eget skapande och genom möjligheter att ta del
av professionellt konstnärligt skapande. Tre
övergripande prioriteringar vägleder regeringens
kulturpolitik:
-

Barns och ungas rätt till kultur. Kultur är
viktigt för barns och ungas utveckling.
Kunskap och insikt om den egna kulturen
är också en förutsättning för att förstå och
leva sig in i andras villkor och värderingar.

-

Kulturarv för framtiden. Såväl det historiska
som det moderna kulturarvet måste värnas
17
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som en tillgång för dagens och kommande
generationer.
Förbättrade villkor för den nyskapande
kulturen. Kulturskapare ska ha goda möjligheter att utveckla konsten i alla dess former och göra den tillgänglig för fler.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar är –
var och en – viktiga för att utveckla kultursektorn. Tillsammans bildar de en helhet som
understryker kulturens egenvärde och mångfald.
Kulturupplevelser och eget skapande tidigt i
livet är viktigt i sig men är också en förutsättning
för att barn och ungdomar ska ta del av kultur
även som vuxna. Skapande skola, som infördes
2008, är regeringens långsiktiga kultursatsning
för att successivt nå alla barn och skapa hållbara
förutsättningar för samverkan mellan kulturlivet
och skolan. Skapande skola syftar därtill att
integrera kulturella och konstnärliga uttryck i
skolans lärande samt bidra till en ökad måluppfyllelse i skolan.
Genom att kulturarvet bevaras, utvecklas och
förmedlas till nya generationer stärks möjligheterna för nya kulturyttringar och tolkningar av
vår samtid. I detta sammanhang har regeringens
satsning på Fria museer, som inneburit att de
statliga museerna fått ökade resurser som de
själva kunnat disponera, varit framgångsrik.
Intresse och efterfrågan på kultur hos en bred
allmänhet – barn och vuxna – är grunden för att
kulturskapare ska ha goda villkor och för den
nyskapande kulturen.
I proposition 2009/10:3 lägger regeringen
fram förslag till inriktning för den framtida kulturpolitiken inom en rad områden. I propositionen föreslås bl.a. nya nationella kulturpolitiska
mål, att en ny modell för fördelning av statliga
medel till regional kulturverksamhet införs stegvis, att vissa ändringar görs av myndighetsstrukturen inom kulturområdet samt att stödet
till litteratur- och musikverksamhet reformeras.
Vidare lämnar regeringen en redogörelse för hur
det internationella kultursamarbetet utvecklats
under mandatperioden. Förslagen i kulturpropositionen baseras till stora delar på Kulturutredningens betänkande (SOU 2009:16) och Museikoordinatorns betänkande (SOU 2009:15) som
båda överlämnades till regeringen i februari 2009.
Regeringen lägger i budgetpropositionen även
fram förslag till satsningar som hänger samman
med ombyggnader och renoveringar av vissa
kulturinstitutioners fastigheter samt insatser på
arbetsmarknadsområdet.
-
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För att finansiera de satsningar som föreslås
för kulturpolitiken inom utgiftsområdet föreslås
både en utökad kulturbudget och omprioriteringar inom ram. I förhållande till vårpropositionen föreslås en ökning av ramen för 2010 med 36
miljoner kronor. I jämförelse med 2009 föreslås
en utökning av kulturbudgeten med 18 miljoner
kronor för 2010, vid sidan av pris- och löneomräkningen av anslagen. Orsaken till att beloppen
skiljer sig åt är bl.a. att temporära satsningar
upphör 2010 enligt tidigare beslut. Förutom
dessa tillskott finansieras regeringens förslag
genom omprioriteringar inom kulturområdet.
Den största delen av omprioriteringarna avser en
generell neddragning med 1,5 procent, motsvarande 46,4 miljoner kronor, av företrädesvis
anslag för förvaltningsändamål. En del av omprioriteringarna avser regeringen precisera närmare
i regleringsbreven. De sammantagna förändringar som föreslås på anslagsnivå återfinns
under budgetförslagen i respektive avsnitt.
Medier

Fria och självständiga medier är en förutsättning
för den mångfald i nyhetsförmedling och opinionsbildning som är grunden i ett demokratiskt
samhälle. Utgångspunkten för regeringens politik inom medieområdet är därför att garantera
yttrande- och tryckfriheterna.
En mediemarknad med många aktörer, tydliga
spelregler och konkurrens ger goda förutsättningar för fri åsiktsbildning, fritt utbyte av idéer
och reella möjligheter att granska makthavare.
Tillgången till medier är nu avsevärt större än
tidigare, bland annat till följd av internationalisering och teknisk utveckling. Allt fler medieföretag väljer också att använda sig av flera olika tekniska plattformar för att föra ut sitt budskap.
Kommersiella och ideella aktörer är viktiga för
ett brett medieutbud med olika infallsvinklar.
Medieområdet kräver emellertid mer än enbart
marknadslösningar. För att ett allsidigt medieutbud ska kunna komma alla till del är det även
viktigt att radio och tv i allmänhetens tjänst har
goda möjligheter att verka och utvecklas.
Regeringen har därför i propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i
allmänhetens
tjänst
2010–2013
(prop.
2008/09:195) föreslagit att Sveriges Radio AB
(SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) får extra medel
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under 2010, bland annat för att fördjupa,
utveckla och vidga företagens kulturutbud.
Sändningstillstånden för kommande period föreslås gälla i fyra år, med en avstämning i form av
en kontrollstation efter två år. Andra förslag i
propositionen syftar till regelförenkling och ett
ökat oberoende för företagen.
Den tekniska utvecklingen, den europeiska
lagstiftningen och de marknadsmässiga förändringarna medför att lagstiftningen på radio- och
tv-området behöver moderniseras, liberaliseras
och förenklas. Regeringen tillsatte 2007 en
utredning (Ku 2007:07), som i december 2008
lämnade sitt betänkande En ny radio- och tv-lag
(SOU 2008:116). Ett arbete pågår nu i Regeringskansliet i syfte att åstadkomma en mer
framtidssäker lagstiftning och att skapa bättre
förutsättningar för en livskraftig svensk radiooch tv-bransch. Regeringen avser att återkomma
i frågan under mandatperioden.
Det nya medielandskapets ökade möjlighet till
delaktighet förutsätter medvetna medborgare
som själva kan bedöma tillgänglig information.
Regeringen arbetar därför aktivt med insatser till
olika målgrupper – framför allt barn och unga –
samt för att främja självreglering hos marknadens aktörer.
Trossamfund

Trossamfund erbjuder en värdefull mötesplats
där människor kan få ge uttryck för andliga och
existentiella behov och frågeställningar. Den
religiösa mångfalden i vårt samhälle, liksom
engagemanget för etiska och existentiella frågor
medför ökad uppmärksamhet för och förväntningar på insatser från trossamfunden, både från
enskilda och från samhället. Trossamfunden kan
genom sin verksamhet bidra till större kunskap,
förståelse och respekt för olika trosriktningar.
Detta är av stor samhällelig betydelse, inte minst
i integrationsprocessen. Kontakter och samverkan mellan olika trossamfund, liksom trossamfundens egen medverkan inom olika samhällsområden, är värdefull. Regeringen fortsätter att
ha fortlöpande dialog med trossamfunden
genom ett särskilt råd, Regeringens råd för kontakt med trossamfunden, som består av representanter från stat och samfund.
För att stärka samhällsskyddet och krisberedskapen är det viktigt att ta vara på olika kompetenser och erfarenheter som finns i samhället.

Inte minst under senare år har det blivit allt tydligare att trossamfunden spelar en viktig roll i
dessa sammanhang. Kyrkor och andra religiösa
mötesplatser är ofta självklara platser för människor i behov av tröst och stöd i svåra situationer.
Från och med 2008 är uppgiften att hantera frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssammanhang inskrivet i instruktionen för
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST).
Ungdomspolitik

Regeringen avser att under hösten 2009 redovisa
en ungdomspolitisk strategi för riksdagen.
Utgångspunkten är att målen för regeringens
politik på ungdomsområdet även fortsättningsvis ska vara att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande.
En av de mest prioriterade frågorna är att
bryta utanförskapet i samhället och särskilt
angeläget är att barn och ungdomar inte ska växa
upp i utanförskap. För ungdomar gäller att den
viktigaste förutsättningen för att motverka såväl
nutida som framtida utanförskap är att ha ett
arbete. Regeringen har arbetat konsekvent för
att underlätta för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden.
Regeringen prioriterar åtgärder som syftar till
att främja trygga levnadsvillkor. Inom detta
område är det angeläget att bekämpa mäns våld
mot kvinnor, bl.a. åtgärder i syfte att bekämpa
det hedersrelaterade våldet och förtrycket.
Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen olika
uppdrag som syftar till att förebygga dels mäns
våld mot flickor och unga kvinnor, dels hedersrelaterat våld. Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen även i uppdrag att kartlägga förekomsten av
arrangerade äktenskap mot en parts vilja i
Sverige. Uppdraget redovisades sommaren 2009,
varav framgår att cirka 70 000 ungdomar mellan
16 och 25 år upplever att de inte har möjlighet
att fritt välja vem de ska gifta sig med.
I slutbetänkandet Fritid på egna villkor
(SOU 2009:29) föreslås en ny förordning för
statsbidraget till ungdomsorganisationer i syfte
att reglerna för statsbidraget ska bli tydligare och
utgöra ett bättre stöd för vad Ungdomsstyrelsens bedömningar ska grundas i. Efter remissbehandling under sommaren 2009 kommer betänkandet att beredas vidare inom Regeringskansliet.
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EU-kommissionen har under våren presenterat förslag på mål, prioriteringar och metoder för
ett nytt ramverk för det ungdomspolitiska samarbetet. Avsikten är att det under Sveriges ordförandeskap i EU hösten 2009 ska beslutas om ett
nytt ramverk som ska gälla fr.o.m. 2010.
Ungdomspolitikens inriktning behandlas mer
ingående i avsnitt 14.6 Politikens inriktning.
Folkrörelsepolitik

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor
ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och
delta i olika typer av folkrörelser och föreningar.
Folkrörelsepolitiken omfattar sektorsövergripande frågor som rör människors möjligheter att
organisera sig i folkrörelser, föreningar och liknande sammanslutningar samt villkoren och förutsättningarna för dessa sammanslutningar.
Folkrörelsepolitiken kan alltså sägas omfatta
generella frågor om organisering och ideellt
engagemang, till skillnad från sektorsbaserade
frågor om folkrörelser, som är inriktade på statens samspel med folkrörelser och andra sammanslutningar inom ramen för arbetet för att
uppnå målen inom olika sakområden, såsom
kultur, miljö, bistånd m.m.
Den generella folkrörelsepolitiken kan delas in
i fyra huvudområden:
- generella frågor rörande villkor och
förutsättningar för folkrörelser och andra
ideella organisationer,
- generella frågor rörande bidrag till
folkrörelser och andra ideella organisationer,
- regeringens
och
dess
förvaltningsmyndigheters dialog med
föreningslivet och de ideella organisationerna,
- statistik, forskning och övrig kunskapsbildning om föreningslivet och den ideella sektorn.
Folkrörelsepolitikens inriktning behandlas
mer ingående i avsnitt 15.4.3 Politikens inriktning.
Idrott
Den nationella idrottspolitiken syftar till en god
folkhälsa genom att uppmuntra och ge möjlighet
till motion och idrott. Politiken bygger på en fri
och självständig idrottsrörelse som grundas på
ideellt engagemang och som bedriver en bred
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verksamhet. I detta ingår att främja barn- och
ungdomsidrotten, värna om god etik, ge lika
förutsättningar för flickor och pojkar, kvinnor
och män, att arbeta aktivt för integration samt
att värna om demokratisk utveckling och delaktighet. Idrotten innebär även underhållning och
glädje för många människor.
Regeringen stödjer idrottens barn- och ungdomsverksamhet och verkar för att öka idrottens
självständighet. Idrotten kan och bör ta ett betydande ansvar för användning och prioritering av
det stöd som kommer från staten. Den statliga
styrningen av det samlade stödet till idrotten har
därför minskats och kommer att ytterligare
minska under 2010.
Centrum för idrottsforskning (CIF) har fått i
uppdrag av regeringen att genomföra regelbunden och långsiktig uppföljning av statens stöd till
idrotten, för att bedöma om verksamhetens
resultat och effekter är i enlighet med stödets
mål och syften.
Regeringen avser att fortsatt stödja arbetet
mot dopning samt även stödja verksamhet som
stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
Det bidrag som utbetalats till idrottens lokala
barn- och ungdomsverksamhet, baserat på det
årliga överskottet från AB Svenska Spel, har varierat i hög grad under senare år och därigenom
varit svårt att förutse. Detta har medfört problem för idrottsföreningarna att planera sin
barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen har i
propositionen Statens stöd till idrotten (prop.
2008/09:126,
bet.2008/09
KrU8,
rskr.
2008/09:243) angett att statens stöd till det
lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet i stället bör ingå i statsanslaget till idrotten som årligen föreslås i regeringens budgetproposition och fastställs av riksdagen. Även det
generella spelbidraget till idrottsrörelsen, som
har uppgått till 60 miljoner kronor per år under
senare tid, bör utgå som statsanslag till idrotten.
På så sätt skapas en ökad öppenhet och tydlighet
i fråga om statsutgifternas omfattning och
inriktning. Regeringen har fått riksdagens godkännande för att skapa ett stabilt finansieringssystem för stödet till idrotten som ersätter den
tidigare modellen som till stor del har varit baserad på överskottet från AB Svenska Spel.
Statsanslaget till idrotten ökas av denna anledning med 760 miljoner kronor.
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2.2.2

Prioriteringar

Barn och unga

Barns och ungas rätt till kultur är en av regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar
under mandatperioden. Regeringen genomför
även en särskild satsning för att främja idrottande bland barn och ungdomar. För att möta de
nya utmaningar som Internet innebär har regeringen vidare initierat en riktad satsning till barn
och unga för att stärka deras mediekompetens.
Skapande skola
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att Skapande skola
bör byggas ut till att, utöver årskurserna 7–9,
även omfatta årskurserna 4–6. Regeringen föreslår därför att ytterligare medel tillförs anslaget
till Skapande skola fr.o.m. 2010 så att anslaget
uppgår till ca 112 miljoner kronor för 2010.
Regeringens ambition är att satsningen successivt ska utvidgas till att omfatta alla elever i
grundskolan.
Läsa-skriva-räkna
För att kunna tillgodogöra sig kunskap är färdigheter i läsning grundläggande. Att utveckla
barns läsande är dessutom betydelsefullt för
barns språkutveckling och intresse för litteratur.
Regeringen utökar för 2010 Läsa-skriva-räknasatsningen i skolan till att omfatta 500 miljoner
kronor (utgiftsområde 16 Utbildning och forskning). Syftet är att stärka elevernas basfärdigheter i att läsa, skriva och räkna.
Punktskrift för barn
Talboks- och punktskriftsbiblioteket har bl.a. till
uppgift att producera och låna ut punktskriftsböcker till synskadade och dövblinda. För barn
produceras t.ex. taktila bilderböcker, punkskriftsböcker med bredvidbok, bilder och taktilt
omslag samt punktskriftsböcker med färgbilder.
För att ytterligare främja barns tillgång till och
användning av punktskrift föreslår regeringen att
ca 1,5 miljoner kronor överförs från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg till
Talboks- och punktskriftsbiblioteket fr.o.m.
2010.
Barn och unga i mediesamhället
Det nya medielandskapet, där Internet blir allt
viktigare för kreativitet och aktivt deltagande,
ställer krav på medborgarna att kunna bedöma

och granska information. Denna mediekompetens är av extra vikt när det gäller barn och unga.
Många vuxna har också begränsad kunskap om
barns och ungas digitala aktiviteter. Regeringen
fortsätter under 2010 satsningen på förebyggande insatser för att skydda barn och unga mot
skadlig mediepåverkan. I den kulturpolitiska
propositionen (prop. 2009/10:3) anges därför att
Medierådet bör få ett tilläggsuppdrag som syftar
till att öka förståelsen för barns och ungas kreativitet och aktiviteter på Internet.
Utredningen om översyn av lagen (1990:886)
om granskning och kontroll av filmer och videogram överlämnade i juni 2009 betänkandet
Avskaffande av filmcensuren för vuxna – men
förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig
mediepåverkan (SOU 2009:51). Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet
Regeringen prioriterar stödet till idrottens barnoch ungdomsverksamhet. Statsbidraget för barn
och ungdomar ska lämnas till verksamhet som
bedrivs ur ett barnrättsperspektiv. Regeringen
tog 2006 initiativ till den nya och utökade satsningen Idrottslyftet som pågår under mandatperioden och genom vilken idrottsrörelsen tillförs
500 miljoner kronor per verksamhetsår. De
övergripande målen med Idrottslyftet är att
öppna dörrarna till idrotten för fler barn och
ungdomar och att få dem att vilja fortsätta
idrotta högre upp i åldrarna.
Kulturarv för framtiden

Vården av kulturarvet är en av regeringens prioriteringar under mandatperioden. Att skapa förutsättningar för att långsiktigt bevara och tillgängliggöra kulturarvet innebär att dess centrala
samhällsroll kan stärkas. Genom att kulturarvet
används och utvecklas blir det levande och
angeläget för människor och goda förutsättningar skapas för formandet av ett långsiktigt
hållbart samhälle.
Riksförbundet Sveriges museer
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att de centrala
museerna bör få i uppdrag att utveckla samarbetet inom museisektorn. Regeringen anger att
Riksförbundet Sveriges museer bör få i uppdrag
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att samordna samverkan och samarbete inom
museiområdet.
Regeringen beräknar därför att tillföra anslaget 8:4 Bidrag till vissa museer 1,5 miljoner kronor som avsätts till Riksförbundet Sveriges
museer fr.o.m. 2010.
Nationell samordning av vård och konservering
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att Riksantikvarieämbetet (RAÄ) bör få i uppdrag att vara nationell samordnare i frågor som rör vård och konservering. För detta ändamål beräknar regeringen
att RAÄ:s förvaltningsanslag tillförs 1 miljon
kronor fr.o.m. 2010 och dessutom 1 miljon kronor engångsvis för 2010.
Svensk museitjänst
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska
propositionen (prop. 2009/10:3) att huvudmannaskapet för Svensk museitjänsts (SMT) verksamhet överförs till RAÄ. Mot den bakgrunden
beräknar regeringen att 2,5 miljoner kronor
överförs från Riksarkivets förvaltningsanslag till
RAÄ:s förvaltningsanslag fr.o.m. 2010.
Det kyrkliga kulturarvet
Det kyrkliga kulturarvet har byggts upp under
närmare ett årtusende och utgör en väsentlig del
av vår historia. Det är av stor betydelse att detta
gemensamma kulturarv bevaras, brukas och är
tillgängligt för dagens och kommande generationer. Svenska kyrkan har enligt lagen
(1988:950) om kulturminnen m.m. (kulturminneslagen) rätt till viss ersättning av staten för
kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband
med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena (den s.k. kyrkoantikvariska ersättningen). Ersättningen är en följd av skyddsbestämmelserna i kulturminneslagen, som innebär
fördyringar och inskränkningar vid förvaltningen av de kyrkliga egendomarna. Riksdagen
har tidigare beslutat om ersättningens storlek
under perioden 2002−2009.
I den skrivelse regeringen överlämnat till
riksdagen om kyrkoantikvariska frågor (skr.
2008/09:220), visas att den kyrkoantikvariska
ersättningen har fördelats i enlighet med de principer som slogs fast i samband med relationsändringen mellan staten och kyrkan. Ersättningen
har också haft stor betydelse för bevarandet av
det kyrkliga kulturarvet. För att säkerställa det
långsiktiga bevarandet av de kyrkliga kulturminnena föreslår regeringen att ersättningen 2010
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ska vara 460 miljoner kronor. Det är regeringens
avsikt att detta belopp ska utgå t.o.m. 2014.
Härigenom ges Svenska kyrkan goda och stabila
planeringsförutsättningar att göra de bedömningar och prioriteringar som är nödvändiga för
ett långsiktigt bevarande av de kyrkliga kulturminnena. Satsningen ligger i linje med regeringens prioritering av att värna kulturarvet för
framtiden.
Utgångspunkten för den framtida ersättningen bör vara att Svenska kyrkan, inom ramen
för gällande bestämmelser, ska ges ökade möjligheter att disponera över de kyrkliga kulturminnena i enlighet med församlingarnas behov
och att riktlinjer för en diversifierad användning
av kyrkobyggnaderna är av särskild betydelse.
För att förbättra förutsättningarna för församlingarna att förvalta kulturarvet har regeringen i skrivelsen om kyrkoantikvariska frågor
aviserat att RAÄ ska få i uppdrag att i samråd
med Svenska kyrkan och andra berörda parter
utarbeta föreskrifter, allmänna råd och riktlinjer
för att tillämpningen av kulturminneslagen ska
bli mer enhetlig när det gäller de kyrkliga kulturminnena.
Hus med historia
Det ideella engagemanget för det byggda kulturarvet ökar ständigt. En betydande aktör är hembygdsrörelsen som förvaltar viktiga delar av
kulturarvet med stora värden, inte minst pedagogiska och kunskapsmässiga. Projektet Hus
med historia möjliggör vårdinsatser på objekt
som förvaltas av hembygdsrörelsen och representerar lokal byggnadskultur. Insatserna
bedöms också skapa förutsättningar för utveckling av besöksnäringen och ge fler människor
tillgång till viktiga delar av kulturarvet.
Hus med historia bör samordnas nationellt
och avses ge effekter över hela landet. En lämplig huvudman är Sveriges hembygdsförbund.
Regeringen beräknar att 15 miljoner kronor
avsätts till projektet under åren 2010 och 2011
inom ramen för anslaget för bidrag till kulturmiljövård.
Teater, dans och musik i samverkan
Mot bakgrund av de förslag som lämnades i
betänkandet Klenoder i tiden (SOU 2006:68)
har Statens musiksamlingar (SMUS) haft i uppdrag att lämna förslag på hur verksamheterna
vid Sveriges teatermuseum/Drottningholms
slottsteater, Stiftelsen Marionettmuseet och
Samarbetsnämnden för folklig dans kan inordnas
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i myndigheten fr.o.m. 1 januari 2010. Med en
samordning kan verksamheterna integreras med
varandra och bidra till ökad tillgänglighet och
möjlighet till fördjupning samt till effektivare
och säkrare förvaring av samlingarna.
Sveriges Teatermuseum avskiljs från Stiftelsen
Drottningholms Teatermuseums huvudmannaskap. Vid ett avskiljande är det angeläget att Stiftelsen Drottningholms Teatermuseum kan kvarstå som huvudman för föreställningsverksamheten. Nuvarande bidrag till stiftelsen bör därför
fördelas på respektive verksamhet.
Utöver delar av de medel som i dag går till
Sveriges Teatermuseum beräknar regeringen att
anslaget till SMUS tillförs 3 miljoner kronor
fr.o.m. 2010 samt ytterligare 2 miljoner kronor
fr.o.m. 2011.
I den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3) anger regeringen att SMUS bör bli en
samlad myndighet för musikområdet under
2011.
Arkitekturmuseet
Från och med 2009 har Arkitekturmuseet ett
utökat uppdrag och ansvar. Detta innebär bl.a.
ökade kunskaps- och informationsuppgifter och
omfattar hela arkitektur-, stadsplane- och formområdet. För det vidgade uppdraget tillfördes
Arkitekturmuseum 3 miljoner kronor fr.o.m.
2009. Regeringen har därtill föreslagit att Arkitekturmuseet fr.o.m. 2010 övertar Föreningen
Svensk Forms uppdrag att vara en mötesplats för
form och design. Uppdraget innebär i huvudsak
att värna ett kvalitativt publikt arbete för att
främja och informera om formens och designens
roll i samhället. I enlighet med uppdraget ska
samarbete ske med andra berörda parter, däribland Föreningen Svensk Form. Arkitekturmuseum har redovisat för regeringen hur dessa
nya uppgifter ska genomföras.
Regeringen vill ge förutsättningar för Arkitekturmuseet att fortsätta processen med att ge
ett helhetsperspektiv på frågor om arkitekturens,
formens och designens roll i samhällsplanering
och utveckling. För detta och för uppdraget att
vara en mötesplats för form och design föreslår
regeringen ett tillskott på 6 miljoner kronor som
redan aviserades i budgetpropositionen för 2009.
Samtidigt minskas som en följd av ändrat uppdrag det statliga bidraget till Föreningen Svensk
Form med 4 miljoner kronor.

Stiftelsen Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att Ájtte bör ges
ett direkt statligt bidrag från anslag 8:4 Bidrag till
vissa museer. Regeringen beräknar att avsätta
500 000 kronor fr.o.m. 2010.
Filmarkivet i Grängesberg
Filmarkivet i Grängesberg har till uppgift att
bevara icke-fiktiv smalfilm som inte är avsedd
för biografvisning. Verksamheten är unik med
sina samlingar av film från såväl företag, kommuner och folkrörelser som från privatpersoner.
Samlingarna är en viktig del av vårt kulturarv och
utgör en rik källa för forskning och studier.
Regeringen bedömer det som angeläget att verksamheten upprätthålls och föreslår att arkivet
tillförs 1,5 miljoner kronor för 2010. Ytterligare
1 miljon kronor avses omfördelas till Filmarkivet
inom ramen för anslaget 10:1 Filmstöd.
Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen

Det är en viktig uppgift för kulturpolitiken att
bidra till att det finns ekonomiska, administrativa och andra förutsättningar för skapande verksamhet, inte minst för förnyelse och utveckling.
För att möjliggöra detta krävs bl.a. goda villkor
för de professionella kulturskaparna.
Kulturbryggan
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att en ny bidragsordning, kallad Kulturbryggan, bör inrättas
fr.o.m. 2011. Regeringen beräknar att 25 miljoner kronor avsätts för ändamålet fr.o.m. 2011.
Konstnärsnämnden
Regeringen redogör i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) för bedömningen att
Konstnärsnämnden ska ha goda förutsättningar
för att utföra och utveckla sina uppdrag. Det
gäller inte minst uppdraget att löpande bevaka
konstnärernas ekonomiska och sociala villkor
samt trygghetssystemens utformning och tilllämpning i förhållande till konstnärlig verksamhet. För detta ändamål föreslår regeringen att
Konstnärsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2010 samt ytterligare 0,5 miljoner kronor
fr.o.m. 2011.
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Teateralliansen
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att stödet till Teateralliansen bör öka. Regeringen beräknar att
bidraget till Teateralliansen ökar med 4 miljoner
kronor fr.o.m. 2010.
Centrumbildningar
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3) att en resursförstärkning till Centrumbildningarna kan leda till
en ökad sysselsättning bland kulturskapare samtidigt som dynamiken på den delen av arbetsmarknaden stärks. Regeringen beräknar att
bidraget till Centrumbildningarna ökar med 10
miljoner kronor per år för 2010 och 2011.
Cullbergbaletten
Statens kulturråd har haft regeringens uppdrag
att efter samråd med Riksteatern och Cullbergbaletten göra en analys av Cullbergbalettens
utvecklingsbehov samt lämna förslag på strategier för att säkerställa danskompaniets fortsatta
verksamhet. Uppdraget har redovisats till regeringen (Ku2009/942/KV).
Kulturrådet föreslår i sin rapport bl.a. att
Kungliga Operan övertar ansvaret att vara
huvudman för Cullbergbaletten. Som ett alternativ föreslås att Riksteatern även fortsättningsvis har huvudmannaansvaret, men med vissa förändringar i hur uppdraget formuleras.
Regeringen anser att det för närvarande är
mindre lämpligt för Kungliga Operan att inom
den närmaste tiden få ett utökat ansvar av detta
slag. Riksteatern ska därmed även fortsättningsvis vara huvudman för kompaniet.
För att stabilisera verksamheten och främja
utvecklingen av Cullbergbaletten avser regeringen att initiera ett utökat samarbete mellan
Cullbergbaletten, Riksteatern, Kungliga Operan
och Dansens Hus. Genom ett utökat samarbete
mellan nämnda aktörer skapas bl.a. möjligheter
för Cullbergbaletten att på Dansens Hus ha en
stadigvarande scen för egna produktioner. Verksamheterna inom såväl Cullbergbaletten som
Kungliga Operan, Dansens Hus och Riksteatern
får också ökade möjligheter till ömsesidigt
utbyte. Samtidigt borgar Riksteaterns huvudmannaskap bl.a. för stabilitet och kompaniets
fortsatta möjligheter till turnerande verksamhet
och utveckling.
Regeringen avser att återkomma till dessa
institutioner med förtydligade uppdrag som
gäller samverkan kring Cullbergbaletten.
24

Kraftsamling för dans i Sverige
Dansen har under de senaste åren utvecklats
starkt, vilket bl.a. framgår av den utvärdering av
Handlingsprogrammet för den professionella
dansen som Statens kulturråd presenterat under
året. Utvärderingen visar att dansens förutsättningar har förbättrats, bl.a. har olika nyetablerade dansnätverk haft stor betydelse för den
geografiska spridningen. Utbyggnaden av Dansalliansen har stärkt yrkesdansarnas villkor. För
närvarande bereds Yrkesdansarutredningens
slutbetänkande inom Regeringskansliet.
Regeringen vill nu genomföra en satsning för
att ge danskonsten ökade möjligheter att komma
allmänheten till del och därigenom få fler att
upptäcka dansen som konstform. Medlen ska
användas för att sätta högkvalitativ dans i fokus
och skapa internationell uppmärksamhet för
svensk danskonst bl.a. genom festivaler och
internationella dansnätverk. En önskad effekt av
satsningen är att stärka samverkan med berörda
aktörer, både på nationell och regional nivå inom
dansområdet. Ett barn- och ungdomsperspektiv
ska integreras. Satsningen bör även bidra till att
stärka Cullbergbalettens verksamhet och hemvist vid Dansens Hus och därmed också ge
Riksteatern, Kungliga Operan och Dansens Hus
ökade förutsättningar att hitta långsiktiga samarbetsformer för dansens utveckling.
För att möjliggöra denna kraftsamling för den
professionella dansens utveckling i Sverige föreslår regeringen en förstärkning av bidraget till
Dansens Hus med 4 miljoner kronor för 2010
samt 1 miljon kronor fr.o.m. 2011.
Satsning på kulturella och kreativa näringar
Regeringen bedriver ett arbete med syfte att
utveckla en långsiktigt fungerande infrastruktur
för kulturella och kreativa näringar. Den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar
som regeringen avser fatta beslut om är ett första
steg i det långsiktiga arbetet för att utveckla
denna för Sveriges utvecklings- och konkurrenskraft viktiga sektor. Regeringen bedömer att det
finns fortsatt behov av att vidareutveckla förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna både på regional, nationell och nordisk
nivå samt inom EU. Det är viktigt att förbättra
samverkan mellan myndigheter och organisationer med ansvar för kultur- eller näringslivsfrågor
på nationell nivå, liksom mellan nationella och
regionala aktörer.
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Svensk export har ändrat inriktning och mer
av tjänster och kreativa industrier exporteras
idag. Det finns vidare ett behov av att förnya
sättet att se på de internationella marknaderna
och att se potentialen i kulturella och kreativa
näringar som exportfaktor, men också som
attraktionskraft för utländska investeringar. För
att ytterligare fördjupa och stärka arbetet med
att utveckla de kulturella och kreativa näringarna
kommer regeringen att genomföra en satsning
2010–2012, som bl.a. avses kopplas till handlingsplanen. Satsningen omfattar totalt 60 miljoner kronor inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Operasamverkan
I den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3) gör regeringen bedömningen att
samarbetet mellan landets operainstitutioner
behöver utvecklas för att främja konstnärlig förnyelse och för att öka utbud och tillgång till
föreställningar runt om i landet. I samarbete med
övriga opera- och balettinstitutioner bör Kungliga Operan, i egenskap av nationalscen, ges i
uppdrag att analysera förutsättningarna och
föreslå nya former för samverkan. Regeringen
föreslår därför att Kungliga Operan tillförs 1,5
miljoner kronor för 2010.
Kulturens byggnader

Inom Kulturdepartementets ansvarsområde
finns ett flertal myndigheter och institutioner
vars byggnader och lokaler är i behov av
ombyggnad och renovering. I något fall har
byggnationerna redan startat och ett tillskott är
nödvändigt för att kunna slutföra dessa. I andra
fall rör det sig om nödvändigt underhåll som
måste påbörjas inom en snar framtid.
Skansen
Sollidenscenen invigdes 1938 och har inte förändrats nämnvärt sedan dess. Scenen är i dåligt
skick, bl.a. måste säkerhetsförhållandena förbättras. Sollidenscenen är en populär scen med evenemang som lockar publik från hela landet som
t.ex. nationaldagsfirandet och Allsång på Skansen. Om Skansen ska kunna fortsätta att använda
Sollidenscenen till sådana arrangemang, är en
upprustning för att motsvara dagens säkerhetskrav och standard nödvändig.
Regeringen beräknar mot denna bakgrund att
1 miljon kronor avsätts fr.o.m. 2010.

Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet (NRM) saknar
sedan många år ändamålsenliga lokaler för vård
och säkert förvar av sina samlingar. Detta medför bl.a. dålig arbetsmiljö, särskilt för den personal som arbetar med samlingarna. Av arbetsmiljö- och bevarandeskäl krävs en långsiktigt
hållbar lokallösning.
Regeringen beräknar mot denna bakgrund att
NRM tillförs 2,5 miljoner kronor fr.o.m. 2010
och ytterligare 1 miljon kronor fr.o.m. 2011.
Flygvapenmuseum
Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har
tillförts sammanlagt 8 miljoner kronor under
åren 2007–2009 för att finansiera en ombyggnad
av Flygvapenmuseum i Linköping. Det nya
museet ska kunna locka en bredare publik och är
en förutsättning för att kunna visa den nedskjutna och bärgade DC-3:an från det kalla krigets dagar.
För att förverkliga det nya museet beräknar
regeringen tillföra SFHM 3 miljoner kronor
fr.o.m. 2010.
Nationalmuseum
Regeringen gav våren 2008 Statens fastighetsverk
i uppdrag att i samarbete med Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde presentera en
förstudie om hur en renovering av museets
huvudbyggnad skulle kunna genomföras. Förstudien överlämnades till Kulturdepartementet i
april 2009. Regeringen har därefter gett Statens
Fastighetsverk och Nationalmuseum i uppgift
att komplettera denna förstudie. Den kompletterade förstudien redovisades den 14 augusti 2009.
I förstudien bedömer Statens fastighetsverk att
renoveringen kan senareläggas. De konsekvenser
som den kompletterade förstudien pekar på
kommer att leda till utökade kostnader för
Nationalmuseum. Redan 2009 tillfördes 3,5
miljoner kronor för att bl.a. täcka kostnader som
är kopplade till en kommande renovering. Samtidigt aviserades ytterligare en förstärkning om
3,5 miljoner kronor för 2010. Regeringen bedömer att myndigheten bör därutöver tillföras 2,5
miljoner kronor fr.o.m. 2010.
Moderna museet
Regeringen angav i budgetpropositionen för
2009 att Moderna museet har inlett ett samarbete med Malmö kommun och Skåne läns
landsting i syfte att etablera en utställningsverksamhet i centrala Malmö. Målet är att erbjuda
25
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utställningar av modern och samtida konst av
högsta kvalitet med Moderna museets samlingar
som bas. Utställningsverksamheten är planerad
att öppnas för allmänheten i slutet av 2009.
Det statliga stödet till verksamheten med
Moderna museet Malmö har sedan 2008 successivt ökat. Från och med 2010 tillförs ytterligare 1
miljon kronor, vilket innebär att sammanlagt 5
miljoner kronor avsätts för ändamålet.
Regeringen förutsätter att de eventuella tillkommande medelsbehov som kan uppkomma
finansieras inom Moderna museets ram eller
genom tillskott från andra samarbetsparter.
Moderna museet avser att starta den publika
verksamheten i slutet av 2009.
Arbetsmarknadssatsningar

Den ekonomiska krisen har lett till en hastigt
stigande arbetslöshet. Även kulturarbetsmarknaden har drabbats hårt. Regeringen föreslår i
denna budgetproposition under utgiftsområde
14 Arbetsmarknad och arbetsliv en arbetsmarknadspolitisk satsning, LYFT, som riktar in sig på
aktiveringsinsatser inom statlig och kommunal
verksamhet samt inom vissa ideella organisationer. Inriktningen på aktiveringsinsatsen ska vara
sysselsättning inom bl.a. kulturarvsområdet.
Inom detta område har flera framgångsrika satsningar tidigare genomförts som har haft stor
betydelse för kunskapen om och bevarandet av
kulturarvet i skogen samt bidragit till att samlingar av föremål, böcker och arkivalier har vårdats och digitaliserats. Tidigare arbetsmarknadssatsningar har också haft stor betydelse för vården av byggnader, kulturmiljöer och kulturlandskap. Inom ramen för LYFT kan institutioner
och organisationer inom kulturarvsområdet fortsatt bidra till att arbetslösa kan upprätthålla
kontakten med arbetslivet samtidigt som kulturarvet bevaras och tillgängliggörs.
Övriga kulturfrågor

Uppföljning av den nya språklagen
Riksdagen har godkänt det förslag till språklag
som regeringen presenterade i propositionen
Språk för alla – förslag till språklag (prop.
2008/09:153,
bet.
2008/09:KrU9,
rskr.
2008/09:271). Den nya språklagen trädde i kraft
den 1 juli 2009. Institutet för språk och folk26

minnen har bl.a. till uppgift att följa upp språklagen, sprida kunskap hos myndigheter och allmänhet om lagar och språkpolitiska mål samt att
värdera hur språksituationen i Sverige utvecklas.
För att stärka förutsättningarna för myndighetens uppföljning föreslår regeringen att anslaget
till Institutet för språk och folkminnen förstärks
med 3 miljoner kronor fr.o.m. 2010.
Mot bakgrund av språklagen och den kommande lagen om nationella minoriteter och
minoritetsspråk (prop. 2008/09:158, bet.
2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272) föreslås även
att språkvårdsinsatserna för de nationella minoritetsspråken stärks, särskilt vad gäller meänkieli.
Institutet för språk och folkminnen tillförs
ytterligare 713 000 kronor för detta arbete från
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
För att stärka teckenspråkets ställning i samband med införandet av den nya språklagen
överförs dessutom 1,4 miljoner kronor från
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, till Institutet för språk och folkminnen
fr.o.m. 2010. Ytterligare 1,4 miljoner kronor
överförs fr.o.m. 2011 från utgiftsområde 9 till
Talboks- och punktskriftsbiblioteket för att
stärka teckenspråkig litteratur och samarbetet
med Resursbibliotek för döva i Örebro.
Kultur och hälsa
Kulturdepartementet och Socialdepartementet
har inlett ett samarbete under 2009 om att
genomföra försöksverksamhet med kultur som
medel för att förebygga och förkorta sjukfrånvaro. Kostnaderna för försöksverksamheten
beräknas uppgå till 1 miljon kronor, vilket finansieras under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp.
Unga Klara
Statens kulturråd har utrett Unga Klara (KUR
2009/111) som tidigare bedrivit sin verksamhet,
riktad till barn och unga, vid Stadsteatern i
Stockholm. Utredningens syfte har varit att
bedöma verksamheten ur ett nationellt och
internationellt perspektiv. Kulturrådet drar slutsatsen att Unga Klara är en aktör av stor kulturpolitisk betydelse. Kulturrådet har 2009 beviljat
ett utvecklingsbidrag på 2,5 miljoner kronor för
att möjliggöra en ny organisation och planering
för den fortsatta verksamheten. Regeringen föreslår att 3 miljoner kronor förs till anslaget 2:3
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
från anslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och
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musikinstitutioner för att möjliggöra ett fortsatt
stöd till Unga Klara.
Ny plattform för musiken
I den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3) anger regeringen att det regionala
ansvaret för musiklivet bör stärkas och att statens insatser på nationell nivå för musiklivet
därför bör förändras. Vidare bedömer regeringen
att Statens musiksamlingar (SMUS) bör få ett
samlat ansvar på musikområdet. Statens
verksamhetsstöd till Rikskonserter avvecklas
därför under 2011. Medel kommer att överföras
till SMUS och till de anslag som Statens
kulturråd i dag bl.a. disponerar för bidrag till
musikaktörer på regional och lokal nivå samt till
fria musikgrupper och arrangörer.
Biblioteksersättningen
Regeringen har godkänt en överenskommelse
med Sveriges Författarförbund m.fl. om biblioteksersättningen för 2010. Enligt överenskommelsen ska grundbeloppet för hemlån av originalverk vara 1 krona och 32 öre för 2010, vilket
är en höjning med 3 öre jämfört med nivån för
2009. Medelsberäkningen utgår från den senaste
slutgiltigt fastställda biblioteksstatistiken från
2007. Den totala biblioteksersättningen för 2010
beräknas till 126,5 miljoner kronor.
Film
Rörliga bilder har under senare år fått en stark
spridning och är i dag tillgängliga i många olika
visningsformer. Det är dessutom en kulturyttring som människor i alla åldrar tar del av. Filmen förenar kulturpolitiska och näringspolitiska
intressen samt har stor betydelse för bilden som
ges av Sverige utomlands. 2006 års filmavtal
bidrar till att öka bredden och mångfalden i
filmutbudet liksom att stimulera filmkulturen i
hela landet. 2006 års filmavtal gäller t.o.m.
utgången av 2010. Det långsiktiga arbetet med
beredningen av en ny filmpolitik efter 2010 har
pågått sedan 2007. Det har framkommit behov
av en fördjupad analys av en rad frågor inför ett
ställningstagande om den framtida filmpolitiken.
Regeringen tillsatte därför i juni 2008 en utredning om filmpolitikens finansiering och utformning. Utredningen lämnar inom kort sitt betänkande som kommer att remissbehandlas.
Regeringen avser att återkomma i frågan under
2010.

Pensionerna på scenkonstområdet
Scenkonstpensionsutredningen (SOU 2009:50)
lämnade i maj 2009 sitt betänkande Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten. Betänkandet är på remiss till den 2
november 2009.
Riksdagen har som sin mening gett till känna
(bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92)
att
regeringen bör vidta åtgärder vad gäller pensionsvillkoren inom scenkonsten. Bland annat
ansåg riksdagen att regeringen skyndsamt bör
analysera effekterna av övergången till institutionsspecifika premier 2007 som underlag för en
eventuell engångsvis justering av statsbidragsnivåerna.
Scenkonstpensionsutredningen belyser problemen med svårförutsägbara kostnader för pensionspremierna för arbetsgivarna som omfattas
av den s.k. PISA-förordningen (2003:56).
Utredningen lämnar förslag som kan medföra
större förutsägbarhet i kostnaderna. Det har
konstaterats att kostnadsutvecklingen efter
övergången till institutionsspecifika premier
påvisar stora skillnader mellan institutionerna
och att dessa också kan skilja sig kraftigt från ett
år till ett annat för en institution. De svårigheter
detta medför behandlas också av Scenkonstpensionsutredningen.
Regeringen anser att det inte framkommit
några omständigheter som medför skäl att
justera nivåerna för statsbidragen innan Scenkonstpensionsutredningens förslag har behandlats. För de anslag som Statens kulturråd fördelar
till bl.a. de regionala och lokala institutionerna är
pensionskostnaderna en aspekt som myndigheten kan ta hänsyn till vid bidragsgivningen.
Internationella idrottsevenemang

Regeringen har i propositionen Statens stöd till
idrotten (prop. 2008/09:126) uttalat sin avsikt
att aktivt verka för att få fler stora internationella
idrottsevenemang till vårt land. En promemoria
utarbetad i regeringskansliet, Främjande av att
internationella idrottsevenemang arrangeras i
Sverige (Ku2009/1342/MFI) har remitterats.
Såväl organisationer, myndigheter som andra
remissinstanser tillstyrker i huvudsak promemorians bedömningar. I promemorian görs bedömningen att ett nationellt kompetenscentrum bör
skapas i vilket kunskap samlas om metoder och
tillvägagångssätt för att få internationella idrotts27
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evenemang till Sverige. Centret ska bistå idrottens organisationer främst inför och under en
kandidatur för att få ett internationellt evenemang till Sverige. Utifrån de överväganden som
gjorts så bedöms att ett årligt bidrag för att
främja att internationella idrottsevenemang
arrangeras i Sverige bör uppgå till ca 8–10 miljoner kronor per år. Bidraget bör finansieras och
anvisas inom ramen för ett förhöjt anslag Stöd
till idrotten från och med 2010 och ställas till
Riksidrottsförbundets
förfogande.
Vidare
bedöms att det bör ankomma på idrottsrörelsen
att närmare utforma den struktur som på bästa
sätt kan bistå de idrottsorganisationer som avser
att kandidera till att få arrangera stora internationella idrottsevenemang.
Regeringen delar de bedömningar som gjorts i
promemorian och välkomnar de synpunkter som
framförts av remissinstanserna. I det ingår vikten
av att redan etablerad kunskap och erfarenhet
som återfinns såväl inom idrotten som i andra
organisationer, kommuner, myndigheter och
företag bör användas för att skapa bättre förutsättningar för att framgångsrikt få fler internationella idrottsevenemang till Sverige. Regeringen har beräknat det förhöjda anslaget 13:1
Stöd till idrotten så att insatser för att främja att
internationella idrottsevenemang arrangeras i
Sverige möjliggörs. Det innebär att ett nationellt
centrum för internationella idrottsevenemang
kan skapas. Det bör dock ankomma på idrottsrörelsen att närmare utforma den struktur som
bäst tjänar detta. I det ingår även att i dialog med
andra intressenter, som exempelvis VisitSweden
AB, fortgående utveckla metoder och modeller
för ett långsiktigt framgångsrikt arbete. Dessa
metoder och modeller kan på sikt vara till nytta
även för andra områden inom evenemangssektorn.
Medier

Radio och tv i allmänhetens tjänst
Uppdraget för radio och tv i allmänhetens tjänst
handlar i vid mening om att programföretagen
självständigt och oberoende av utomstående
ekonomiska, politiska och andra intressen ska
erbjuda ett programutbud som är tillgängligt för
alla, speglar hela landet och kännetecknas av god
kvalitet, allsidighet och relevans oavsett genre.
I juni 2009 överlämnade regeringen propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet –
28

Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013
(prop. 2008/09:195) till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer
för kommande tillståndsperiod för Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT)
och Sveriges Utbildningsradio AB (UR). Villkoren innebär bl.a. att SR och SVT ska fördjupa,
utveckla och vidga sitt kulturutbud inom ramen
för nuvarande uppdrag på kulturområdet. Av
bland annat den anledningen ska medelstilldelningen till programföretagen höjas med 3 procent 2010, vilket motsvarar cirka 200 miljoner
kronor. Därefter höjs tilldelningen med 2 procent per år under tillståndsperioden.
En särskild satsning om 5 miljoner kronor per
år görs för att kvaliteten i den verksamhet som är
knuten till Berwaldhallen, Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören ska kunna bibehållas. Totalt kommer bolagen att få drygt 6,7
miljarder kronor direkt från rundradiokontot
under 2010. Sändningstillstånden för kommande
period föreslås gälla i fyra år, med en avstämning
i form av en s.k. kontrollstation efter två år.
Regeringen anser att tillstånden för SR och
UR att sända digitalt bör förlängas och vidgas.
Regeringen bedömer att utvecklingen av digital
radio bör vara marknadsdriven.
I propositionen Utveckling för oberoende
och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens
tjänst 2010–2013 (prop. 2008/09:195) gör
regeringen bedömningen att direktfinansiering
av programföretagens verksamhet inte bör
genomföras. Därmed kommer verksamheten
inte heller att bli föremål för mervärdesskatt.
Programföretagens
mervärdesskattesituation
innebär att det kan bli billigare för företagen att
utföra tjänster i egen regi än att upphandla motsvarande tjänster på marknaden, vilket riskerar
att leda till brist på konkurrensneutralitet.
Regeringen strävar efter att förbättra förutsättningarna för konkurrensneutralitet mellan programföretagens produktion i egen regi och upphandling från externa producenter och leverantörer och har därför gett Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att ta fram förslag till en
ordning som kan uppfylla dessa syften. ESV
redovisade uppdraget i april 2009 i rapporten
Modell för momskompensation. I rapporten
presenteras olika alternativ för momskompensation. Regeringen bedömer att frågan behöver
beredas vidare inom Regeringskansliet. Det kan i
det sammanhanget också bli aktuellt att överväga
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andra vägar att främja en ökad konkurrensutsättning och extern programproduktion.
Ny radio- och tv-lag
Regeringen avser att under mandatperioden
lägga en proposition med förslag till en ny radiooch tv-lag.
Presstöd
Regeringen anser att presstödet ska värnas eftersom det är viktigt för mediemångfalden på lokal
och regional nivå.
Europeiska kommissionen genomför för närvarande en granskning av det svenska presstödets förenlighet med statsstödsreglerna. I juni
2009 lämnade kommissionen en skrivelse till de
svenska myndigheterna i vilken anförs att driftsstödet till dagspressen i sin nuvarande utformning inte är förenligt med gemenskapsreglerna.
Kommissionen accepterar presstödets syfte och
grunder, men föreslår ett antal ändringar i stödet
för att åtgärda vissa konkurrensproblem, bl.a. att
stödet till storstadstidningarna Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet begränsas för att
göra det mer proportionerligt. Regeringen konstaterar att den kritik mot delar av stödet som
kommissionen tidigare har framfört delvis kvarstår, men att argumentationen från svensk sida
har ökat kommissionens förståelse för presstödets betydelse för den svenska tidningsbranschen. Detta är särskilt viktigt i ljuset av den
senaste konjunkturnedgången som har stor
påverkan på branschen. Regeringen överväger
för närvarande kommissionens förslag med
avsikten att underrätta kommissionen om sin
inställning till förslagen under hösten 2009.
Frågan om reklamskatten behandlas i volym
1, avsnitt 7.
Taltidningar
Stödet till radio- och kassettidningar, s.k. taltidningar, bidrar till att uppfylla såväl medie- som
handikappolitiska mål. Taltidningsnämnden och
Talboks- och punktskriftsbiblioteket har i två
rapporter som lämnades till Kulturdepartementet i november 2008 redovisat sin syn på den
framtida inriktningen för taltidningsverksamheten och på hur myndigheterna kan öka sin
samverkan. Rapporterna bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
Översyn av mediekoncentrationen i Sverige
Riksdagen har gett regeringen till känna att det
finns behov av en översyn av mediekoncentra-

tionen i Sverige (bet. 2007/08:KU15, rskr.
2007/08:141).
Fria och självständiga medier är en förutsättning för den mångfald i nyhetsförmedling och
opinionsbildning som ett demokratiskt samhälle
kräver.
Nordicom Sverige och Radio- och TV-verket
har närmare studerat den svenska mediemarknaden (Den svenska mediemarknaden 2009,
MedieNotiser nr. 3 2009 och Medieutveckling
2009). Av rapporterna följer att mediemarknaden under 2000-talet har genomgått stora förändringar. Enligt Nordicom Sverige tenderar
antalet stora aktörer att öka. Dessutom har de
stora aktörerna vuxit genom förvärv eller etableringar på nya delmarknader. Den ökade ägarkoncentrationen har enligt Nordicom Sverige
lett till att konkurrensen på enskilda delmarknader i många fall har skärpts. Regeringen anser
dock att ett spritt ägande endast är en faktor för
att upprätthålla mångfalden inom den svenska
mediemarknaden. Ett spritt ägande innebär inte
heller nödvändigtvis att mediemångfalden är
säkerställd.
Den tekniska utvecklingen och den ökade
digitaliseringen öppnar för nya aktörer att etablera sig inom olika medier. Exempelvis har
antalet distributionsplattformar för tv ökat med
följd att etablerade teleoperatörer numera konkurrerar med traditionella tv-företag; andelen
iptv-abonnemang har på kort tid ökat till
352 000 (Svensk telemarknad 2008, PTS-ER2009:21). Vidare ger den tekniska utvecklingen
på medieområdet förutsättningar för konsumenterna att välja när, var och hur de vill ta del
av medieutbudet, inte minst via Internet. På så
sätt uppnås brett utbud och därmed en god
mediemångfald.
Goda villkor för radio och tv i allmänhetens
tjänst är också av betydelse för mediemångfalden. Detta säkerställs bl.a. genom regeringens
proposition Utveckling för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–
2013 (prop. 2008/09:195).
Dessutom pågår omfattande arbeten med
betydelse för mediemångfalden på radio-, dagspress- och filmområdet inom Regeringskansliet.
Därtill kommer att det även inom EU bedrivs
arbete på medieområdet.
Mot bakgrund av den ovan återgivna utvecklingen och det nu pågående arbetet inom såväl
Regeringskansliet som EU finner regeringen inte
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skäl att initiera ytterligare insatser med anledning
av riksdagens tillkännagivande.
Översyn av Granskningsnämndens verksamhet
Riksdagen har gett regeringen till känna att det
bör genomföras en relevant och allsidig utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV:s
verksamhet
(bet.
2007/98:KU15,
rskr.
2007/08:141). Regeringen angav i budgetpropositionen för 2009 att den har för avsikt att göra
denna översyn under 2009. I promemorian
Översyn av vissa mediemyndigheter – en effektivare administration (Ds 2009:4), som har
remitterats, föreslås bl.a. att myndigheterna
Granskningsnämnden för radio och TV, Radiooch TV-verket och Presstödsnämnden ska
avvecklas och samlas i ny myndighet. En större
och mer samlad myndighetsorganisation skulle,
enligt promemorian, medföra en stärkt och
breddad kompetens jämfört med dagens organisation, där ansvaret är uppdelat mellan flera små
myndigheter. Dubbelarbetet inom vissa administrativa funktioner kan på så sätt minska, vilket
skulle frigöra resurser för kärnverksamhet och
skapa förutsättningar för en mer effektiv och
ändamålsenlig förvaltning av statens medel.
Förslagen bereds i Regeringskansliet.
Granskningsnämnden för radio och TV har
vidare under 2009 initierat ett internt utvecklingsarbete som syftar till att se över hur verksamheten kan effektiviseras och koncentreras till
fall av misstänkta överträdelser. De resurser som
frigörs genom en effektivisering bedöms bl.a.
också kunna leda till ökade möjligheter för
nämnden att initiera egna tillsynsärenden.
Regeringen avser att fortsätta följa Granskningsnämnden för radio och TV:s arbete. Mot bakgrund av vad som angivits ovan finner regeringen
inte skäl att för närvarande initiera ytterligare
insatser när det gäller Granskningsnämndens
verksamhet.
Avkodningsutrustning
Europeiska kommissionen har beslutat att
inrätta en expertgrupp för att analysera och diskutera framtida åtgärder för att bl.a. förbättra
avkodningsdirektivets tillämpning. Regeringen
kommer att avvakta resultatet av detta arbete
innan slutlig ställning tas till de förslag som lämnats i departementspromemorian Kriminalisering av privat olovlig hantering av
avkodningsutrustning (Ds 2007:14).
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Internationella frågor

Internationellt samarbete på kulturområdet
Internationalisering och interkulturellt samarbete är en fortsatt prioriterad uppgift inom kulturpolitiken. Följande prioriteringar bör vara
vägledande för det fortsatta arbetet för kulturlivets internationalisering och ökat interkulturellt samarbete:
- Utveckling
av
strategier
för
internationalisering inom olika kulturområden.
- Fortsatt utveckling av myndigheternas
internationella och interkulturella samarbete.
- Främjande av interkulturellt utbyte.
- Främjande av nationella arenor för internationellt och interkulturellt utbyte.
- Samverkan över politikområdesgränserna.
- Ett aktivt agerande för kulturpolitiska
frågor inom EU och Unesco samt inom
det nordiska samarbetet. De frågor som
Sverige driver nationellt bör i största
möjliga utsträckning drivas även i dessa
och andra internationella organisationer.
En fördjupning av det internationella perspektivet i kulturpolitiken återfinns i prop. 2009/10:3
Tid för kultur. En prioritering under det svenska
ordförandeskapet i EU är att lyfta upp barns och
ungas tillgång till och aktiva deltagande på kultur- och medieområdena. Denna prioritering
genomförs dels i form av en kultur- och mediekonferens, För en kreativ generation, under det
svenska ordförandeskapet, dels genom förslag
till rådsslutsatser inom ramen för Europeiska
unionens råd i syfte att ge vägledning för unionens fortsatta arbete inom kulturområdet.
Ett långsiktigt mål är att genom aktivt arbete
gentemot Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och inom rådet föra in barn- och
ungdomsperspektivet i kommande revidering av
de stora samarbetsprogrammen som finns inom
de kultur- och audiovisuella områdena.
Under 2008 startade ett samarbete inom
ramen för den s.k. öppna samordningsmetoden,
vilket innebär att medlemsstaterna tillsammans
sätter upp gemensamma mål, kvantitativa och
kvalitativa indikatorer och riktmärken samt
beslutar om regelbunden rapportering och fastställer bästa metoder. Detta samarbete kommer
att genomsyra EU-arbetet under 2010 och fem
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områden har särskilts lyfts fram av kulturministrarna:
- att förbättra rörligheten över gränserna
för kulturskapare,
- att främja tillgången till kultur,
- att främja kulturstatistik,
- att främja potentialen hos de kulturella
och kreativa näringarna, inte minst för
små och medelstora företag,
- att främja och implementera Unescokonventionen för kulturell mångfald.
Den 21 maj 2008 antog kulturministrarna en
arbetsplan gällande 2008–2010 med konkreta
åtgärder som planeras inom nämnda fem områden.
Inom Unesco sker ett ökat engagemang inom
ramen för arbetet med Unescos konvention om
skydd för världens kultur- och naturarv. Sverige,
som är ledamot i Unescos Världsarvskommitté
2008-2011, valdes vid världsarvsmötet i Sevilla
2009 tillsammans med Australien och Egypten
till vice ordförande i Unescos Världsarvskommitté 2010.

(2007)836 slutlig) innebar startpunkten för ett
arbete med frågor som är prioriterade i de flesta
medlemsstaterna och som rör flera politikområden. Ett meddelande med slutsatser och ytterligare frågor till alla parter förväntas från kommissionen inom kort.
Kommissionen har i ett meddelande från
december 2007 antagit en strategi för mediekompetensfrågor och i augusti 2009 antogs en
rekommendation för det fortsatta arbetet.
Regeringen anser att mediekompetens i första
hand är en nationell fråga, men välkomnar
kommissionens initiativ inte minst i de delar som
handlar om att öka erfarenhetsutbyte mellan
medlemsstaterna.
Inom Europarådet är frågor som rör artikel 10
i Europakonventionen om mänskliga rättigheter,
dvs. yttrande- och informationsfriheterna, prioriterade av regeringen. Bland annat drivs ett
aktivt arbete i styrkommittén för medier och nya
kommunikationstjänster, CDMC, i syfte att
främja och stärka yttrande- och pressfriheten.
Arbetet innebär att förhandla fram gemensamma
standarder för den praktiska mediefriheten.

Internationellt samarbete på medieområdet
Flera arbetsprocesser pågår inom EU och Europarådet på medieområdet. Under det svenska
ordförandeskapet kommer det tema som gäller
för kulturområdet, att främja barns och ungas
kreativitet, också att prioriteras inom medieområdet.
Regeringen anser att arbetet med frågor som
rör kreativt innehåll via Internet är viktigt och
välkomnar därför en fortsatt diskussion på europeisk nivå. Kommissionens meddelande om kreativt innehåll via Internet från 2007 (KOM

Internationellt samarbete på idrottsområdet
En angelägen internationell arbetsuppgift är att i
samarbete med Riksidrottsförbundet utveckla
det internationella arbetet mot dopning inom
idrotten, främst inom ramen för Unesco, Europarådet och EU. Sverige ingår i styrelsen för
WADA, den av världens regeringar och den
olympiska rörelsen gemensamt instiftade världsantidopningsbyrån, vilket ger ytterligare möjligheter att utveckla antidopningsarbetet.
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2.3

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 17
Miljoner kronor

Kulturområdesövergripande verksamhet
Teater, dans och musik
Litteraturen, läsandet och språket

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

582

532

530

579

611

609

1 843

1 922

1 876

1 988

2 013

2 050

302

306

304

315

318

320

Bildkonst, arkitektur, form och design

97

96

94

95

93

95

Kulturskaparnas villkor

320

328

322

342

341

342

Arkiv

336

337

332

352

350

347

Kulturmiljö

883

923

913

921

930

932

1 403

1 480

1 454

1 512

1 516

1 524

55

55

55

55

55

55

309

309

302

311

309

309

32

35

35

34

36

37

Museer och utställningar
Trossamfund
Film
Medier
Ungdomspolitik

114

116

114

128

278

278

Folkrörelsepolitik

549

546

538

1 328

1 329

1 328

3 197

3 262

3 260

3 356

3 451

3 521

Tillsyn av spelmarknaden

38

44

41

45

46

47

Äldreanslag

57

0

3

0

0

0

10 117

10 292

10 171

11 362

11 677

11 793

Folkbildning

Totalt för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010-2012,
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Miljoner kronor

Anvisat 2009 1

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2010

2011

2012

10 287

10 287

10 287

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

280

433

549

Beslut

793

950

948

Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

2

Ny ramnivå
1

7

9

9

-6

-3

-1

11 362

11 677

11 793

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

8 158
3 185
19
11 362

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2008 samt kända förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetskostnader avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten, t.ex. kostnader för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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2.4

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 17 redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i
form av avvikelser från en likformig beskattning,
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en
viss grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning och som en skattesanktion om det rör sig
om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre uttalat, som
medel inom specifika områden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljö-, eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför jämställas med stöd
på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning
av redovisningen av skatteutgifterna finns i
regeringens skrivelse 2008/09:183 Redovisning
av skatteutgifter 2009. I det följande redovisas de
nettoberäknade skatteutgifterna som är hänförbara till utgiftsområde 17.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 17, netto1
Miljoner kronor
Prognos 2009

Prognos 2010

Bidrag till Tekniska museet och
Svenska Filminstitutet

16

16

Utländska artister

80

Försäljning av konstverk
<300 000 kr/år

–

–

Allmänna nyhetstidningar

1 276

1 301

Böcker, tidskrifter m.m.

1 451

1 479

Biografföreställningar

227

232

Vissa entréavgiftsbelagda kulturevenemang

461

652

Upphovsrätter

137

139

Entré djurparker

36

37

Försäljning av konstverk
>300 000 kr/år

20

20

–

–

2 367

2 438

67

68

6 138

6 382

Ersättning till idrottsutövare
Kommersiell idrott
Omsättning i ideella föreningar
Totalt för utgiftsområde 17
1

Ett ”–” innebär att skatteutgiften inte kan beräknas

Bidrag till Stiftelsen Tekniska museet och Stiftelsen
Svenska Filminstitutet
Avdrag får göras för bidrag som lämnas till Tekniska museet och Svenska Filminstitutet. Skatte-

utgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.
Utländska artister
Inkomst från artistisk eller idrottslig verksamhet
som en utländsk fysisk person bedrivit i Sverige
beskattas med en speciell artistskatt. För närvarande behöver varken sociala avgifter eller särskild löneskatt erläggas. Regeringen har i prop.
2008/09:182 föreslagit att detta undantag ska tas
bort fr.o.m. den 1 januari 2010. Inkomsten är
förmånsgrundande. Skatteutgiften för 2009 avser
socialavgifter och särskild löneskatt.
Försäljning av konstverk <300 000 kr/år
Om upphovsmannen eller dennes dödsbo säljer
konstverk för under 300 000 kronor per år föreligger inte skattskyldighet till mervärdesskatt om
inte upphovsmannen begär det. Undantaget ger
upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Allmänna nyhetstidningar, böcker, tidskrifter
m.m., biografföreställningar, vissa entréavgiftsbelagda kulturevenemang, kommersiell idrott, upphovsrätter samt entré till djurparker
Skattesatsen för dessa grupper är nedsatt till 6
procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Försäljning av konstverk >300 000 kr/år
Skattenedsättningen omfattar enbart upphovsmannens eller dennes dödsbos försäljning. Om
konstnären eller dödsboet säljer för 300 000
kronor per år eller mer, eller själva begär att bli
beskattade, sker beskattning med skattesatsen 12
procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov
till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Ersättning till idrottsutövare
Ersättning som en idrottsutövare erhåller från en
skattebefriad ideell förening och som inte överstiger ett halvt prisbasbelopp är undantagen från
sociala avgifter. Ersättningen är inte förmånsgrundande. Skatteutgiften avser därför särskild
löneskatt.
Omsättning i ideella föreningar
Omsättning av en vara eller en tjänst i en ideell
verksamhet räknas inte som yrkesmässig verksamhet om föreningen är befriad från inkomstskatt för omsättningen i fråga.
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3 Kulturområdesövergripande verksamhet

3.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Statens kulturråd samt bidrag till kulturområdesövergripande
ändamål. I det innefattas bidrag till allmänkulturella ändamål, utvecklingsverksamhet och internationellt kulturutbyte. Vidare ingår medel för

3.2

satsningen Skapande skola, forsknings- och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet och försöksverksamhet med ändrad regional fördelning
av kulturpolitiska medel. I avsnittet behandlas
även tvärgående frågor som omfattar hela kulturområdet.

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom Kulturområdesövergripande verksamhet, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

47

49

47

50

45

45

208

203

201

211

242

236

50

56

59

112

114

115

149

152

148

159

161

163

1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom
kulturområdet

37

37

36

38

39

40

1:6 Stöd till icke-statliga kulturlokaler

10

10

13

10

10

10

1:7 Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet

82

25

25

0

0

0

582

532

530

579

611

609

Kulturområdesövergripande verksamhet

1:1 Statens kulturråd
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och samarbete
1:3 Skapande skola
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel

Summa Kulturområdesövergripande verksamhet
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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3.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen är att
värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den; att verka för
att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet
och till kulturupplevelser samt till eget skapande;
att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar; att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft
i samhället; att bevara och bruka kulturarvet; att
främja bildningssträvandena samt att främja
internationellt kulturutbyte och möten mellan
olika kulturer inom landet. I den kulturpolitiska
propositionen (prop. 2009/10:3) som regeringen
lämnar den 21 september föreslås nya mål för
den nationella kulturpolitiken. Målen ersätter de
hittillsvarande nationella kulturpolitiska målen.

3.4

Resultatredovisning

3.4.1

Barn- och ungdomskultur

Resultat

Sedan 2007 omfattas de statliga kulturinstitutionerna av ett nytt övergripande mål. Det innebär
att ett barnperspektiv ska integreras i verksamheten, bl.a. genom att barns och ungdomars
möjligheter till inflytande och delaktighet ökar.
Regeringens mål för statens stöd till barn- och
ungdomskultur är att öka barns och ungdomars
möjligheter att delta i det kulturella livet och att
själva få skapa och uttrycka sig.
Enligt den uppskattning som Statens kulturråd gjort av sin totala bidragsgivning fördelades
395 miljoner kronor under 2007 till barn och
unga vilket innebär att 34 procent av fördelade
bidrag har gått till sådan verksamhet. Detta
belopp inkluderar inte bidragen till regionala
teater-, dans- och musikinstitutioner. För att nå
målet om att integrera ett barnperspektiv har
Kulturrådet informerat sina bidragsmottagare
om betydelsen av detta och samtidigt efterfrågat
de insatser som gjorts för att främja barn- och
ungdomskultur. Kulturrådet har även begärt
information om hur scenkonstinstitutionerna
36

arbetar med barns och ungas inflytande och delaktighet. Svaren visar att i stort sett samtliga
arbetar med unga referensgrupper när nya produktioner ska tas fram. Kulturrådets genomgång
av de regionala teater- och dansinstitutionernas
ansökningar inför 2008 visar att man planerar att
i genomsnitt avsätta 42 procent av sin budget till
barn- och ungdomsverksamhet.
Barn och unga är prioriterade i kulturpolitiken. Som ett led i detta arbete har regeringen
etablerat Skapande skola-satsningen där professionella kulturaktörer och kulturpedagoger, tillsammans med lärare, ger elever ökade möjligheter att uppleva kultur och eget skapande samt
skapa nya former för lärande i grundskolan.
Satsningen omfattar i dag årskurserna 7–9 och
regeringen föreslår i denna proposition att satsningen utvidgas till att omfatta årskurserna 4–6.
Regeringens ambition är att successivt utvidga
satsningen till hela grundskolan.
Kulturrådets redovisning Skapande skola – en
första uppföljning – visar på flera tendenser. De
lärare som deltagit i satsningen är mycket positiva. Lärarna bedömer att eleverna känner ett
ökat ansvarstagande för sitt arbete när det ska
resultera i en föreställning, utställning, film eller
liknande. Att få uppträda eller visa dessa verk
menar lärarna har stärkt elevernas självförtroende. Nya strukturer har etablerats mellan kultur- respektive utbildningsförvaltningar, skolledare, lärare och elever som har varit i dialog med
varandra om varför och hur man vill arbeta med
kultur i skolan. Kulturrådet lyfter fram tidsaspekten som en viktig faktor för att insatserna
ska bli lyckosamma, liksom att en samordningsfunktion med legitimitet gentemot skola
och kulturliv är etablerad. Även behovet av
kompetensutveckling för skolans personal lyfts
fram. Vissa kommuner har löst detta genom att
låta konst och kultur ingå i skolans kompetensutvecklingsplaner.
Landets kommuner och skolor har visat ett
stort intresse för Skapande skola-stödet som har
sökts av 83 procent av kommunerna. En tredjedel av friskolorna har uppmärksammat bidraget
och Kulturrådet samarbetar med Friskolornas
riksförbund för att öka kännedomen om bidraget. Kulturrådet har samverkat med dåvarande
Myndigheten för skolutveckling och Statens
skolverk i fråga om prioriteringar och bedömningsgrunder för Skapande skola. Majoriteten av
ansökningarna har haft fokus på elevers eget
skapande.
Ansökningarna
omfattar
alla
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konstuttryck samt insatser som i förlängningen
även ska stärka elevers språkutveckling. Många
ansökningar beskriver att det lokala kulturlivet
och kulturarvet ska lyftas fram i samarbete med
till exempel regionala och lokala museer. I den
handlingsplan som ska bifogas ansökan har
kommunerna visat hur de arbetar med kultur för
att långsiktigt stärka kulturens roll i lärandet. Ett
krav för att få bidraget är att barn ska vara delaktiga när planen tas fram. Det har framkommit att
större kommuner ofta har saknat strategier för
att ge unga inflytande. Skapande skola-satsningen kan därmed leda till att ett viktigt utvecklingsarbete inleds. Under året har Kulturrådet informerat om Skapande skola på ett stort
antal lokala och regionala möten och den nordiska konferensen Nordiska vägar mot en skapande skola genomfördes under våren.
Det nationella programmet Dans i skolan som
sedan 2005 har koordinerats av Kulturrådet
avslutades efter att regeringen i regleringsbrev
för budgetåret 2009 gett Luleå tekniska universitet i uppdrag att bedriva fortsatt utvecklingsarbete om dans i skolan och dans som lärande.
Därmed har nya förutsättningar för kunskapsutveckling och forskning inom området dans och
lärande skapats. Sedan 2007 har samarbetet mellan Luleå tekniska universitet, danslärarutbildningen vid Musikhögskolan i Piteå och Kulturrådet vidareutvecklats och stärkts.
Stiftelsen Svenska Filminstitutet ger stöd till
kommuner som vill utveckla verksamhet med
skolbio och arbete med film i skolan. Målet med
stödet är att kommunerna ska kunna etablera
och upprätthålla en lokal organisation som
utifrån skolornas behov arbetar för att förmedla
filmupplevelser på biograf till elever på skoltid.
Under 2007 bedrevs skolbio utan statligt stöd i
124 kommuner. Filminstitutets fokus har i och
med detta förflyttats från att bidra till att initiera
verksamhet med skolbio och film i skolan, till att
fungera som resurs och stöd för att utveckla det
arbete som kommuner och skolor själva bedriver.
Enligt den internationella undersökningen av
barns läsförståelse i årskurs 4, PIRLS, från 2006
lyckas svenska elever mycket väl i ett internationellt perspektiv, men mellan år 2001 och 2006
har en signifikant tillbakagång skett. Faktorer
för att stärka barns lässkicklighet är enligt undersökningen fortbildning för lärare i och om läsförståelsestrategier och avkodningsstrategier,
uppföljning av elevernas läsutveckling samt ade-

kvat stöd till elever med svårigheter. Under 2008
har 9 miljoner kronor riktats till läsfrämjande
projekt, bl.a. insatser som främjar pojkars läsning
och egna skapande. För att öka tillgången till
litteratur för barn och unga på biblioteken har 26
miljoner kronor fördelats under samma år.
Ytterligare ett stöd som syftar till att främja
läsandet och ett mångsidigt utbud är serien Alla
tiders klassiker, som särskilt riktar sig till skolan.
Kulturrådet har under 2008 även beviljat medel
till två forskningsprojekt, vars syfte är att
utveckla kunskap inom området läsfrämjande.
Genom det statliga stöd som fördelats till nationella minoriteters konst och kultur främjas barnens kulturella identitet och det egna minoritetsspråket.
2009 års litteraturpris till Astrid Lindgrens
minne (ALMA) har tilldelats Tamerinstitutet i
Ramallah. Priset har som syfte att stärka och öka
intresset för barn- och ungdomslitteraturen i
Sverige och i andra delar av världen. Juryn motiverar sitt val med att Tamerinstitutet under svåra
förhållanden i tjugo år har stimulerat palestinska
barns och ungdomars läslust och kreativitet.
Under 2007 riktades sex procent av arbetstiden vid landets museer och konsthallar till barnoch ungdomsverksamhet. Ett riktat statligt stöd
till museipedagogiska insatser har stärkt de regionala museernas arbete med museipedagogik. I
flera fall har bidraget använts till nya eller
utökade pedagogtjänster. Museerna har även i
högre grad börjat tillämpa barns perspektiv och
på olika sätt inkluderat barn i sina verksamheter.
De statliga scenkonst- och kulturarvsinstitutionerna arbetar målinriktat gentemot den unga
publiken, med insatser riktade mot skola och
fritid. Barn och unga upp till 19 år har fritt
inträde till de centrala museerna. Internet
används i hög grad som ett verktyg för att nå den
unga generationen, inte minst när det gäller
material som riktar sig till skolan. Statens historiska museer har på uppdrag av Myndigheten för
skolutveckling (numera Statens skolverk)
utvecklat databasen Museifönstret som länkar
till och beskriver svenska museer och deras
pedagogiska webbresurser. Livrustkammaren
och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska
museet, Skansen, Statens museum för världskultur, Kungliga Operan och Moderna museet är
några institutioner som bedriver ett betydelsefullt utvecklingsarbete riktat mot den unga publiken.
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Inom EU-samarbetet har expertkonferensen
Promoting a creative generation – children and
young people in the new cultural and media
landscape – genomförts i Göteborg den 29–30
juli 2009. Mötet syftade till att öka kunskapen
om hur man på politisk nivå och genom utbyte
av goda exempel kan stärka barns och ungas rätt
till kultur och öka kännedomen om ungas
medievanor.
Analys och slutsatser

Statens kulturråds strategiska arbete för att
stärka barns och ungas rätt till kultur har stor
betydelse för utfallet av regeringens politik inom
området. Regeringen ser positivt på att Kulturrådet har utvecklat den nationella barnkulturstatistiken för att möjliggöra jämförelser över tid
och att en övergripande strategi för arbetet med
barn- och ungdomskultur har utformats. Även
den rapport om barns och ungas kulturvanor,
nationellt kulturutbud och finansiering samt
barns kulturanvändning som Kulturrådet avser
att publicera under 2009, kommer att bidra till
ökad kunskap inom fältet.
Barns och ungas tillgång till skolbibliotek
varierar stort, visar Kulturrådets rapport Skolbibliotek 2008 Kulturen i siffror 2009:1. Mer än
en tredjedel av skolorna saknar ett skolbibliotek.
I Utbildningsdepartementets betänkande med
förslag till ny skollag (Ds 2009:25) föreslås att
eleverna i grundskolan, gymnasieskolan och
motsvarande skolformer ska ha tillgång till skolbibliotek för att stimulera elevernas intresse för
läsning och litteratur.
3.4.2

Internationell och interkulturell
kulturverksamhet

Resultat

Samtliga myndigheter på kulturområdet har i
uppgift att verka för ett ökat internationellt och
interkulturellt utbyte och samarbete. Statens
kulturråd har ett särskilt ansvar för att utveckla
internationaliseringen inom hela kulturområdet,
i enlighet med den plan för internationell verksamhet under åren 2007–2010 som överlämnats
till regeringen.
Det internationella och interkulturella perspektivet har ytterligare integrerats i Kulturrå38

dets hela bidragsgivning. De internationella och
interkulturella bidrag som Kulturrådet svarar för
har setts över och hanteringen av dem effektiviserats.
För att fortsatt främja etnisk och kulturell
mångfald fick Konstnärsnämnden, Riksteatern,
Riksutställningar, Intercult, Mångkulturellt
Centrum och Sprong i juni 2008 särskilda uppdrag att utveckla internationella kontaktnät och
konstnärligt utbyte samt främja internationell
och interkulturell mångfald. För dessa och andra
initiativ med syfte att stärka mångfalden, förstärktes de samlade resurserna med 10 miljoner
kronor under 2008, varav 4 miljoner kronor
avser de nämnda uppdragen. Återstoden 6 miljoner kronor disponeras av Statens kulturråd.
För stöd till internationell kulturverksamhet
fick Statens kulturråd fr.o.m. 2008 ökade medel
med 3 miljoner kronor. Kulturrådet har utökat
verksamhetsbidragen till ett antal fria dans-, teater- och musikgrupper och utställare för att
stärka deras internationella och interkulturella
verksamhet. Även projektbidragen till internationella kulturutbyten ökade jämfört med 2007.
Inom litteraturområdet har Statens kulturråd
under 2008 fått ett ökat internationellt ansvar
samt förstärkta medel med 7 miljoner kronor.
Statens kulturråd har samverkat med andra
politikområden kring kulturlivets internationalisering, bland annat har ett ramavtal mellan Sida
och Statens kulturråd slutits under 2009 i syfte
att stärka kulturens roll i biståndssamarbetet.
Samarbetsavtalet gäller fram till 2012. Statens
kulturråds stöd till nätverk av fristäder för
hotade eller fängslade författare kan nämnas som
exempel på samverkan mellan kulturpolitik och
demokratifrämjande.
För att förstärka och bredda det internationella konstnärsutbytet fick Konstnärsnämnden
2008 en medelsökning med 4 miljoner kronor.
Konstnärsnämnden har under 2008 fortsatt
uppbyggnaden av en internationell verksamhet
inom dansområdet och stödet till detta område
har under året mer än dubblerats. Inom Bildkonstnärsfondens internationella program Iaspis
har vidare särskilda insatser gjorts inom formområdet. Till internationell verksamhet inom
musik, teater och film har Konstnärsnämnden
ökat stödet. Konsthantverket har efter en försöksperiod etablerats inom ramen för Iaspisverksamheten. Konstnärsnämnden har också
stärkt sitt interkulturella arbete.
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Totalt innebär detta att ytterligare 24 miljoner
kronor har satsats på internationell och interkulturell verksamhet.
Statens museer för världskultur har utvecklat
sin kapacitet som koordinator för olika museioch kulturarvsnätverk. Inför och under Märkesåret 2009 har betydande insatser gjorts på olika
nivåer med utställningar, seminarier och aktiviteter för att uppmärksamma och sprida kunskaper om händelserna i Sverige och Finland 1809.
Analys och slutsatser

Av resultatredovisningarna framgår att den
internationella verksamheten inom kultursektorn varit omfattande. Kultursektorns myndigheter och övriga institutioner har under 2008
utvecklat och stärkt sin internationella och
interkulturella verksamhet. Regeringen bedömer
resultaten som goda, även om arbete återstår för
berörda myndigheter och institutioner att fördjupa strategierna inom olika konstområden,
bl.a. musikområdet.

3.4.3

Internationellt samarbete

Resultat

Europeiska unionen
EU-arbetet inom kultursektorn domineras av
ramprogrammet för kultur. Det omfattar alla
konst- och kulturområden utom de audiovisuella
medierna film, tv och video.
För programmet Kultur 2007–2013 uppgår
budgeten till ca 400 miljoner euro totalt för hela
perioden. Under 2008 har svenska organisationer
fått ta del av totalt 7,6 miljoner euro.
EU-kommissionen betonade under våren
2007 i ett meddelande om kultur att tre områden
ses som prioriterade: interkulturell dialog och
kulturell mångfald, kulturens kraft som katalysator för kreativitet och kulturens roll som ett
inslag i unionens internationella relationer. Rådsslutsatser baserade på meddelandet om en ny
kulturagenda antogs i november 2007. Dessa har
omvandlats i en Arbetsplan för kultur 2008–
2010 inom vilken den öppna samordningsmetoden har introducerats. Fyra expertgrupper,
knutna till arbetsplanen, har under 2008 påbörjat
sitt arbete inom kultur och utbildning, kulturella

näringar, rörlighet för konstnärer och rörlighet
för konstföremål.
Medel från strukturfonderna går också till
projekt med kulturanknytning. Det nuvarande
regelverket för strukturfonderna gäller för programperioden 2007–2013. Under februari–
december 2008 har EU inom olika insatsområden bidragit med totalt ca 225 miljoner kronor
till svenska projekt med kulturanknytning.
Unesco
Sverige är ledamot i Unescos världsarvskommitté för mandatperioden 2008–2011. Några av
de viktigaste frågorna i kommittéarbetet är att
stödja den globala strategin för ett balanserat och
representativt världsarv, att verka för en integrerad natur- och kultursyn och en hållbar utveckling. Vidare prioriteras insatser för att avvärja hot
mot världsarv i fara och att verka för att få fler
barn och ungdomar i världen medvetna om
natur- och kulturarvet.
Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar trädde i
kraft den 18 mars 2007. Arbetet med konkretiseringen av konventionens olika föreskrifter och
bestämmelser har fortsatt under 2008 och 2009.
Inför en svensk ratificering av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet görs en genomgång av de konsekvenser, som
konventionen skulle ha för den nationella hanteringen av frågor om det immateriella kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen fick i
januari 2009 i uppdrag av regeringen att tillsammans med flera kulturmyndigheter ta fram ett
förslag till nationellt genomförande av konventionen. I uppdraget, som ska redovisas senast
den 1 december 2009, ingår också en översyn av
ansvarsfördelningen mellan myndigheter när det
gäller frågor om det immateriella kulturarvet.
Europarådet
Europarådet genomförde 2007 en omorganisation av delar av sekretariatet för en tydligare inriktning på kärnmålen: mänskliga rättigheter,
demokratifrågor och rättsstatsfrågor. Omorganisationen resulterade bl.a. i en uppdelning av
kulturfrågorna i en styrkommitté för kulturarv
och landskap, CDPATEP och en styrkommitté
för kultur, CDCULT. Bland kulturarvsinsatserna kan nämnas Riksantikvarieämbetets medverkan i projektet The European Heritage Network (HEREIN) samt i frågor som rör den
Europeiska landskapskonventionen. Vidare har
Riksantikvarieämbetet under året fortsatt ett
39
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åtagande för Kosovo med expertstöd till Europarådets arbete med att lägga fram förordningar
knutna till Kosovos kulturarvslag. Kulturkommittén har bl.a. fokuserat arbetet på uppföljningen av den vitbok om interkulturell dialog
som lanserades vid Europarådets ministerkommitté 2007.
Vitboken syftar till att interkulturell dialog
ska främja mänskliga rättigheter, demokrati och
rättsstatens principer och därmed stärka social
sammanhållning i samhällen med allt större kulturell mångfald.
Östersjösamarbete
Det åttonde kulturministermötet i Östersjösamarbetet hölls i Riga i oktober 2008 med temat
Future of Culture in the Baltic Sea Region. I
Rigadeklarationen som antogs vid mötet betonades kulturens viktiga roll i det framtida östersjösamarbetet och behovet av utökad
koordinering med pågående arbete i till exempel
Unesco, Europarådet och EU. Vid mötet beslutades också att inrätta en s.k. Senior Official
Group för förberedande möten inför de kulturministermöten som hålls vart tredje år.
Nordiska ministerrådet
Totalt omfattade budgeten för det nordiska
kultur- och mediesamarbetet 2008 cirka 239
miljoner kronor. Av detta bidrog Sverige med
31,5 procent. Under året var Sverige ordförande i
det nordiska regeringssamarbetet. De viktigaste
frågorna på kulturområdet var att främja barns
och ungas kreativitet samt att utarbeta en strategi för globaliseringsarbetet. Strategin Det kreativa Norden – svar på globaliseringens utmaningar
antogs
i
oktober
2008
av
kulturministrarna och syftar till att göra nordisk
konst och kultur mer synlig på den globala scenen.
En annan prioriterad fråga var att öppna Nordiska ministerrådets mobilitets- och residensprogram för de baltiska länderna. Det gemensamma nordisk-baltiska programmet startade i
januari 2009. Med stöd av Nordiska ministerrådet och i samarbete med myndigheter och organisationer genomförde Kulturdepartementet
fyra konferenser inom ramen för det svenska
ordförandeskapet: Nordiska vägar mot en skapande skola (med Statens kulturråd), Digital
turist för en dag - om barns och ungas mediekonsumtion och medievanor (med Medierådet
och Nordicom), Hur snart är nu? Interkultur
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och politik (med bl.a. Nordiskt forum för interkultur, Intercult och Riksteatern) samt Ny
energi i gamla landskap (med Riksantikvarieämbetet).
Analys och slutsatser

Den svenska delaktigheten i EU:s kulturprogram är begränsad, men stabil sett till ett antal år
tillbaka. Sverige deltar i huvudsak som medarrangör.
Ur ett övergripande perspektiv är det viktigt
att notera att interkulturell dialog och kulturell
mångfald prioriteras allt högre inom EU-samarbetet vilket står i samklang med Unesco-konventionen om skydd för och främjande av
mångfalden av kulturyttringar från 2005.
EU:s strukturfonder och landsbygdsprogram
är en viktig finansieringskälla för kulturverksamheter i Sverige och bidrar till kulturens betydelse
för regional tillväxt.
Globaliseringssatsningarna kommer även fortsättningsvis att prägla det nordiska regeringssamarbetet inom kulturområdet i syfte att göra
nordisk konst och kultur mer synlig på den globala scenen. Den strukturreform som genomfördes på kulturområdet 2007 kommer under
2009 att ses över för att ge en första bedömning
av följderna. Eventuella justeringar av program
o.dyl. kan också bli aktuellt. För att genomföra
detta arbete anordnas bl.a. kulturforum för att ta
tillvara kulturlivets synpunkter.

3.4.4

Fördjupad samverkan mellan
näringspolitik, regional
tillväxtpolitik och kulturpolitik

Resultat

Regeringen avser under 2009 att besluta om en
handlingsplan för att främja utvecklingen av
kulturella och kreativa näringar. Arbetet med att
ta fram en handlingsplan är en del av den fördjupade samverkan som sedan en tid tillbaka pågår
mellan regionala tillväxtpolitiken samt näringsoch kulturpolitiken. Inom ramen för detta arbete
har gemensamma seminarier hållits, där näringsoch kulturministrarna varit värdar, samt olika
underlagsrapporter tagits fram.
Vidare har det nya Tillväxtverket, Statens
kulturråd, Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet,
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Stiftelsen Svenska Filminstitutet samt Nämnden
för Hemslöjdsfrågor i sina respektive regleringsbrev för 2009 fått i uppdrag att, som en fortsättning på den fördjupade samverkan, utveckla och
medverka i insatser för kulturella och kreativa
näringar. Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser har fått i uppdrag att
ta fram en definition av begreppet kreativa näringar. Konstnärsnämnden har i uppdrag att hålla
sig informerad om dessa uppdrag. Regeringen
har även i sina ägardirektiv till Almi Företagspartner AB tydliggjort behovet av att bolaget
utvecklar sin kompetens om kulturella och kreativa näringar så att deras produkt – och
rådgivningsutbud – även når denna del av potentiella och befintliga företagare.
På regional nivå pågår många processer för att
utveckla området, bl.a. projektet KRUT som är
ett samarbete mellan Östergötland, Örebro,
Västmanland, Uppsala, Sörmland och Södra
Småland med stöd av Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Mål 2 Östra Mellansverige).
Målet är att skapa en hållbar utveckling inom den
kreativa sektorn och därigenom stärka dess ställning i samhället och som tillväxtfaktor. KRUTprojektet har fått 8,2 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och lika
mycket från olika svenska offentliga finansiärer
för att utveckla de kreativa sektorerna i östra
Mellansverige och södra Småland.
Inom EU pågår ett arbete med att se över förutsättningarna för de kreativa näringarna. En
arbetsgrupp har tillsatts inom den öppna samordningsmetoden 2008–2010 för att utveckla
förslag till hur området kan förbättras både på
nationell basis samt på EU-nivå.
Även inom Nordiska ministerrådets globaliseringsarbete pågår sedan 2008 ett initiativ, Kreanord, som har till uppgift att utveckla ett
gemensamt nordiskt utvecklings- och policyarbete för Nordens kreativa ekonomi. Kreanord är
ett samarbete mellan kultur- och näringspolitiken för att utveckla kunskap och verktyg som
kan främja kulturella och kreativa näringar,
bygga nätverk och profilera Norden som en kreativ region.
Analys och slutsats

Samverkan mellan kulturpolitiken samt regionala
tillväxtpolitiken och näringspolitiken har fördjupats. Strategiska myndigheter och institutioner

har fått regeringens uppdrag att arbeta med kulturella och kreativa näringar. Den planerade
handlingsplanen är avsedd att bidra med ytterligare kunskap och underlag för områdets fortsatta utveckling. Samverkansarbetet har också
bidragit till en viktig och angelägen diskussion
både om kulturens fria roll och om kulturens
betydelse och potential för att bidra till samhällets hållbara utveckling.
Kulturens fria roll och egenvärde är oomtvistlig men kulturen bidrar också i olika former till
utvecklingen inom andra samhällsområden. Det
är viktigt att ta tillvara och utveckla förutsättningarna för båda dessa roller. Syftet med kulturpolitikens medverkan i den fördjupade samverkan är att bredda kulturskapares arbetsmarknad, sprida kultur och kulturinnehåll i nya sammanhang samt även att ge goda förutsättningar
för att kulturskapares kompetens ska kunna tas
tillvara inom näringsliv och i frågor som rör
regioners utveckling och tillväxt.
Regeringen bedömer att det finns fortsatt
behov av att vidareutveckla förutsättningarna för
de kulturella och kreativa näringarna i Sverige,
liksom på nordisk och europeisk nivå.
3.4.5

Forskning inom kulturområdet

Resultat
Staten ger stöd till forsknings- och utvecklingsarbete inom kultursektorn. Under 2008 uppgick
stödet till ca 36 miljoner kronor via anslaget 1:5
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Medlen används för projekt inom Statens kulturråds, ansvarsmuseernas (Statens
historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde, Moderna museet,
Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för
världskultur och Stiftelsen Nordiska museet),
Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Institutet för språk- och folkminnens ansvarsområde.
Vidare används medel för grundforskning inom
naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet.
Flera av kulturområdets institutioner har haft
ett ansvar i forskningens organisation, bl.a. som
beställare, som basinstitutioner för annan forskning vid arkiv och museer samt som institutioner
med ansvar för forskningsprojekt. Insatserna har
i stor utsträckning haft betydelse för universitetsforskningen eftersom det handlar om t.ex.
grundläggande materialbearbetning som många
41
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gånger är en förutsättning för vidare forskning.
Kulturinstitutionerna är en viktig del av den infrastruktur som tillför värdefullt material till den
humanistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. I samband med förarbetet till propositionen Ett lyft för forskning och innovation
(prop. 2008/09:50) fick berörda institutioner på
kulturområdet i uppdrag av regeringen att ta
fram kunskaps- och forskningsstrategier.
I propositionen presenteras en sammanhållen
satsning inom det konstnärliga området och
kulturområdet. Satsningen omfattar en fortsatt
inriktning på konstnärlig forskning och utvecklingsarbete som inkluderar en satsning på en
forskarskola för det konstnärliga området och en
ny satsning inom kultur- och kulturarvsområdet.
För satsningen har Vetenskapsrådet avsatt 40
miljoner kronor från 2009 samt ytterligare 10
miljoner kronor från 2010. Inom ramen för detta
ska forskarskolan finansieras med 7 miljoner
kronor årligen i minst fem år.
På arkivområdet har det bedrivits forskning
och metodutveckling inom flera fält, bl.a. arkivpedagogik, standardisering, arkivredovisning och
teknikutveckling för digitalisering. Under 2008
har särskilt viktiga insatser gjorts för kunskapsuppbyggnad inom området långsiktigt digitalt
bevarande. Ett stort utvecklingsprojekt är det
pågående s.k. LDB-centrum vid Luleå tekniska
universitet. Deltagare i centrumbildningen var
till en början universitetet, Riksarkivet och
Bodens kommun. Riksarkivet fick också en roll
som koordinator inom EU-projektet PROTAGE inriktat på forskning om långsiktigt
digitalt bevarande.
Inom kulturmiljöområdet har frågor som bl.a.
kan skapa samverkan mellan forskning och
praktik (t.ex. förebyggande konservering och
utvecklingen av långsiktigt hållbara konserveringsmetoder) hanterats inom ramen för Riksantikvarieämbetets
FoU-program.
Riksantikvarieämbetet har under 2008 fortsatt
att utveckla och stimulera till forskning kring
kulturmiljöer och kulturarv med ett tvärsektoriellt perspektiv och etablerande av nätverk och
samarbeten.
Statens kulturråd har fördelat bidrag till eller
varit beställare av kulturpolitiskt relevant forskning. Myndigheten bedriver endast i begränsad
omfattning egen forskningsverksamhet. Statens
kulturråd lägger i sin bidragsgivning vikt vid att
stimulera det konstnärliga FoU-arbetet och att
stödja projekt som har praktisk bäring för kul42

turvärlden. Statens kulturråd har även fördelat
medel för FoU vid ansvarsmuseerna. Den forskning som bedrivits vid dessa museer har varit av
strategisk betydelse för att bygga upp ny kunskap och stärka museernas verksamhet, bl.a. när
det gäller att definiera och förmedla kulturarvet.
Forskning och utvecklingsarbete har bedrivits i
olika omfattning även vid övriga museer inom
kulturområdet. En arbetsgrupp för museers
forskning har bildats inom ramen för Museikoordinatorns arbete.
Institutet för språk och folkminnen har bedrivit forskning inom en rad olika projekt inom
bl.a. dialekt-, ortnamns- och personnamnsområdet. Institutet samarbetar i första hand med universitet och högskolor, men även med andra
institutioner. Resultaten av kunskapsuppbygganden har överförts till forskarsamhället, allmänhet och massmedia m.fl. i form av tryckta
skrifter, vetenskapliga och populärvetenskapliga
artiklar, föredrag m.m.
Naturhistoriska riksmuseet har haft en
omfattande forskningsverksamhet som inbegripit både grundforskning och tillämpad forskning
inom myndighetens verksamhetsområde. Kvaliteten på arbetet säkras bl.a. genom regelbunden
publicering i vetenskapliga tidskrifter nationellt
och internationellt. Museets forskare har fortsatt
varit framgångsrika i att konkurrera om externa
bidrag hos bl.a. Vetenskapsrådet. Antalet publikationer under 2008 visar en stor ökning av den
vetenskapliga aktiviteten över museets alla
ämnesområden.
Analys och slutsatser
Forskningen inom kulturområdet har omfattat
ett stort område som inte bara innefattat
konstarter, kulturarv och kulturinstitutioner
utan även frågor om värderingar och förhållningssätt. Liksom andra kunskapssektorer
påverkas kultursektorn av en ständig utveckling i
det omgivande samhället. Kulturinstitutionernas
förmåga att efterfråga, värdera och implementera
forskning i sin verksamhet har varit grundläggande för att kunna förmedla kunskap till
samhällets olika aktörer och intressenter.
Regeringen bedömer att institutionerna, som
får medel via anslaget 1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, överlag har haft
en god forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Vidare har institutionerna generellt haft ett gott
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samarbete med universitet och högskolor nationellt och flera av dem även internationellt. Kvaliteten på forskningen återspeglas i resultatmått
som belyser publicering, tilldelning av externa
forskningsmedel erhållna i konkurrens, besök av
gästforskare samt externa utvärderingar, utmärkelser och andra slag av uppmärksamhet m.m.
Särskilt utmärkande är Naturhistoriska riksmuseet, som är en forskningsinstitution med professurer och doktorander, och där forskningen
inom bl.a. zoologi, botanik, paleontologi och
geologi håller en hög kvalitet i ett internationellt
perspektiv. Även Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Institutet för språk och folkminnen, Statens kulturråd och flertalet av museerna har en
etablerad struktur för forskning och utveckling
och flera av dem ligger långt framme inom sina
respektive områden.
3.4.6

Jämställdhet

till scenkonst och specifikt till vissa sektorer. De
riktar in sig på en rad kända jämställdhetsproblem. Kulturrådet konstaterar samtidigt i sin
rapport På väg mot jämställd scenkonst att
dansområdet är underrepresenterat i ansökningarna, och att 95 procent av de engagerade i projekten är kvinnor, vilket bör beaktas i beredningen av nya utvecklingsprojekt.
Tre miljoner kronor har även avsatts till Delegationen för fördelning av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt
(fr.o.m. 2008 fördelas stödet av Ungdomsstyrelsen) som under en treårsperiod ska fördela medel till jämställdhetsprojekt som genomförs av
organisationer inom kultursektorn.
Konstnärsnämnden har publicerat rapporten
Konstnärernas inkomster som bl.a. visat att
inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor
bland konstnärer är mindre än för befolkningen
som helhet.

Resultat

Analys och slutsatser

Samtliga myndigheter på kulturområdet har i
uppgift att integrera jämställdhetsperspektiv i
verksamheten.
Mot bakgrund av bl.a. slutsatserna i betänkandet Plats på scen (SOU 2006:42) har regeringen
uppdragit åt Statens kulturråd, Konstnärsnämnden och Jämställdhetsombudsmannen (numera
Diskrimineringsombudsmannen) att gemensamt
göra en fördjupad analys av jämställdheten inom
scenkonstområdet. Uppdraget har redovisats i
januari 2009. Kulturrådet sammanfattar sin analys med att andelen kvinnliga chefer har ökat vid
landets teater- och dansinstitutioner under de
senaste åren. Utvecklingen gäller dock inte
musikområdet, där männen fortfarande är i klar
majoritet.
Regeringen har därutöver avsatt 3 miljoner
kronor under åren 2007–2009 för projekt som
långsiktigt verkar stimulerande och stödjande i
arbetet med att uppnå jämställdhet inom scenkonstområdet. Hittills har Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Diskrimineringsombudsmannen fördelat 1,75 miljoner kronor till sju projekt
som bl.a. analyserar informella beslutsprocesser
inom teatern, forskar om och marknadsför
kvinnliga tonsättare från 1800-talet och utarbetar
ett koncept för jämställdhetsmärkning av scenkonst. De projektförslag som har fått bidrag har
en bredd i metodval och riktar sig både generellt

Den övergripande strategin för regeringens politik på området är att ett jämställdhetsperspektiv
ska integreras i verksamheten. Införandet av kravet på ett integrerat jämställdhetsperspektiv i
myndigheternas instruktioner ger ett tydligt ansvar till myndigheterna. Samtidigt finns det
behov av att fortsatt följa resultaten inom vissa
områden, som exempelvis scenkonstområdet.
3.4.7

Kultur och hälsa

Resultat

Ett mål för kulturpolitiken är att kulturen ska
vara tillgänglig för så många som möjligt. Kulturen ger människor upplevelser och möjligheter
att påverka och ifrågasätta. Forskningen har
påvisat ett positivt samband mellan deltagande i
kulturella verksamheter och förbättrad hälsa. De
som ofta går på bio, teater och museer har generellt en bättre hälsa än genomsnittsbefolkningen.
Ny hjärnforskning visar hur musik och dans kan
användas i rehabilitering.
Statens kulturråd har i uppdrag att arbeta för
att de kulturpolitiska målen får genomslag i
samhället och att kulturpolitiska aspekter på
utvecklingen beaktas inom andra områden, däribland folkhälsoområdet. Kulturrådet följer
43

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

utvecklingen inom fältet och förbereder en
uppföljning av den strategi för arbetet med kultur och hälsa som myndigheten tog fram 2005.
Vid Göteborgs universitet har ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och spridning av
forskning inom området kultur och hälsa etablerats och i det nordiska samarbetet har ett arbete
påbörjats för att för att öka kunskapen inom
fältet.
Analys och slutsatser

Ett betydelsefullt tvärsektoriellt arbete med
kultur pågår inom vården, skolan, regional
utveckling och arbetslivet. Regeringen vill fortsätta att stärka samverkan mellan kulturpolitiken
och andra politikområden i syfte att öka kunskapen om hur kulturen kan bidra till en positiv
utveckling inom bl.a. vårdsektorn och utbildningsområdet. Regeringens satsning Skapande
skola har ökat barns möjligheter att skapa själva
och vara delaktiga i kulturlivet.
3.4.8

Handikappolitik

Resultat

För handikappolitiken gäller följande mål:
-

en samhällsgemenskap med mångfald som
grund,

-

att samhället utformas så att människor
med funktionshinder i alla åldrar blir fullt
delaktiga i samhällslivet,

-

jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och
pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Det handikappolitiska arbetet ska inriktas särskilt på:
-

att identifiera och undanröja hinder för full
delaktighet i samhället för människor med
funktionshinder,

-

att förebygga och bekämpa diskriminering
mot personer med funktionshinder,

-

att ge barn, ungdomar och vuxna med
funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande.
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Målen är beslutade av riksdagen i samband med
att den nationella handlingsplanen för handikappolitiken – Från patient till medborgare –
antogs av riksdagen (prop. 1999/2000:79, bet.
1999/2000: SoU14, rskr. 1999/2000:240).
På kulturområdet är Statens kulturråd och
Riksantikvarieämbetet de sektorsansvariga myndigheterna med uppgift att samordna, stödja och
driva på utvecklingen för att uppnå de nationella
målen.
Kulturrådet har i januari 2009 genomfört en
enkätundersökning om tillgänglighet till kultur
för personer med funktionsnedsättning. Enkäten
skickades till regionala kulturinstitutioner, fria
teatergrupper och musikföreningar med egen
scen. Resultatet visar att det pågår ett omfattande arbete för att öka tillgängligheten men att
mycket återstår att göra för dessa aktörer. Den
fysiska tillgängligheten betonas ofta mer än tillgängligheten i övriga delar av verksamheten och
utformning av intern och extern information.
Inom tillgänglighetsområdet har Statens kulturråd prioriterat scenkonsten. Ett resultat av
detta är Hallundadeklarationen som antogs på en
nordisk konferens under 2008 arrangerad av
Statens kulturråd i samarbete med Riksteatern
och Nordiska handikappolitiska rådet. Denna
deklaration, som tillkom på initiativ av de
branschföreträdare som deltog i seminariet,
uppmanar chefer och ledningar inom scenkonstområdet att ta ett ökat ansvar för att förbättra tillgängligheten till information, lokaler
och verksamhet för personer med funktionsnedsättning.
Statens kulturråd ansvarar för att fördela särskilda bidragsmedel med syfte att inom sitt sektorsansvar främja tillgången till kultur för personer med funktionsnedsättning. Under 2008
beviljades 14 projektbidrag på totalt 2,7 miljoner
kronor.
Riksantikvarieämbetet betalar årligen ut ca 1
miljon kronor som går direkt till åtgärder för att
undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Därutöver kan del av projektmedel
användas för samma syfte, men i de fallen görs
ingen särredovisning.
Inom Nordiska ministerrådets ram deltar
Riksantikvarieämbetet i ett samarbetsprojekt om
tillgänglighet till olika kulturhistoriska miljöer.
Riksantikvarieämbetet har även medverkat till att
tillgänglighetsfrågorna har förts in i kulturarvsutbildningen vid Stockholms universitet.
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Med propositionen Språk för alla – förslag till
språklag (prop. 2008/09:153) föreslog regeringen
en ny språklag. Lagförslaget har antagits av riksdagen och lagen trädde i kraft den 1 juli 2009.
Enligt den nya lagen har det allmänna ett särskilt
ansvar för att skydda och främja det svenska
teckenspråket.
Propositionen Utveckling för oberoende och
kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst
2010 – 2013 (prop. 2008/09:195) överlämnades
till riksdagen i juni 2009. Propositionen innehåller förslag till villkor och riktlinjer för den kommande tillståndsperioden för Sveriges Radio AB
(SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR). I propositionen
föreslår regeringen att ett mål för tillståndsperioden ska vara att alla program på svenska i SVT1,
SVT2, SVTB, Kunskapskanalen och SVT24 ska
textas. Vidare föreslås att SVT ska höja ambitionsnivån när det gäller verksamhet på teckenspråk. Regeringen gör i propositionen bedömningen att fler program på teckenspråk även i
UR samt fler teckentolkade program och försök
med syntolkning i både SVT och UR bör vara en
rimlig utveckling mot det långsiktiga målet att
göra hela utbudet tillgängligt för alla medborgare.
I utredningsbetänkandet En ny radio- och
TV-lag (SOU 2008:116) föreslås en helt ny lagregel om att tv-sändningar ska utformas så att
programmen blir tillgängliga för personer med
funktionsnedsättning. Detta ska ske genom
textning, tolkning, uppläst text eller liknande.
Ärendet bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket och
Taltidningsnämnden har under året fått ett
gemensamt regeringsuppdrag att utreda möjligheterna till ökad samverkan mellan myndigheterna, vilket har avlämnats genom rapporten
Samverkan för ökad tillgänglighet. Samtidigt fick
Taltidningsnämnden ett eget uppdrag om att
kartlägga behovet av taltidningar och utreda
möjligheterna till effektiviseringar, vilket avrapporterades med Framtida inriktning för taltidningsverksamheten i Sverige.
Statens maritima museer har genomfört projektet ”Alla ombord” där barn och unga oavsett
funktionsförmåga ska kunna delta aktivt i den
pedagogiska verksamheten.

Analys och slutsats

Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla –
genom bildningsarbete, genom möjligheter till
eget skapande och genom möjligheter att ta del
av professionellt konstnärligt skapande. Funktionsnedsattas perspektiv ska därför beaktas i alla
regeringsinitiativ på kulturområdet.
Att regering och riksdag har stärkt teckenspråkets ställning är viktigt ur ett demokratiskt och
yttrandefrihetsperspektiv.
Under 2008 har tillgängligheten inom scenkonsten särskilt uppmärksammats. Regeringen
ser positivt på branschens eget initiativ att flytta
fram positionerna genom Hallundadeklarationen.
Det är angeläget att programmen i radio och
tv görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Regeringens förslag och bedömningar när det gäller radio och tv i allmänhetens
tjänst samt utredningsförslaget om en ny radiooch tv-lag är viktiga steg mot ett ökat tillgängliggörande.
Regeringen har i direktivet till filmutredningen (dir. 2008:88) gett utredningen i uppdrag
att beakta frågan om filmens tillgänglighet för
personer med funktionsnedsättning.
Regeringen bedömer att utvecklingen har gått
framåt men att det finns ytterligare förutsättningar för att bredda tillgängligheten.
3.4.9

Regional fördelning av statens stöd
till kultur

Resultat

En viktig uppgift för kulturpolitiken är att bidra
till ett brett utbud av kultur i hela landet. Samtidigt som kulturpolitiken ska främja både likvärdighet vad gäller tillgänglighet och utbud i olika
delar av landet måste det även finnas utrymme
för regionala variationer och prioriteringar.
Kulturpolitiken bygger sedan lång tid tillbaka på
principen om ett gemensamt offentligt ansvar
för och finansiering av kulturen. Statens kulturråd har regeringens uppdrag att följa upp det
regionala utfallet av statens stöd till kultur. I
rapporten Statliga kulturinsatser regionalt, kulturen i siffror, 2009:3, redovisas det regionala
utfallet för 2008.
Statens kulturråds uppföljning visar att stat,
landsting och kommuner 2007 gemensamt satsat
45
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cirka 22 miljarder kronor på kultur, varav det
statliga stödet uppgår till ca 10 miljarder kronor.
I detta belopp ingår även utgifter för folkbildning och medieområdet.
Även EU:s kulturprogram och strukturfonder
bidrar till att finansiera kulturverksamheter runt
om i Sverige. 2008 fördelades 225 miljoner kronor av strukturfondsmedlen till kulturverksamheter i Sverige.
I Kulturrådets rapport 2009:3 redovisas den
statliga bidragsgivningen från myndigheter och
andra organisationer till regional kulturverksamhet. Statens kulturråd är den största bidragsgivaren och fördelar nära 1,3 miljarder kronor till
regionala kulturverksamheter i bidragsmedel,
vilket motsvarar 70 procent av den totala
bidragsgivningen. Den största delen av denna

bidragsgivning, cirka 73 procent, avser stöd till
scenkonstområdet. Konst, museer och utställningar tilldelas cirka 15 procent av bidragsgivningen och litteratur och biblioteksområdet
cirka 7 procent.
Övriga statligt finansierade bidragsgivare är
Konstnärsnämnden,
Riksantikvarieämbetet,
Boverket, Riksarkivet, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Svenska Filminstitutet, Stiftelsen Framtidens kultur och Allmänna arvsfonden.
Den totala länsvisa fördelningen av bidragsgivning och så kallad omräknad verksamhet, det
vill säga myndigheter och organisationer som
kunnat räkna om sin regionala verksamhet i faktiska medel, framgår av tabell 3.2 nedan. Fördelningen har varit relativt sett stabil under den
senaste treårsperioden.

Tabell 3.2 Totala statliga medel för regional kulturverksamhet 2006–2008, tusental kronor samt kronor per invånare1
2006
Totalt

Län

Stockholms län

2007
Totalt

Kr/inv

2008
Totalt

Kr/inv

361 428

188

359 912

185

389 166

196

Uppsala län

88 392

276

95 645

296

124 063

379

Södermanlands län

49 581

188

47 700

180

48 860

183

Östergötlands län

127 034

304

127 145

302

124 176

293

Jönköpings län

56 252

170

63 878

191

59 514

178

Kronobergs län

53 916

300

40 375

223

41 844

230

Kalmar län

61 389

263

57 929

248

64 512

276

Gotlands län

45 882

801

49 572

868

52 734

925

Blekinge län

43 560

288

50 094

330

47 255

310

321 126

271

286 005

238

299 701

247

Skåne län
Hallands län
Västra Götalands län
Värmlands län

54 724

189

49 206

169

60 626

207

440 095

286

437 710

283

462 244

297

76 378

279

81 158

296

79 685

291

Örebro län

66 424

242

62 503

226

58 829

212

Västmanlands län

56 052

226

56 427

226

50 744

203

Dalarnas län

65 808

239

64 981

236

63 227

229

Gävleborgs län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län
Riket totalt
1

Kr/inv

74 987

272

75 255

273

69 470

252

169 136

693

179 910

739

186 608

767

60 311

475

60 883

480

59 361

468

111 168

432

118 891

462

117 359

455

77 208

307

79 281

316

83 711

335

2 460 852

270

2 473 704

269

2 535 513

274

.Tabellen inkluderar både bidrag och verksamhet omräknad i faktiska belopp. För 2008 ingår Statens försvarshistoriska museer och Institutet för språk- och folkminnen.

Dessa har tidigare inte redovisat kostnader.
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Av tabellen framgår att ca 45 procent av de totala
medlen går till de tre storstadslänen Stockholm,
Västra Götaland och Skåne, vilka också utgör en
mycket stor del av befolkningen. I dessa län är
stödet cirka 200–300 kronor per invånare. Däremot är det de glesare befolkade länen Gotland,
Västernorrland, Jämtland och Västerbotten som
tilldelas högst stöd per invånare. Stödet i dessa
län varierar från 455 till 925 kronor per invånare.
Det höga stödbeloppet i Västernorrlands län
beror bl.a. på Riksarkivets verksamhet i länet.

gjordes 2007 till följd av avskaffandet av kravet
på fri entré för vuxna vid de centrala museerna
medför att en jämförelse av hyreskostnadernas
andel av anslagen mellan 2006 och åren därefter
blir missvisande för dessa museer. I kolumnen
längst till höger är det därför åren 2007 och 2008
som anges eftersom de är jämförbara i detta
avseende.

Analys och slutsatser
Statens kulturråd konstaterar i sin rapport att det
är svårt att dra några bestämda slutsatser av den
regionala fördelningen. Utfallet återspeglar såväl
kulturpolitiska prioriteringar som geografiska
och demografiska förutsättningar runt om i landet.
Kulturrådet framhåller vidare att det statliga
stödet också återspeglar de regionala och lokala
satsningarna. En stor del av det statliga stödet
går till de regionala kulturinstitutionerna och
dessa har landsting eller kommun som huvudman. Eftersom det statliga stödet kräver regional
medfinansiering påverkas utfallet av landstingens
och kommunernas egna kulturpolitiska prioriteringar. Kulturrådet framhåller att de gemensamma satsningarna har bidragit till att den
nationella kulturpolitiken är väl förankrad på
samtliga politiska nivåer.
Kulturrådet har i sin regionala redovisning
omarbetat sin rapportstruktur, så att den bättre
speglar de regionala mottagarnas perspektiv.
Regeringen bedömer att detta är ett ändamålsenligt sätt för att följa upp och analysera den statliga regionala fördelningen. Regeringen bedömer
vidare att Kulturrådet i samverkan med berörda
parter bör vidareutveckla arbetet med att analysera det regionala utfallet så att slutsatser kan
dras både vad gäller respektive myndighets verksamhet och utifrån en sammanvägd bild av det
statliga stödets regionala utfall
3.4.10 Redovisning av vissa
kulturinstitutioners hyror
Regeringen lämnar härmed den redovisning av
kulturinstitutionernas hyreskostnader som
framgår av tabell 3.3. De anslagsjusteringar som
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Tabell 3.3 Hyreskostnader m.m. för vissa kulturinstitutioner under 2006-2008
Myndighet/Institution

Hyreskostnad inkl. uppvärmning och
el
2006

2006

2007

2008

Förändring i
procentenheter
2007–2008

20 662

20 261

22 463

253 093

256 863

248 246

8,2%

7,9%

9,0%

+1,1

Operan

50 179

44 906

50 432

338 347

343 946

381 011

14,8%

13,0%

13,2%

+0,2

Dramaten

30 344

32 880

33 115

194 414

201 038

200 551

15,6%

16,4%

16,5%

+0,1

Dansens hus

8 228

8 666

8 764

21 015

21 178

20 523

39,2%

40,9%

42,7%

+1,8

Rikskonserter

9 751

9 457

9 600

67 787

68 316

68 289

14,4%

13,8%

14,0%

+0,2

117 741

118 685

123 426

313 521

316 478

319 197

37,6%

37,5%

38,7%

+1,2

5 281

5 842

6 119

35 835

44 804

45 356

14,7%

13,0%

13,5%

+0,5

Institutet för språk och
folkminnen1

2

2008

Hyreskostnad inkl.
uppvärmning och el, andel av
anslag/bidrag
2006
2007
2008

Riksteatern

Riksarkivet och
landsarkiven

1

2007

Anslag/Bidrag

Riksantikvarieämbetet

42 413

38 528

47 574

195 416

198 142

222 561

21,7%

19,4%

21,4%

+2,0

Statens historiska museer

19 575

19 648

19 829

79 477

76 045

76 627

24,6%

25,8%

25,9%

+0,1

Nationalmuseum med
Prins Eugens
Waldemarsudde

31 962

32 971

32 771

93 171

83 547

87 196

34,3%

39,5%

37,6%

-1,9

Naturhistoriska
riksmuseet

47 749

45 263

45 573

151 280

144 062

145 555

31,6%

31,4%

31,3%

-0,1

Statens museer för
världskultur

55 847

55 811

57 080

139 225

137 870

142 130

40,1%

40,5%

40,2%

-0,3

Livrustkammaren,
Skoklosters slott och
Hallwylska museet

11 007

11 239

11 982

43 550

37 375

37 869

25,3%

30,1%

31,6%

+1,5

Statens maritima museer

54 537

55 190

57 537

101 862

99 422

107 600

53,5%

55,5%

53,5%

-2,0

Arkitekturmuseet

12 100

12 300

12 407

35 717

35 580

33 941

33,9%

34,6%

36,6%

+2,0

Statens musiksamlingar

13 155

14 027

14 716

47 010

46 761

47 128

28,0%

30,0%

31,2%

+1,2

Statens försvarshistoriska
museer

25 845

26 638

27 076

64 893

67 970

73 269 2

39,8%

39,2%

37,0%

-2,2

Moderna museet

45 935

47 096

45 067

114 583

109 924

110 952

40,1%

42,8%

40,6%

-2,2

Nordiska museet

23 807

24 074

28 143

110 307

103 436

104 850

21,6%

23,3%

26,8%

+3,5

Tekniska museet

14 436

12 338

13 467

41 015

42 677

43 072

35,2%

28,9%

31,3%

+2,4

Arbetets museum

1 986

2 046

2 253

14 027

13 482

13 581

14,2%

15,2%

16,6%

+1,4

Dansmuseet

4 166

4 364

4 330

9 585

9 672

10 019

43,5%

45,1%

43,2%

-1,9

Drottningsholms
teatermuseum

2 803

2 837

3 217

7 107

7 173

7 244

39,4%

39,6%

44,4%

+4,8

Forum för levande historia

5 104

5 302

5 755

40 061

42 928

43 238

12,7%

12,4%

13,3%

+0,9

Uppgifterna fram till den 1 juli 2006 avser Språk- och folkminnesinstitutet.
Anslaget har i tabellen minskats med 23 miljoner kronor som avser ett tillskott för bidragsgivning till försvarshistoriska museiverksamheter.
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3.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har genomfört en granskning av
bidragsgivningen inom kulturområdet (RiR
2008:14) som omfattar regeringen och de
bidragsgivande myndigheterna Statens kulturråd
och Konstnärsnämnden. Granskningen har
inriktats mot två frågor. Den ena frågan gäller
om bidragsgivande myndigheter har en god
intern styrning och kontroll i bidragsprocessen,
som bidrar till en effektiv bidragsgivning. Den
andra frågan avser om regeringens och bidragsgivande myndigheters styrning av bidragssystemet ger förutsättningar för omprövning. Regeringen kommenterade rapporten första gången i
budgetpropositionen för 2009.
Riksrevisionen anför att målen för Statens
kulturråd är så många att prioriteringarna i Kulturrådets bidragsgivning blir otydlig för de
bidragsssökande. Regeringen har i regleringsbrevet till Statens kulturråd för 2009 minskat antalet
mål och avser att fortsätta denna översyn.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att
se över de förordningar som styr bidragsgivningen så att de tydliggör på vilka grunder bidragen ska fördelas. Bland annat som en följd av den
kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3)
avser regeringen att se över vissa bidragsförordningar.
Riksrevisionen konstaterar att nuvarande
bidrag ofta avser traditionella och etablerade
konstformer, vilket kan göra det svårt för genreöverskridande verksamhet att få stöd. Regeringen har gjort en viss omprioritering av bidragen inom ramen för budgetpropositionen. En
del av Riksrevisionens kritik har rört bristen på
förnyelse inom bidragsgivningen, då i form av att
bidragen till största delen har gått till samma
bidragsmottagare under flera år. Regeringen vill
här framhålla att förnyelse inom bidragsgivningen inte säkerställs genom omsättning på
bidragsmottagare. Förnyelse har i grunden att
göra med verksamhetens innehåll snarare än
bidragsmottagande organisation.
Vidare konstateras i granskningen att varken
Kulturrådet eller Konstnärsnämnden systematiskt följer upp och utvärderar bidragsmottagare
och bidragstyper. Regeringen instämmer i att
förbättringar kan göras på detta område och
avser att ta upp frågan i dialog med myndigheterna. För Kulturrådets del finns sedan tidigare i
myndighetens instruktion ett särskilt uppdrag

att följa upp och utvärdera de statliga insatserna.
Regeringen föreslår dessutom i kulturpropositionen att en fristående analysmyndighet ska
inrättas.
Riksrevisionens granskning har även visat att
Kulturrådet och Konstnärsnämnden har belastat
vissa sakanslag med förvaltningsutgifter, vilket
minskar tydligheten i hur stor del av myndigheternas medel som går till förvaltningsutgifter
respektive bidrag. Myndigheterna har inkommit
till regeringen med underlag som förtydligar hur
stor andel av bidragsanslagen som belastas med
förvaltningsutgifter. Underlagen bereds för närvarande i Regeringskansliet.

3.6

Budgetförslag

3.6.1

1:1 Statens kulturråd

Tabell 3.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

46 623

2009

Anslag

48 781

2010

Förslag

49 612

2011

Beräknat

45 064

2

2012

Beräknat

45 315

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 187
47 353

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 44 713 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 44 726 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens kulturråds förvaltningskostnader. Statens kulturråd är en central
förvaltningsmyndighet inom kulturområdet som
ska följa utvecklingen och ge ett samlat underlag
för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen med genomförandet av denna. I den uppgiften ligger en skyldighet att verka för samordning av och effektivitet i de statliga åtgärderna
och därigenom främja utvecklingen av kulturverksamheten. Statens kulturråd handlägger
ärenden som rör teater, dans, musik, konst,
museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek,
folkbildning och folkrörelser i den utsträckning
det inte är en uppgift för någon annan myndighet. Sedan 2002 har Statens kulturråd i uppdrag
att årligen dela ut ett internationellt litteraturpris
till Astrid Lindgrens minne. Statens kulturråd
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har ett sektorsansvar för handikappfrågor med
anknytning till sitt verksamhetsområde. Vidare
är Statens kulturråd statistikansvarig myndighet
för kulturstatistiken samt stöder forskning inom
kulturområdet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Statliga utställningsgarantier
Statens kulturråd hanterar verksamheten med
statliga utställningsgarantier. Verksamheten finansieras med avgifter och eventuella överskott
redovisas på statsbudgetens inkomstsida under
inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

Regeringen beräknar att anslaget minskar med
5 miljoner kronor fr.o.m. 2011.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 49 612 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Statens kulturråd för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 45 064 000 kronor
respektive 45 315 000 kronor.
3.6.2

Tabell 3.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 3.5 Statliga utställningsgarantier
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel
(som inte
får disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall
2008

0

1288

1217

71

Prognos
2009

0

1250

1250

0

Budget
2010

0

1300

1300

0

Resultat
(intäktkostnad)

Regeringens överväganden
Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Statens kulturråd
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

48 781

48 781

48 781

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1 664

2 060

2 328

-757

-5 763

-5 793

Förslag/beräknat anslag

Utfall

207 691

2009

Anslag

203 204

2010

Förslag

210 885

2011

Beräknat

241 885

2

2012

Beräknat

236 385

3

-14

-1

49 612

45 064

45 315

Anslaget minskas med 757 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.

1 681
200 914

Anslaget används för bidrag till en rad skilda ändamål på kulturområdet. Anslaget får belastas
med vissa kostnader för administration och
genomförande av verksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009
-76

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 241 885 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 236 385 tkr i 2010 års prisnivå.

1

2010

2011

2012

199 604

199 604

199 604

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

50

2008

1

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

1:2 Bidrag till allmän
kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete

261

261

261

11 020

42 020

36 520

210 885

241 885

236 385

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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Anslaget tillförs 10 miljoner kronor under 2010
och 2011 till centrumbildningarna för bl.a.
arbetsförmedlande tjänster.
Anslaget ökas med ytterligare 4 miljoner kronor fr.o.m. 2010 till Teateralliansen.
Regeringen avser att avveckla stödet till länsbildningsförbunden samt minska bidragsgivningen till vissa verksamheter under anslaget.
Till följd av dessa omprioriteringar inom
utgiftsområdet minskar anslaget med 2,780 miljoner kronor fr.o.m. 2010.
För Institutet Dans i skolan överförs 200 000
kronor till utgiftsområdet 16, anslag 2:19 Luleå
tekniska universitet: Grundutbildning.
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska
propositionen (prop. 2009/10:3) att en ny analysmyndighet bör inrättas. För att möjliggöra
detta har medel tillförts anslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 210 885 000 kronor anvisas under
anslaget 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet,
utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 241 885 000 kronor respektive
236 385 000 kronor.
3.6.3

1:3 Skapande skola

Tabell 3.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

50 271

2009

Anslag

55 905

2010

Förslag

111 971

2011

Beräknat

113 781

2

114 871

3

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 729
59 170

Regeringens överväganden
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Skapande skola
Tusental kronor

Anvisat 2009

Anslaget används för en långsiktig satsning för
barn i grundskolan, kallad Skapande skola-satsningen. Satsningen innebär att skolans kunskapsmål och kulturpolitikens mål om barns och
ungdomars rätt till professionell kultur och till
eget skapande sammanfaller. Anslaget får belastas med vissa kostnader för administration och
genomförande av verksamheten.

2011

2012

55 905

55 905

55 905

1 934

2 869

3 432

54 132

55 007

55 534

111 971

113 781

114 871

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 868 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Regeringen bedömer i den kulturpolitiska
propositionen att satsningen på Skapande skola
bör byggas ut till att även omfatta grundskoleelever i årskurserna 4–6. Regeringen föreslår att
anslaget tillförs 55 miljoner kronor per år fr.o.m.
2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 111 971 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Skapande skola för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 113 781 000 kronor respektive 114 871 000 kronor.
3.6.4

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 111 971 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 111 971 tkr i 2010 års prisnivå.

2010

1

1:4 Försöksverksamhet med ändrad
regional fördelning av
kulturpolitiska medel

Tabell 3.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

148 660
151 955

1

2010

Förslag

158 687

2011

Beräknat

161 305

2

2012

Beräknat

162 892

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
148 286

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 158 687 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 158 687 tkr i 2010 års prisnivå.
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Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning genomförs under perioden den 1 januari 1997–31
december 2010 en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Skåne län. Det
regionala självstyrelseorganet i Skåne län har från
Statens kulturråd övertagit ansvaret att besluta
om fördelningen av statsbidrag till regional kulturverksamhet mellan den 1 juli 1998 och fram
till och med 31 december 2010. Anslagets ändamål är att finansiera denna försöksverksamhet.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
kulturpolitiska medel
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

151 955

151 955

151 955

6 732

9 350

10 937

158 687

161 305

162 892

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Med anledning av att försöksverksamheten upphör den 31 december 2010 lämnar regeringen i
den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3) förslag om den framtida ansvarsfördelningen inom kulturområdet.
Regeringen avser att överlåta åt det regionala
självstyrelseorganet att ansvara för beslut om
vilka institutioner som ska vara stödberättigade
under 2010 enligt de av riksdagen godkända
ändamålen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 158 687 000 kronor anvisas under
anslaget 1:4 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
161 305 000 kronor respektive 162 892 000 kronor.
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3.6.5

1:5 Forsknings- och
utvecklingsinsatser inom
kulturområdet

Tabell 3.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

37 234

2009

Anslag

37 081

2010

Förslag

38 143

2011

Beräknat

39 263

2

2012

Beräknat

40 051

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

170
36 425

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 38 143 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 143 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera forskningsoch utvecklingsinsatser inom kulturområdet.
Medlen används för projekt inom Statens kulturråds, Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och
Institutet för språk och folkminnens ansvarsområden. Vidare beräknas under anslaget del av
kostnaderna för grundforskning inom naturvetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet.
Avsikten är att de medel under anslaget som i
dag går till projekt inom ansvarsmuseernas
ansvarsområden fr.o.m. 2010 ska fördelas till
projekt inom samtliga centrala museers ansvarsområden.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

37 081

37 081

37 081

1 643

2 781

3 580

-581

-598

-610

38 143

39 263

40 051

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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Anslaget minskas med 581 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 38 143 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom
kulturområdet för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 39 263 000 kronor respektive 40 051 000 kronor.
3.6.6

Regeringens överväganden
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Stöd till icke-statliga kulturlokaler
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

9 898

9 898

9 898

0

0

0

9 898

9 898

9 898

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

1:6 Stöd till icke-statliga
kulturlokaler

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 3.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

9 691

2009

Anslag

9 898

2010

Förslag

9 898

2011

Beräknat

9 898

2012

Beräknat

9 898

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

14 589
13 171

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 9 898 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Stöd till icke-statliga kulturlokaler för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
9 898 000 kronor respektive 9 898 000 kronor.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för stöd till icke-statliga kulturlokaler för ny- eller ombyggnad inklusive
handikappanpassning av musei-, teater- och konsertlokaler som tillhör någon annan än staten.
Beslut om bidrag fattas av Boverkets samlingslokalsdelegation efter samråd med Statens kulturråd.

53

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

4 Teater, dans och musik

4.1

Omfattning

Avsnittet omfattar statens bidrag till Kungliga
Operan AB, Kungliga Dramatiska Teatern AB,
Riksteatern, Stiftelsen Svenska rikskonserter,

4.2

Stiftelsen Dansens Hus och Drottningholms
slottsteater. Vidare omfattas de statliga stöden
till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner
samt
den
fria
scenkonsten.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Teater, dans och musik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

930

987

964

1 018

1 029

1 050

Teater, dans och musik

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens
Hus, Svenska rikskonserter, Drottningholms slottsteater
och Voksenåsen
2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala
och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner

762

779

761

812

825

831

2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

150

156

152

159

159

169

1 843

1 922

1 876

1 988

2 013

2 050

Summa Teater, dans och musik
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen framgår av avsnitt 3.3.

4.4

Resultatredovisning

Resultat
Nationella institutioner

Kungliga Operan AB och Kungliga Dramatiska
Teatern AB hade under 2008 ett brett utbud av
produktioner av klassiska och moderna verk. Ett
intensivt arbete pågår vid nationalscenerna med
att nå nya grupper i samhället, särskilt barn och
unga. Dramaten hade sammanlagt 928 egna föreställningar vid teaterns sex scener som besöktes
av 204 858 personer. Genomsnittsbeläggningen
var 68 procent. Operan hade 206 föreställningar
på stora scenen med 168 993 besökare. Genomsnittsbeläggningen för opera var 83 procent och
för balett 97 procent.
Opera och balett i original för barn, uppsökande verksamhet och turné med sikte på ungdomspublik utvecklas positivt. Samarbetet med
Folkets Hus och Parker, Sveriges Television AB
och Sveriges Radio AB fortsätter. Under 2008
sändes fyra föreställningar i SVT, två föreställningar via digitala biografer samt fem operapremiärer i SR P2.
Publiktalen vid Dramaten har minskat de
senaste åren. Flera produktioner avslutades
under hösten 2008 av ekonomiska skäl för att
kunna ersättas av attraktivare föreställningar för
ökade intäkter. Två av Dramatens produktioner
sändes dels i SVT och dels på digitala biografer. I
Unga Dramatens repertoar, som bestått av
nyskriven dramatik, har sex olika produktioner
ingått riktade till olika åldersgrupper inklusive
klassrumsteater.
Riksteatern arbetar brett och varierat för att
nå många människor i alla delar av landet. Riksteatern samverkar med länsteatrar och en rad
andra aktörer i landet. Även under 2008 har
verksamhetens fokus varit att stärka utbudet för
en ung publik. Likaså har Riksteatern riktat in
sig på att arbeta internationellt och interkulturellt, för att kvalitetsutveckla den svenska
56

scenkonsten och för att nå publik ur alla delar av
samhället. Ett exempel är det svensk-turkiska
projektet Home not Home, som också var
Sveriges bidrag till det europeiska året för interkulturell dialog. Riksteatern engagerar sig också
för demokratiutvecklingsfrågor, bl.a. genom
interaktivt arbete, uppsökande verksamhet och i
olika forum för ideellt arbete.
Under 2008 besöktes Riksteaterns olika evenemang av drygt 1,5 miljoner personer. Det är
en ökning med över 300 000 personer jämfört
med året innan. Riksteatern har också ökat sitt
medlemsantal under 2008. Under 2008 har teatern utökat sina samarbeten och samproduktioner, vilket gett besparingsvinster. Den lokala
riksteaterrepertoaren består till mer än 60 procent av produktioner från andra producenter.
Samverkan med musiklivets arrangörer är en
viktig del av Rikskonserters uppdrag både
genom konkreta produktioner och festivaler och
genom samarbete kring arrangörsfrågor. Under
2008 genomförde Rikskonserter 61 samarbetsproduktioner med totalt 102 samarbetspartners.
De rörliga produktionsmedlen i samarbetsproduktionerna har fortsatt att öka, från 9,8 miljoner kronor 2007 till 14,8 miljoner kronor 2008.
Rikskonserter har under 2008 arrangerat 534
konserter i Sverige varav 337 utanför Stockholms län som besökts av 103 114 personer.
Antalet konserter utomlands har varit 197 med
93 451 besökare.
Dansens Hus presenterar samtida svenska och
utländska gästspel av hög klass. Verksamheten
har en stark internationell profilering och är viktig för danslivets fortsatta utveckling. De arbetar
aktivt med att utveckla samarbetet i landet
genom Dansnät Sverige och att sprida danskonsten internationellt genom dance-info.se.
Under året uppgick publikantalet till 55 000 personer. Publikbeläggningen var i genomsnitt 80
procent på stora scenen.
Drottningholms slottsteater hade under 2008
tre operor på repertoaren med en genomsnittsbeläggning på 87 procent. Totalt besöktes
Slottsteatern av ca 10 000 personer, varav en hög
andel utländska besökare.
Regionala scenkonstinstitutioner

Det statliga stödet till den regionala scenkonsten, som fördelas och beslutas av Statens kulturråd kompletterar de insatser som görs på regio-
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nal och lokal nivå runt om i landet. I Skåne pågår
en försöksverksamhet där Region Skåne ansvarar
för fördelningen av de statliga medlen till
institutionerna t.o.m. 2010.
Det är landsting, kommunala samverkansorganeller kommuner på lokal nivå som är huvudmän för de regionala institutionerna och dessa
huvudmän står även för den huvudsakliga finansieringen av de regionala institutionerna. Det
statliga verksamhetsstödet till institutionerna
uppgick 2008 till 749 miljoner kronor. Sedan
2004 finns det regionala och kommunala scenkonstinstitutioner i samtliga län.
Scenkonsten har en stor publik. Enligt Kulturrådets rapport (2008:6) Nya kulturvanor –
Svenska kulturvanor i ett 30-årsperspektiv 1976–
2006 framgår att den långsiktiga trenden är stigande för både besök till konserter och teaterföreställningar. Publikens vilja och behov av att
möta levande kultur är därmed fortsatt stor. Sett
över en tioårsperiod mellan 1998–2007 så visar
rapporten Kulturens finansiering 2007, som
Statens kulturråd presenterat, att de statliga
medlen ökat i samma omfattning som den regionala och lokala tillsammans, dvs. med ca 20
procent.
Till den regionala musikverksamheten fördelade Statens kulturråd 2008 ca 205 miljoner kronor. Under 2008 har Staten kulturråd i antagna
riktlinjer förtydligat syftet med det statliga stödet till den regionala musikverksamheten.
Utgångspunkten är liksom tidigare att verksamheten
ska
utformas
efter
regionala
förutsättningar samt att verksamheten ska
omfatta hela länet/regionen. Vidare anges att ett
aktivt arbete bör bedrivas för att nå nya grupper.
Inför 2008 minskade Kulturrådet bidragen till
den regionala musikverksamheten i de län där
den statliga finansieringsandelen översteg 60
procent. Som ett resultat av denna förändring
ökade den regionala finansieringen med drygt 3
miljoner kronor. Flera av regionerna har även
ökat insatserna för 2009 och avser att öka dem
ytterligare för 2010.
Till de orkestrar som tilldelas statligt bidrag
fördelades 2008 ca 100 miljoner kronor. En del
av medlen för regional musikverksamhet
används även för orkesterverksamhet.
Till musikteater och operaverksamhet har ca
174 miljoner kronor fördelats och till övrig teater- och dansverksamhet fördelades ca 270 miljoner kronor. Statens andel av institutionernas

finansiering har de senaste åren legat på en stabil
nivå.
Tabell 4.2 Statlig finansieringsandel av de regionala scenkonstinstitutionernas offentliga finansiering
Verksamhet

2007

2008

Samtliga regionala scenkonstinstitutioner

38%

37%

Regional musikverksamhet

55%

57%

Orkestrar

34%

35%

Teater- och dansinstitutioner

34%

36%

Av tabellen framgår att statens andel i genomsnitt de senaste åren uppgått till ca 38 procent,
vilket innebär att de regionala och lokala
huvudmännen står för huvuddelen av institutionernas offentliga finansiering. När det gäller den
regionala musikverksamheten (länsmusiken) så
framgår tydligt att staten står för huvuddelen av
denna verksamhets offentliga finansiering. Detta
förhållande har gällt sedan lång tid.
Andelen barn- och ungdomsproduktioner
utgjorde i snitt ca 40 procent av institutionernas
föreställningar.
Under 2008 fördelade Kulturrådet dessutom
ca 12 miljoner kronor till institutionerna i form
av utvecklingsbidrag. Prioriterade verksamheter
har bl.a. varit barn- och ungdomssamarbeten,
arrangörsutveckling samt internationellt samarbete.
Statens kulturråd lämnar även bidrag för samarbeten med tonsättare. Efterfrågan på dessa
medel har ökat på senare tid. Beviljade bidrag har
ökat från 2 miljoner kronor 2001 till ca 3,7 miljoner kronor 2008. Bidragen går i nästan lika
stora delar till de regionala institutionerna som
till den fria scenkonsten.
Totalt beviljades de regionala institutionerna
87 procent av de ansökta medlen. Statens kulturråd har under 2008 lagt särskild betoning på att
stödja verksamhet som bidragit till att utveckla
och förnya hela teater-, dans- och musikområdet. Under 2009 har Kulturrådet även förnyat
sina samverkansformer med länen. Bland annat
har så kallade avsiktsförklaringar tagits fram och
undertecknats för vidareutvecklad dialog och
samverkan mellan Kulturrådet samt Skåne,
Gotland och Norrbotten. Avsiktsförklaringarna
är ett underlag för gemensamma utvecklingsområden och insatser.
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Den fria scenkonsten

Den fria scenkonsten är en viktig del av det
svenska kulturlivet. Den bidrar med konstnärlig
kvalitet, nytänkande och kompletterar det utbud
som institutionerna står för.
Det statliga stödet till den fria scenkonsten
uppgick 2008 till ca 149 miljoner kronor. De
statliga bidragen utgör en stor andel av de fria
gruppernas offentliga finansiering.

för att utveckla stödet till arrangörer inom dansområdet i samverkan med Riksteatern och
Dansnät Sverige. Vidare har Kulturrådet
genomfört en utvärdering av handlingsprogrammet för den professionella dansen.
Söktrycket på anslaget för den fria scenkonsten är stort. Beviljade medel uppgick till cirka 40
procent av de sökta medlen.
Analys och slutsatser

Tabell 4.3 Den fria scenkonsten 2007

Statlig finansieringsandel i
procent
Publik
Andel barn- och ungdomsföreställningar

Teater

Dans

Musik

52

74

88

640 000

97 000

900 000

73

50

21

Av tabellen framgår att staten tar ett stort
ansvar för att finansiera den fria scenkonsten. De
genomsnittliga statliga bidragsnivåerna varierar
dock mellan konstarterna. Den fria scenkonsten
har en stor publik som sammanlagt uppgår till
1,6 miljoner besökare. Teater- och dansgruppernas verk har en mycket stor andel barn- och
ungdomsföreställningar medan var femte föreställning bland musikgrupperna riktar sig till
barn och unga.
En betydande del, 33 miljoner kronor av
anslaget, beviljas till arrangörsverksamhet.
Huvuddelen fördelas inom musikområdet där 47
procent av arrangörsbidragen går till Svenska
Jazzriksförbundet, Riksföreningen för Folkmusik och dans samt till Sveriges orkesterförbund
och dess medlemsorganisationer. Inom dansområdet är Dansstationen, Moderna Dansteatern
och Dansnät Sverige de största bidragsmottagarna. Totalt motsvarar stödet till dessa cirka
hälften av arrangörsstödet inom dansområdet.
Totalt 20 miljoner kronor beviljades till sju
aktörer av särskilt intresse inom teater- och
musikområdet samt Kungl. Musikaliska Akademien och Riksskådebanan. Vidare beviljades
cirka 10 miljoner kronor till fonogramverksamhet och musikalier.
Statens kulturråd har 2008 arbetat för att ge
bättre förutsättningar för utveckling och förnyelse inom den fria scenkonsten. Nya grupper har
prioriterats i bidragsgivningen liksom samverkan
mellan scenkonstinstitutioner och den fria scenkonsten. Bland annat har ett samarbete påbörjats
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Måluppfyllelsen vid de nationella institutionerna
är god, med en bred och varierad produktion
som i ökad utsträckning har gjorts tillgängliga
för publik i hela landet genom Sveriges television, Sveriges Radio samt Folkets Hus och Parker.
Även de regionala och lokala kulturinstitutionerna samt den fria scenkonsten uppvisar goda
resultat vad gäller konstnärlig kvalitet och utbud
runt om i landet. Statens kulturråd har på ett
positivt sätt lagt särskilt fokus på frågor om
utveckling och förnyelse av scenkonstområdet.
Det är angeläget att dessa frågor utvecklas vidare.
Vidare är en god uppföljning och utvärdering av
bidragsgivningen och dess effekter nödvändig
för att förstå förutsättningarna för kulturlivets
utveckling.
De statliga insatserna har stor betydelse för
scenkonstens resultat när det gäller konstnärlig
kvalitet och utbud runt om i landet. En publiksiffra på nära 7 miljoner besökare visar att de
verksamheter som får statligt stöd är mycket
uppskattat. Det är angeläget att statens stöd
bidrar till att medborgarna kan möta och ta del
av såväl det svenska som utländska kulturarvet,
liksom att det bidrar till konstnärlig utveckling.

4.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.
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4.6

Budgetförslag

4.6.1

2:1 Bidrag till Operan, Dramaten,
Riksteatern, Dansens Hus, Svenska
rikskonserter, Drottningholms
slottsteater och Voksenåsen

Voksenåsen har till syfte att stärka samhörigheten mellan svenskar och norrmän.
Tabell 4.5 Ekonomisk redovisning för 2008
Tusental kronor

Operan

Anslag

Avgifter

Övrigt

Summa
intäkter

383 497

61 495

18 979

463 971

Tabell 4.4 Anslagsutveckling

Dramaten

201 790

28 789

14 578

245 157

Tusental kronor

Riksteatern

248 246

49 631

34 453

332 331

0

Dansens Hus

20 523

10 167

9 416

40 105

963 566

Svenska rikskonserter

68 590

13 035

10 780

92 405

Drottningholms
slottsteater

7 451

2 533

2 267

12 251

Voksenåsen

9 755

45 947 1

1 2861

56 1951

930 097

165 650

90 473

1 186 220

2008

Utfall

930 097
987 406

1

2009

Anslag

2010

Förslag

1 017 719

2011

Beräknat

1 029 183

2

2012

Beräknat

1 049 767

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 003 444 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 033 444 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till sex riksinstitutioner på teater-, dans- och musikområdet:
Operan, Dramaten, Riksteatern, Svenska rikskonserter, Dansens Hus och Drottningholms
slottsteater. Fr.o.m. 2009 anvisas medel till Voksensåsen A/S. Operan och Dramaten är nationalscener för opera och balett respektive talteater. Nationalscenerna drivs genom två av staten
helägda aktiebolag – Kungliga Operan AB och
Kungliga Dramatiska Teatern AB. Riksteatern
bedriver turnerande teaterverksamhet och är
organiserad som en ideell förening med lokala
arrangörsföreningar, regionala föreningar samt
en central enhet med producerande, förmedlande och främjande uppgifter. Svenska rikskonserter är en av staten bildad stiftelse som har till
uppgift att främja utvecklingen av musiklivet i
hela landet genom kompletterande musikproduktion, service till musiklivet och presentation
av svensk musik i utlandet. Dansens Hus är en
stiftelse bildad av de institutioner som har större
fasta dansensembler samt Danscentrum och
Dansmuseet. Stiftelsens ändamål är att främja
och utveckla den samtida dansen, främst genom
att ta emot svenska och utländska dansgästspel.
Denna verksamhet samfinansieras med Stockholms stad. Statsbidrag till Stiftelsen Drottningholms Teatermuseum utgår för att anordna teaterföreställningar, konserter eller liknande
arrangemang på slottsteatern. Voksenåsen är
Norges nationalgåva till Sverige. Det är ett
norskt aktiebolag som ägs av svenska staten.

Summa

Regeringens överväganden
Operan
Bidraget minskas med 6 453 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör, minskar bidraget med 5 000 000 kronor.
Enligt 2007 års ekonomiska vårproposition
beräknar regeringen att Operans anslag ökar
med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2010 för att
bekosta renoveringsprojekt. Regeringen beräknar att Operan tillförs ytterligare 1,5 miljoner
kronor för 2010 för uppdrag om samverkan
mellan operainstitutionerna enligt regeringens
bedömning i den kulturpolitiska propositionen
(prop. 2009/10:3).
Därutöver ökar bidraget till Operan med
16 059 000 kronor till följd av pris- och löneomräkningen. Sammantaget ökar därmed bidraget
till Operan med 16 106 000 kronor för 2010.
Dramaten
Bidraget minskas med 3 290 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.

1 Uppgifterna är omräknade från norska till svenska kronor med

årsgenomsnitt för växelkursen år 2008, vilken uppgick till 117,0538 SEK
för 100 NOK.
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Regeringen beräknar att bidraget till Dramaten på grund av pris- och löneomräkning ökar
med 7 400 000 kronor 2010. Sammantaget ökar
därmed bidraget till Dramaten med 4 110 000
kronor för 2010.
Riksteatern
Bidraget minskas med 4 050 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Eftersom tidigare tidsbegränsade medel upphör, minskar bidraget med 2 069 000 kronor.
Regeringen beräknar att bidraget minskar med
10 miljoner kronor fr.o.m. 2011.
Regeringen beräknar att bidraget till Riksteatern på grund av pris- och löneomräkningen
ökar med 7 601 000 kronor 2010. Sammantaget
ökar därmed bidraget till Riksteatern med
1 482 000 kronor för 2010.
Dansens Hus
Bidraget minskas med 326 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
För att stärka den professionella dansens
utveckling i Sverige tillförs Dansens Hus 4 miljoner kronor för 2010 samt 1 miljon kronor
fr.o.m. 2011.
Bidraget till Dansens Hus ökar till följd av
pris- och löneomräkningen med 811 000 kronor
2010. Sammantaget ökar därmed bidraget till
Dansens Hus med 4 485 000 kronor för 2010.
Svenska rikskonserter
Bidraget minskas med 964 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
På grund av pris- och löneomräkning ökar
bidraget med 1 705 000 miljoner kronor 2010.
Sammantaget ökar därmed bidraget till Svenska
rikskonserter med 741 000 kronor för 2010.
Drottningholms slottsteater
Bidraget minskas med 117 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Till följd av att Sveriges Teatermuseum
avskiljs från Stiftelsen Drottningholms Teatermuseum och slås samman med bl.a. Statens
musiksamlingar
kommer
Drottningholms
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slottsteater, den kvarvarande delen av stiftelsen,
att tilldelas del av det bidrag som tidigare getts
till Sveriges Teatermuseum. Därför överförs
3 002 000 kronor till Drottningholms slottsteater fr.o.m. 2010. På grund av pris- och löneomräkning ökar bidraget med ytterligare 264 000
kronor 2010. Sammantaget ökar därmed bidraget till Drottningholms slottsteater med
3 149 000 kronor för 2010.
Voksenåsen
Bidraget minskas med 151 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Bidraget till Voksenåsen ökar på grund av
pris- och löneomräkningen med 391 000 kronor
2010. Sammantaget ökar därmed bidraget till
Voksenåsen med 240 000 kronor för 2010.
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:1
Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus,
Svenska rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
Tusental kronor

2010

2011

2012

987 406

987 406

987 406

Pris- och löneomräkning 2

34 231

60 437

81 394

Beslut

-6 920

-21 739

-22 173

3 002

3 079

3 141

1 017 719

1 029 183

1 049 767

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 017 719 000 kronor anvisas under
anslaget 2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter,
Drottningholms slottsteater och Voksenåsen för
2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
1 029 183 000 kronor respektive 1 049 767 000
kronor.
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4.6.2

2:2 Bidrag till regional
musikverksamhet samt regionala
och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner

Tabell 4.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

762 444

2009

Anslag

779 486

2010

Förslag

812 217

2011

Beräknat

825 356

2

2012

Beräknat

831 461

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

353
761 010

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 812 217 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 812 217 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner enligt förordning
(1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.

Till anslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dansoch musikinstitutioner överförs 1,2 miljoner kronor för att kompensera Cirkus Cirkör för minskade hyresintäkter med anledning av att Dansoch cirkushögskolans utbildning i cirkus flyttar
från Cirkus Cirkörs lokaler till Dans- och cirkushögskolans. Medlen överförs från utgiftsområde 16, anslaget 2:35 Dans- och cirkushögskolan:
Grundutbildning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 812 217 000 kronor anvisas under
anslaget 2:2 Bidrag till regional musikverksamhet
samt regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 825 356 000 kronor
respektive 831 461 000 kronor.
4.6.3

Tabell 4.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Tabell 4.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2
Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och
lokala teater-, dans- och musikinstitutioner
Tusental kronor

2010

2011

2012

779 486

779 486

779 486

Pris- och löneomräkning 2

34 531

47 699

53 818

Beslut

-1 800

-1 829

-1 843

812 217

825 356

831 461

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

För att möjliggöra stöd till bl.a. teaterverksamheten Unga Klara i Stockholm föreslår regeringen att 3 miljoner flyttas från anslaget till
anslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål.

2:3 Bidrag till vissa teater-, dansoch musikändamål

2008

Utfall

150 120

2009

Anslag

155 503

2010

Förslag

158 503

2011

Beräknat

158 503

2012

Beräknat

168 503

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 205
151 749

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bidrag till den fria scenkonsten samt arrangerande musikfö-reningar,
stöd till produktion och distribution av fonogram, bidrag till vissa aktörer av kulturpoli-tiskt
intresse m.m. enligt förordning (1974:452) om
statsbidrag till teater-, dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och fria grupper.
Anslaget får belastas med vissa kostnader för
administration och genomförande av verksamheten.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 2:3
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
besluta om ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
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framtida anslag på högst 80 miljoner kronor
under 2011.

Tabell 4.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall 2008

Prognos 2009

Förslag 2010

Beräknat 2011

Beräknat 2012-

0

79 395

80 000

80 000

-

79 395

80 000

80 000

-

-

0

-79 395

-80 000

-80 000

-

Utestående åtaganden

79 395

80 000

80 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

80 000

80 000

80 000

-

-
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Regeringens överväganden
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

155 503

155 503

155 503

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 158 503 000 kronor anvisas under
anslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och
musikändamål för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 158 503 000 kronor
respektive 168 503 000 kronor.

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

0

0

0

3 000

3 000

13 000

158 503

158 503

168 503

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Riksdagen har som sin mening gett till känna
(bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:59) att
regeringen inom befintliga system ska eftersträva
att få till stånd en jämn medelsfördelning inom
anslaget 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans och
musikändamål, vilket inte omfattas av någon
pris- och löneomräkning. Regeringen prövar
årligen i samband med budgetarbetet bl.a. detta
bidrag. Beslut om förändringar av anslag grundas
på kulturpolitiska prioriteringar och ekonomiskt
utrymme. I denna bedömning ingår naturligtvis
beaktande av att anslaget inte räknas upp. Dessutom har vissa av de bidragsmottagande fria
grupperna under åren erhållit institutionsstatus
och finansieras därmed över annat anslag. Mot
den bakgrunden varierar medelsfördelningen
över åren. Regeringen avser att även fortsättningsvis verka för goda förutsättningar för den
fria scenkonsten.
För att möjliggöra stöd till teaterverksamheten Unga Klara i Stockholm föreslår regeringen
att 3 miljoner förs till anslaget från anslaget 2:2
Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.
Regeringen beräknar att 10 miljoner kronor
tillförs anslaget för 2012.
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5 Litteraturen, läsandet och språket

5.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidragsgivning till bibliotek, litteratur och kulturtid-

5.2

skrifter. Vidare omfattas verksamhet vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Stiftelsen för
lättläst nyhetsinformation och litteratur samt
Institutet
för
språk
och
folkminnen.

Utgiftsutveckling

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom Litteraturen, läsandet och språket, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

49

48

47

49

50

50

125

124

121

124

124

124

3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket

69

72

72

74

76

77

3:4 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation
och litteratur

16

16

16

16

16

16

3:5 Institutet för språk och folkminnen

45

46

48

51

52

52

302

306

304

315

318

320

Litteraturen, läsandet och språket

3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet
3:2 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

Summa Litteraturen, läsandet och språket
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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5.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen framgår av avsnitt 3.3.

5.4

Resultatredovisning

Resultat
Bibliotek

Staten ger genom Statens kulturråd bidrag till
folk- och länsbibliotek för att främja spridning
och läsning av litteratur samt för att utveckla
biblioteksväsendet.
I bidragsgivningen till länsbiblioteken har
Kulturrådet under året särskilt prioriterat nationella webbaserade projekt, insatser som bl.a.
ökar vuxenstuderandes tillgång till biblioteksservice. Även läsning och projekt som syftar till
att stärka folkbibliotekens ställning har prioriterats. Läsfrämjande, uppsökande arbete och
utveckling inom ny informationsteknik har stått
i fokus för bidragsgivningen till folkbibliotekens
verksamhetsutveckling.
Det samarbete mellan Statens kulturråd och
Kungl. Biblioteket, som 2007 resulterade i nätverket Sverigebiblioteket, har fortsatt och intensifierats. En förstudie till en fjärrlåneutredning
har genomförts, som handlar om rollfördelningen mellan olika bibliotek i den nationella
medieförsörjningen.
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)
har inlett ett omfattande förändringsarbete, där
brukarperspektivet står i centrum. Under 2008
redovisade TPB en framtidsstrategi som tar fasta
på utvecklingsprocesserna kring brukarperspektivet, de ekonomiska resurserna och samverkan
med andra aktörer. TPB och Taltidningsnämnden hade under året ett gemensamt uppdrag att
identifiera möjligheterna för ökad samverkan på
kort och lång sikt vad gäller produktion, distribution och mottagning av ljudbaserad information i form av tidningar och litteratur.
Litteratur och kulturtidskrifter

Statens kulturråd fördelar ett antal olika bidrag
som syftar till att dels stödja utgivning och
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distribution av litteratur och kulturtidskrifter,
dels främja läsning och litteraturförmedling, särskilt bland barn och unga.
Under 2008 beviljades cirka 900 titlar litteraturstöd, en ökning med cirka 100 titlar på två år
på grund av den ökade bokutgivningen i Sverige.
Totalt fördelades cirka 40 miljoner kronor i litteraturstöd till förlagen. För att bidra till utveckling och förnyelse prioriterade Kulturrådet 2008
debutanter och översättningar av titlar från
språkområden som inte är väl företrädda i den
svenska utgivningen. Böckerna sänds genom
distributionsstödet till samtliga huvudbibliotek i
landet och får därigenom ökad spridning.
I bidragsgivningen till litterära evenemang
prioriterade Kulturrådet internationell medverkan, verksamhet för barn och unga, bred geografisk spridning och publika evenemang.
Antalet ansökningar om läsfrämjandebidrag
har ökat de senaste åren. Under 2008 har t.ex. tre
övergripande projekt med tolv medverkande län
pågått för att utveckla läsfrämjande metoder,
med särskild inriktning på att levandegöra litteraturen. Inköpsstödet till folkbiblioteken har i
kombination med läsfrämjandebidraget gett
möjligheter till ett mer mångfacetterat arbete för
att stimulera till läsning bland barn och unga.
Inom ramen för litteraturanslaget förstärkte
regeringen stödet till läsfrämjande insatser 2008.
Det internationella litteraturutbytet och samarbetet har utvecklats och förstärkts under 2008.
Under året hade Kulturrådet i uppdrag att ta
fram en långsiktig strategi för det internationella
litteratursamarbetets utformning och synlighet.
Produktions- och utvecklingsstöden till kulturtidskrifterna har stor betydelse för att främja
en mångfald i utbudet. Under 2008 fördelades
cirka 19,5 miljoner kronor till kulturtidskrifter.
Satsningen på stöd till nättidskrifter, som
påbörjades 2007, stimulerar ytterligare den journalistiska och publicistiska mångfalden. Kulturrådet har för utvecklingsbidragen särskilt
prioriterat projekt som syftat till ökad tillgänglighet och spridning genom ny teknik samt
internationell samverkan och spridning.
För Centrum för lättläst var satsningen på
skolan en prioriterad uppgift under 2008. Detta
avspeglas både i nyhetstidningen 8 SIDOR, som
under året innehållit mer material med fokus på
skolan, och i bokutgivningen. Därutöver har ett
par dvd-produktioner för ungdomar i särskolan
tagits fram, liksom en klimat- och miljöwebb för
ungdomar, kallad Miljöspanarna.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Språk

Propositionen Språk för alla – förslag till språklag (prop. 2008/09:153) har godtagits av riksdagen (bet. 2008/09:KrU9, rskr. 2008/09:271).
Lagen trädde i kraft den 1 juli 2009 och befäster
att svenska språket är huvudspråk i Sverige. Det
innebär att svenska är samhällets gemensamma
språk, som alla som är bosatta i Sverige ska ha
tillgång till och som ska kunna användas inom
alla samhällsområden. Det allmänna föreslås ha
ett särskilt ansvar för att svenskan används och
utvecklas. Lagen innebär även att de nationella
minoritetsspråken och det svenska teckenspråket stärks.
Institutet för språk och folkminnen har under
året varit verksamt med att bedriva språkvård
och på vetenskaplig grund öka, levandegöra och
sprida kunskaper om de delar av det immateriella
kulturarvet som institutet förvaltar. Den språkvårdande verksamheten konsoliderades efter
2007 års kraftiga expansion, som särskilt omfattade de nationella minoritetsspråken. Under året
fortsatte även arbetet med att stärka institutets
forskningsprofil samt att utveckla samarbetet
med universitet och högskolor.
Analys och slutsatser
Sammantaget bidrar de statliga insatserna på
området till att bredda tillgången till och intresset för litteratur och kulturtidskrifter.
Genom språklagens införande regleras
svenska språkets ställning i Sverige, samtidigt
som den språkliga mångfalden i landet värnas.

5.5

med en tidsbegränsad tjänst för att se över och
uppdatera de ekonomiadministrativa rutinerna.
Regeringen förutsätter därmed att de påtalade
bristerna rättas till.

5.6

Budgetförslag

5.6.1

3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet

Tabell 5.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

48 579

2009

Anslag

47 740

2010

Förslag

49 107

2011

Beräknat

49 915

2

2012

Beräknat

50 403

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

99
46 684

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 49 107 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 49 107 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
regional biblioteksverksamhet. Bibliotekslagen
(1996:1596) innehåller bestämmelser om det
allmänna biblioteksväsendet.
Anslaget används dessutom för bidrag till tre
lånecentraler, en lånecentral för litteratur och
medier på utländska språk samt ett depåbibliotek. Den statliga lånecentralen för litteratur och
medier på utländska språk utgör även bas för det
Internationella biblioteket som bildades i
Stockholm under 2000. Anslaget får belastas
med vissa kostnader för administration och
genomförande av verksamheten.

Revisionens iakttagelser

Institutet för språk och folkminnen har fått en
revisionsberättelse med invändning, med anledning av att ett lager med publikationer av ett
värde på ca 2 miljoner kronor inte redovisats i
balansräkningen.
Myndigheten har i en skrivelse till Riksrevisionen redogjort för bakgrunden till att värderingen av varulagret inte gjorts. Den definitiva
värderingen av varulagret avslutades den 30 juni
2009 och i samband med detta tog myndigheten
även fram regler och riktlinjer för fastställande av
varulager. Ekonomifunktionen har förstärkts
67
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Regeringens överväganden
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:1
Bidrag till biblioteksverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

47 740

47 740

47 740

2 115

2 935

3 431

-748

-760

-768

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Regeringens överväganden

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

49 107

49 915

50 403

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 748 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 49 107 000 kronor anvisas under anslaget 3:1 Bidrag till biblioteksverksamhet för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
49 915 000 kronor respektive 50 403 000 kronor.
5.6.2

3:2 Bidrag till litteratur och
kulturtidskrifter

Tabell 5.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

124 847

2009

Anslag

124 182

2010

Förslag

124 182

2011

Beräknat

124 182

2012

Beräknat

124 182

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 900
121 184

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för stöd till utgivning och distribution av litteratur, stöd för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek, stöd till läsfrämjande
insatser, stöd till Expertkommittén för översättning av finskspråkig facklitteratur till svenska,
sortimentsstöd till bokhandeln samt ett litteraturpris till Astrid Lindgrens minne. Anslagets
ändamål är även att finansiera utgivning av klassisk litteratur för skolans behov, utgivning av
68

August Strindbergs samlade verk samt stöd till
författarverkstäder. Vidare används anslaget till
produktionsstöd och utvecklingsstöd till kulturtidskrifter och prenumerationsstöd till biblioteken. Verksamhetsstöd lämnas inom tidskriftsstödet till tidskriftsverkstäder. Anslaget får
belastas med vissa kostnader för administration
och genomförande av verksamheten.

Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:2
Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

124 182

124 182

124 182

0

0

0

124 182

124 182

124 182

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 124 182 000 kronor anvisas under
anslaget 3:2 Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 124 182 000 kronor respektive
124 182 000 kronor.
5.6.3

3:3 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket

Tabell 5.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

68 534

2009

Anslag

71 749

2010

Förslag

74 310

2011

Beräknat

76 151

2

2012

Beräknat

76 591

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

257
72 198

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 75 703 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 75 755 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) förvaltningskostnader
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och verksamhet. TPB är en statlig myndighet
som i samverkan med andra bibliotek ska tillgodose synskadades och andra läshandikappades
behov av litteratur.
Biblioteket ska särskilt framställa och låna ut
talböcker och punktskriftsböcker, sälja punktskriftsböcker samt ge upplysningar och råd till
främst folkbibliotek. Biblioteket har vidare en
central utskrivningstjänst för dövblinda och synskadade punktskriftsläsare samt svarar för framställning av studielitteratur för högskolestuderande med synskador eller andra läs- och
skrivsvårigheter. Medlen för studielitteraturverksamheten anvisas under utgiftsområde 15 Studiestöd, anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala

ändamål. Till biblioteket är knuten en punktskriftsnämnd, som ska främja och utveckla
punktskriften för synskadade.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010, för 3:3 Talboks- och
punktskriftsbiblioteket, beställa talböcker, punktskriftsböcker och informationsmaterial som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 5 000 000
kronor under 2011–2013.

Tabell 5.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall 2008

Prognos 2009

Förslag 2010

Beräknat 2011

Beräknat 2012-2013

2 681

1 202

4 500

4 500

-

1 202

4 500

4 500

-

-

-2 681

-1 202

-4 500

-2 000

-2 500

Utestående åtaganden

1 202

4 500

4 500

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

5 000

5 000

5 000

-

-

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden

5.6.4

Tabell 5.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:3
Talboks- och punktskriftsbiblioteket

Tabell 5.9 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

71 749

71 749

71 749

Tusental kronor

2008

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag

3:4 Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur

Utfall

15 686

2009

Anslag

16 192

1

2 228

2 666

3 044

2010

Förslag

16 229

-1 110

-1 117

-1 122

2011

Beräknat

16 138

2

2012

Beräknat

16 202

3

1 496

2 906

2 921

-53

-53

-1

74 310

76 151

76 591

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas med 1 110 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
För att ytterligare främja barns tillgång till och
användning av punktskrift överförs 1 496 000
kronor från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg till Talboks- och punktskriftsbiblioteket fr.o.m. 2010.
För att stärka teckenspråkig litteratur och
samarbetet med Resursbibliotek för döva i
Örebro överförs fr.o.m. 2011 1 401 000 kronor
från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg till Talboks- och punktskriftsbibliotekets anslag.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 74 310 000 kronor anvisas under anslaget 3:3 Talboks- och punktskriftsbiblioteket för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
76 151 000 kronor respektive 76 591 000 kronor.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
16 192

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 16 229 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 16 229 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till Stiftelsen för
lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst). Enligt stadgarna har stiftelsen
till ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning
för begåvningshandikappade samt att ge ut lättlästa böcker (LL-böcker). Verksamheten ska
bedrivas utan vinstsyfte och inom ramen för det
avtal som träffas mellan staten och stiftelsen. Nu
gällande avtal avser perioden från den 1 januari
2009 till den 31 december 2011.
Regeringens överväganden
Tabell 5.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:4 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och
litteratur
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

16 192

16 192

16 192

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

284

192

257

-247

-246

-247

16 229

16 138

16 202

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 247 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 16 229 000 kronor anvisas under anslaget 3:4 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 16 138 000 kronor
respektive 16 202 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:5 Institutet för språk och folkminnen
Tusental kronor

2010

2011

2012

46 179

46 179

46 179

Pris- och löneomräkning 2

1 666

2 149

2 404

Beslut

2 282

2 305

2 317

Tabell 5.11 Anslagsutveckling

Överföring till/från andra
anslag

1 401

1 415

1 423

Tusental kronor

Övrigt 3

-208

-151

-47

51 320

51 897

52 276

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

5.6.5

2008
2009

3:5 Institutet för språk och
folkminnen

Utfall

44 770
1

Anslag

46 179

2010

Förslag

51 320

2011

Beräknat

51 897

2

2012

Beräknat

52 276

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/beräknat anslag

1 437
1

47 587

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 51 378 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 51 482 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till förvaltningskostnader för
Institutet för språk och folkminnen. Institutet är
en central myndighet på språkets område som
har till uppgift att bedriva språkvård och på
vetenskaplig grund öka, levandegöra och sprida
kunskaper om språk, dialekter, folkminnen,
namn och språkligt burna kulturarv i Sverige.
Vidare ska institutet bedriva forskning samt
delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Institutets verksamhet bedrivs i
Uppsala, Lund, Göteborg, Umeå och
Stockholm.

Anslaget minskas med 718 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Mot bakgrund av den nya språklagens
genomförande förstärks anslaget till Institutet
för språk och folkminnen med 3 miljoner kronor
fr.o.m. 2010.
För att stärka teckenspråkets ställning i samband med införandet av den nya språklagen
överförs dessutom 1 401 000 miljoner kronor
från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg, till Institutet för språk och folkminnen fr.o.m. 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 51 320 000 kronor anvisas under anslaget 3:5 Institutet för språk och folkminnen för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
51 897 000 kronor respektive 52 276 000 kronor.
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6 Bildkonst, arkitektur, form och design

6.1

Omfattning

Avsnittet omfattar Statens kulturråds bidragsgivning inom bild- och formområdet samt

6.2

Statens konstråds insatser för den konstärliga
gestaltningen av den gemensamma
miljön. Vidare omfattas verksamhet vid Rådet
för arkitektur, form och design samt Nämnden
för hemslöjdsfrågor.

Utgiftsutveckling

Tabell 6.1 Utgiftsutveckling inom Bildkonst, arkitektur, form och design, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

8

8

7

8

8

8

37

37

36

35

33

34

2

2

2

2

2

2

4:4 Främjande av hemslöjden

22

22

22

23

23

23

4:5 Bidrag till bild- och formområdet

28

28

27

28

28

28

Summa Bildkonst, arkitektur, form och design

97

96

94

95

93

95

Bildkonst, arkitektur, form och design

4:1 Statens konstråd
4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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6.3

Mål

Riksdagen har förutom målen för en nationell
kulturpolitik
(prop.
1996/97:3,
bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129, se avsnitt 4.3)
antagit mål för statens arbete med arkitektur,
formgivning och design (prop. 1997/98:117, bet.
1997/98:KrU14, rskr. 1997/98:225). Målen är:
-

Arkitektur, formgivning och design ska ges
goda förutsättningar för sin utveckling.

-

Kvalitet och skönhetsaspekter ska inte
underställas kortsiktiga ekonomiska överväganden.

-

Kulturhistoriska och estetiska värden i
befintliga miljöer ska tas till vara och förstärkas.

-

Intresset för hög kvalitet inom arkitektur,
formgivning, design och offentlig miljö ska
stärkas och breddas.

-

Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och upphandlande ska på
ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor.

-

Svensk arkitektur, formgivning och design
ska utvecklas i ett fruktbart internationellt
samarbete.

6.4

Resultatredovisning

Arkitektur, form och design
Resultat

Rådet för arkitektur, form och design gavs
genom ett tilläggsdirektiv i november 2007 i
uppdrag att lämna förslag till hur en befintlig
myndighet eller institution i en permanent form
kan främja och förmedla kunskap om hur en
ökad kvalitet inom arkitektur, form och design
kan bidra till samhällsutvecklingen. Utgångspunkten var att uppgiften skulle övertas av en
befintlig myndighet eller institution fr.o.m. den
1 januari 2009, då rådets arbete skulle avslutas.
Rådet presenterade detta uppdrag i form av en
rapport som därefter remitterades. Rådet för
arkitektur, form och design avslutade sitt uppdrag den 31 december 2008.
Från och med 2009 har Arkitekturmuseet fått
regeringens uppdrag att utöver arkitekturområdet också omfatta formgivning och design i sin
verksamhet. Detta innebär att Arkitekturmuseet
74

nu kan ha ett helhetsperspektiv när det gäller
boende, stadsutveckling etc. och innefatta såväl
anlagda miljöer, byggnader som föremål.
Arkitekturmuseet fick också i uppdrag att
överta vissa av de uppgifter Rådet för arkitektur,
form och design har haft. Det gäller främst att
aktivt främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och designens roll i samhället. Arkitekturmuseet ska i detta uppdrag söka
samarbete med andra myndigheter och aktörer
som på olika sätt ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor.
I det nya uppdraget ingår även att fr.o.m. 2010
vara en mötesplats för form och design, ett uppdrag som i dag innehas av Föreningen Svensk
Form.
En strategi för hur det framtida arbetet ska
utföras har tagits fram och rapporterades till
regeringen den 1 juli 2009. I de delar som berör
uppdraget att vara mötesplats för form och
design utfördes rapporten i samråd med Svensk
Form. I rapporten anges att museet vill utveckla
sitt folkbildande uppdrag att tolka och förmedla
expertkunskaper till en bredare allmänhet, men
också att vara en arena för experter inom arkitektur och design. Arkitekturmuseet ska omorganiseras och inleda och fördjupa tvärsektoriella
samarbeten om sådant som framtidens boende
och delaktighet i det offentliga rummet.
Under 2008 ökade antalet besökare till Arkitekturmuseet. En bred programverksamhet och
ett intensivt internt arbete med samlingarna
pågick under året.
Föreningen Svensk Form har ännu regeringens uppdrag att nationellt driva en mötesplats
för form och design. Beslutet att överföra detta
uppdrag till Arkitekturmuseet resulterade i att
Svensk Form redan fr.o.m. hösten 2008 minskade sin personalstyrka och ändrade sin inriktning på den publika verksamheten. Samarbeten
mellan föreningen och museet har inletts. Föreningen Svensk Form har därtill flyttat till mer
ändamålsenliga lokaler i anslutning till Arkitekturmuseet.
Svensk Form satsade under 2008 på sin kärnverksamhet – att främja svensk design nationellt
och internationellt. Medlemsverksamheten har
varit fortsatt omfattande, såväl i föreningens huvudlokaler på Skeppsholmen i Stockholm, som i
de elva regionala föreningarna. Fokus för Svensk
Form har liksom föregående år varit hållbar
utveckling.
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Föreningen ger två utmärkelser. Design S –
Swedish Design Awards – delades under året ut
för andra gången. Utmärkelsen UNG vill främja
ny, ung design.
Svensk Form samverkar brett såväl inom som
utom landet med myndigheter, privata aktörer,
näringsliv, enskilda formgivare och designers,
nätverk och organisationer. I samarbete med
Svenska institutet, Sida och ett antal ambassader
har Svensk Form turnerat vandringsutställningar
runt om i världen. Ett exempel är utställningen
Semillas Suecas (Svenska frön) som visar på vikten av en trygg och säker uppväxtmiljö för barn.
Röhsska museet i Göteborg har statliga bidrag
som specialmuseum för mode, design och
konsthantverk och har ett nationellt nätverksuppdrag för området. Under senare år har
Röhsska museet särskilt arbetat för att nå en ny,
bredare och yngre publik. Detta har lyckats bl.a.
genom att museet samarbetat tvärsektoriellt.
Museet har även genom samarbeten stärkt sin
roll i det nationella nätverksuppdraget
Nämnden för hemslöjdsfrågor ger bidrag till
24 länshemslöjdskonsulenter och fem rikskonsulenter samt samordnar hemslöjdskonsulentverksamheten, bl. a. genom seminarier och fortbildning för konsulenterna.
Genom konsulentverksamheten når slöjden ut
till en stor målgrupp, geografiskt spridd över
hela landet. Länshemslöjdskonsulenterna räknar
med att de i genomsnitt avsätter 34 procent av
tiden till arbete med och för barn och ungdomar.
Genom Nämndens för hemslöjdsfrågor bidragsgivning har under året utvecklingsprojekt,
utställningar, kurser, programverksamhet och
seminarier samt större gemensamma manifestationer blivit möjliga.
Det arbete som Nämnden för hemslöjdsfrågor bedriver är inriktat på att främja hemslöjden
ur tre perspektiv; att stärka intresset för området, öka kunskapen och att stärka positionen för
utövarna i hela landet.
Under 2008 presenterade dåvarande Nutek en
rapport om slöjden som näringsgren. Rapporten
lyfter fram den viktiga utvecklingen inom hemslöjdsområdet mot entreprenörskap och ökande
försörjningsmöjligheter för de som är sysselsatta
inom området.
Under 2008 har Nämnden för hemslöjdsfrågor haft dialog med olika högskolor kring den
högre hemslöjdsutbildningens framtida placering. Utbildningen kommer att placeras vid
Göteborgs universitet.

Analys och slutsatser

Arkitektur och design har en viktig roll i arbetet
för en hållbar utveckling. Att kombinera miljötänkande med en funktionell estetik som utgår
från människors behov är en viktig uppgift för
alla berörda. Regeringens insatser på området har
bidragit till att öka medvetenheten om hur en
ökad kvalitet inom arkitektur, form och design
kan bidra positivt till samhällsutvecklingen.
Regeringen stärker detta arbete.
Svensk design och arkitektur fortsätter att
väcka internationellt intresse. Fortsatt tvärsektoriell samverkan inom området borgar för en fortsatt god utveckling, såväl nationellt som internationellt.
Bildkonst
Resultat

Statens konstråds uppgift är att berika den
gemensamma miljön med konst, sprida kvalificerade uppdrag och ge ökade försörjningsmöjligheter för konstnärer i hela landet. Statens
konstråd har under 2008 avslutat en omfattande
inventering av byggnadsanknuten konst beställd
under åren 1937–2005. Under 2008 har 24 större
konstverk placerats ut i olika offentliga miljöer,
vilket också innebär att lika många konstnärer
har fått större uppdrag. Dessutom har 105
konstkollektioner placerats ut på statliga myndigheter och företag. Verksamheten har alltmer
inriktats på barns och ungdomars miljöer.
Under 2008 har Statens konstråd samarbetat
aktivt med byggherrar, fastighetsbolag, brukare
och allmänhet. Myndigheten har även bedrivit
ett aktivt pedagogiskt uppsökande arbete kring
den offentliga konsten.
I budgetpropositionen för 2007 (prop.
2006/07:1) gjorde regeringen, liksom den tidigare regeringen, bedömningen att statens ansvar
för den offentliga konstnärliga gestaltningen bör
renodlas i allt högre grad till att gälla de statliga
miljöerna. Att Statens konstråds, liksom andra
statliga myndigheters, kompetens inom gestaltning av offentliga miljöer kan nyttjas för samverkan med till exempel kommuner ser regeringen som positivt och utvecklingsbart.
Under 2008 godkändes ett nytt avtal om
utställningsersättning. Avtalet har förhandlats
fram mellan Statens kulturråd – på uppdrag av
75
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regeringen – och företrädare för bildkonstorganisationer. Avtalet omfattar statliga myndigheter, institutioner eller annan arrangör som erhåller statliga bidrag för sin verksamhet. Avtalet har
medfört en modernisering av beräkningsgrunderna för all slags bildkonst, en breddning av
ersättningarna till att även gälla konceptuell
konst och videokonst samt en generell ökning av
ersättningsnivåerna. Avtalet fungerar även som
en förebild för andra offentliga och privata
utställare.
Analys och slutsatser

De statliga insatserna på området leder till att
den offentliga miljön berikas med konst. Ansvaret för hur den gemensamma miljön ser ut bör
dock delas av flera. Regeringen ger sina bedömningar kring gestaltning av offentliga miljöer i
den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3).
När det gäller bidragsgivningen inom bildoch formområdet är det viktigt att det finns
utrymme för förnyelse och utveckling.

Anslaget används för Statens konstråds förvaltningskostnader. Statens konstråd har till uppgift
att verka för att konsten blir ett naturligt och
framträdande inslag i samhällsmiljön. I detta ligger att förvärva god samtidskonst till statens
byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet, medverka till att konst tillförs även andra
gemensamma miljöer än sådana som brukas av
staten och sprida kunskap om konstens betydelse för en god samhällsmiljö. Vid konstsatsningar i offentliga miljöer som inte brukas av
staten, ska Statens konstråd främst prioritera fast
konst till bostadsområden samt skolor och andra
miljöer där barn och ungdomar vistas. Kvalificerade uppdrag ska spridas till många konstnärer.
Regeringens överväganden
Tabell 6.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 4:1
Statens konstråd
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

7 557

7 557

7 557

268

330

372

7 825

7 887

7 929

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

6.5

Överföring till/från andra
anslag

Revisionens iakttagelser

Övrigt

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna avseende myndigheterna
inom verksamhetsområdet.

6.6

Budgetförslag

6.6.1

4:1 Statens konstråd

2008

Utfall

8 003

2009

Anslag

7 557

2010

Förslag

7 825

2011

Beräknat

7 887

2

2012

Beräknat

7 929

3

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-367
7 026

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 7 825 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 7 825 tkr i 2010 års prisnivå.
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Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 7 825 000 kronor anvisas under anslaget 4:1 Statens konstråd för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 7 887 000 kronor
respektive 7 929 000 kronor.

Tabell 6.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Förslag/beräknat anslag
1
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6.6.2

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

4:2 Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön

Tabell 6.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

36 611

2009

Anslag

36 626

2010

Förslag

34 626

2011

Beräknat

32 626

2012

Beräknat

33 626

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-310
35 644

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 4:2
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön beställa konstverk, som inklusive tidigare
gjorda åtaganden, medför behov av framtida
anslag på högst 10 000 000 kronor under 2011–
2013.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera konstförvärv
beslutade av Statens konstråd. Vidare finansieras
konstförvärv med medel som fördelas av Statens
kulturråd till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer.
Tabell 6.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall 2008

Prognos 2009

Förslag 2010

Beräknat 2011

Beräknat 2012-2013

6 682

6 439

7 439

8 439

-

11 958

14 000

7 000

-

-

-12 201

-13 000

-6 000

-2 500

-5 939

6 439

7 439

8 439

-

-

10 000

10 000

10 000

-

-
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Regeringens överväganden
Tabell 6.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 4:2
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

36 626

36 626

36 626

0

0

0

-2 000

-4 000

-3 000

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

terna. Tillväxtverket svarar för nämndens
medelsförvaltning och personaladministration.
Regeringens överväganden
Tabell 6.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 4:3
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Tusental kronor

Anvisat 2009

Överföring till/från andra
anslag

1

2011

2012

1 977

1 977

1 977

79

104

115

169

171

172

2 225

2 252

2 264

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

2010

34 626

32 626

Beslut

33 626

Överföring till/från andra
anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet minskar anslaget med 2 miljoner kronor
fr.o.m. 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 34 626 000 kronor anvisas under anslaget 4:2 Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 32 626 000 kronor
respektive 33 626 000 kronor.
6.6.3

4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor

Tabell 6.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall
Anslag

2 044
1 977

1

2010

Förslag

2 225

2011

Beräknat

2 252

2

2012

Beräknat

2 264

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-50
1 880

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 225 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 225 tkr i 2010 års prisnivå.

Anlaget används till Nämnden för hemslöjdsfrågors förvaltningskostnader. Nämnden ska ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för
att främja hemslöjd. Nämnden fördelar inom sitt
verksamhetsområde statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet. Vidare samordnar nämnden hemslöjdskonsulentverksamheten och prövar frågan om huvudmannaskap för konsulen78

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 31 000 kronor till följd av
en generell neddragning på 1,5 procent i syfte att
skapa utrymme för omprioriteringar inom kulturområdet.
För att möta de ökade kostnader en förbättrad
regional representation i nämnden har medfört
tillförs anslaget 200 000 kronor fr.o.m. 2010.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 2 225 000 kronor anvisas under anslaget 4:3 Nämnden för hemslöjdsfrågor för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
2 252 000 kronor respektive 2 264 000 kronor.
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6.6.4

4:4 Främjande av hemslöjden

6.6.5

4:5 Bidrag till bild- och
formområdet

Tabell 6.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

22 127

2009

Anslag

22 376

2010

Förslag

23 016

2011
2012

Beräknat
Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tabell 6.11 Anslagsutveckling
56

Tusental kronor

21 946

2008

Utfall

28 119

2009

Anslag

27 673

22 967

2

2010

Förslag

27 673

23 074

3

2011

Beräknat

27 673

2012

Beräknat

27 673

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 23 016 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 23 016 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för bidrag till hemslöjdskonsulenternas verksamhet, Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund och projekt inom hemslöjdsområdet. Svenska Hemslöjdsföreningarnas
Riksförbund har som mål att stärka hemslöjdens
position i samhället och är ett centralt organ för
landets ideella hemslöjdsföreningar.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

108
27 110

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
bild- och formområdet, såsom statsbidrag till
kulturella ändamål, statsbidrag till vissa utställare
inom bild- och formområdet, statsbidrag till
konsthantverkskooperativ samt statligt utrustningsbidrag till kollektivverkstäder.
Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 6.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
4:5 Bidrag till bild- och formområdet

Tabell 6.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
4:4 Främjande av hemslöjden
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

22 376

22 376

22 376

991

941

1 050

-351

-350

-352

Tusental kronor

Anvisat 2009

Beslut

Pris- och löneomräkning

2011

2012

27 673

27 673

27 673

0

0

0

27 673

27 673

27 673

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

2010

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Förslag/beräknat anslag
23 016

22 967

23 074

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 351 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 23 016 000 kronor anvisas under anslaget 4:4 Främjande av hemslöjden för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 22 967 000
kronor respektive 23 074 000 kronor.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 27 673 000 kronor anvisas under anslaget 4:5 Bidrag till bild- och formområdet för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
27 673 000 kronor respektive 27 673 000 kronor.

79

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

7 Kulturskaparnas villkor

7.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Konstnärsnämnden och dess ersättningar inom teater-,
dans- och filmområdet samt nämndens internationella konstnärsutbytesverksamhet och bevakning av konstnärernas sociala och ekonomiska
villkor samt löpande bevakning av trygghetssy-

7.2

stemens utformning i förhållande till konstnärlig
verksamhet.
Vidare omfattas Sveriges författarfonds verksamhet, med i första hand fördelning av biblioteksersättning till konstnärer inom ordområdet,
samt Bildkonst Upphovsrätt i Sveriges (BUS)
fördelning av den individuella visningsersättningen till bildkonstnärer.

Utgiftsutveckling

Tabell 7.1 Utgiftsutveckling inom Kulturskaparnas villkor, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

15

15

15

18

18

18

5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer

305

313

307

324

322

324

Summa Kulturskaparnas villkor

320

328

322

342

341

342

Kulturskaparnas villkor

5:1 Konstnärsnämnden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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7.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen framgår av avsnitt 3.3.

7.4

Resultatredovisning

Resultat
Regeringens insatser för kulturskapare handlar i
första hand om att skapa bättre förutsättningar
för ett vitalt kulturliv som ger arbete och försörjning åt kulturskapare och som samtidigt
minskar beroendet av de generella bidragssystemen.
Tillämpningar och förändringar av regelverk
inom andra verksamhetsområden påverkar
konstnärsgruppernas arbetsvillkor. Konstnärsnämnden har under 2008 lanserat en informationsplats på Internet som riktar sig till konstnärer. Tjänsten ska ge enkel information till konstnärerna om trygghetssystemen och skattesystemet, och informera om villkor och regelverk
för konstnärer.
Konstnärsnämnden har under 2008 beslutat
om ca 116 miljoner kronor i stipendier och
bidrag till mer än 1 800 konstnärer inom
konstområdena bild/form, musik, teater, dans
och film. Fördelningen är lika mellan kvinnor
och män.
För konstnärerna inom ordområdet beviljades
2008 genom den s.k. biblioteksersättningen
drygt 121 miljoner kronor för bl.a. stipendier
och ersättningar till författare, översättare, illustratörer och fotografer.
Nämndens utvärdering visar att stipendier generellt gör att konstnärens egna inkomster från
konstnärlig verksamhet ökar. För konstnärliga
upphovsmän som bild- och formkonstnärer,
tonsättare, koreografer, filmare, dramatiker och
författare som har små eller obefintliga möjligheter att få arbete i ett institutionssystem är bidragsgivning av särskilt stor betydelse.
Under året har ett flertal analyser och rapporter lämnats som belyser konstnärernas villkor. Bland annat kan nämnas Konstnärernas
inkomster – en statistisk undersökning av SCB
inom alla konstområden 2004–2005.
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I betänkandet Konstnärerna och trygghetssystemen (SOU 2003:21) kartlades hur trygghetssystemen inom bl.a. socialförsäkringsområdet
förhöll sig till konstnärlig verksamhet. Som ett
bestående resultat av utredningen har Konstnärsnämnden numera ett utvidgat uppdrag för
att löpande följa och analysera utvecklingen av
trygghetssystemen i förhållande till konstnärlig
verksamhet.
Som ett led i att stärka möjligheterna för
konstnärerna att leva på sin konstnärliga verksamhet har regeringen bland annat inrättat
Musikalliansen, samtidigt som den tidigare
Dansalliansens verksamhet har stärkts. Satsningarna, som har Teateralliansen som förebild, uppgick till sammanlagt 30 miljoner kronor.
Den internationella utbytesverksamheten
fortsätter att visa positiva resultat. Iaspis har
utgjort en förebild för en fortsatt utvidgning av
den internationella verksamheten till både dansoch formområdet. Regeringen avsatte ytterligare
4 miljoner kronor fr.o.m. 2008 för nysatsningar
inom bl.a. dessa områden. Det internationella
utbytet och stipendierna leder till konstnärlig
fördjupning och förbättrade arbets- och
inkomstmöjligheter.
Biblioteksersättningen utges sedan 1954 till
upphovsmän av litterära verk – föfattare, översättare, tecknare och fotografer – för användning
av deras verk genom de svenska folk- och skolbiblioteken. Ersättningen utges bl.a. från den
statistik över utlånade verk som årligen rapporteras in till Statens kulturråd. Noterbart är att
den senaste biblioteksstatistiken visar att andelen
böcker skrivna på svenska har ökat i förhållande
till annan litteratur. Detta innebär i sig ökade
ersättningar för upphovsmännen.
Sveriges Radio AB (SR) och Sveriges Television AB (SVT) är viktiga arbetsgivare och uppdragsgivare för fristående kulturskapare. Regeringen har i propositionen Utveckling för
oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010 – 2013 (prop. 2008/09:195)
föreslagit att SR och SVT ska fortsätta att fördjupa, utveckla och vidga sitt utbud inom ramen
för kulturuppdraget i de nuvarande sändningstillstånden. Bland annat av det skälet ska företagens medelstilldelning höjas med 3 procent 2010.
Därefter höjs tilldelningen med 2 procent per år
under tillståndsperioden.
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Analys och slutsatser

7.6

Budgetförslag

De olika konstnärspolitiska bidragen och ersättningarna är betydelsefulla för konstnärers försörjnings- och arbetsmöjligheter. Genom de
olika stödformerna främjas konstnärers möjligheter att ägna sig åt konstnärlig fördjupning och
nyskapande. De internationella utbytesverksamheterna är framgångsrika och bidrar både till
utvecklingen av de enskilda konstnärskapen
liksom till en ökad kunskap om svenskt konstliv
utomlands.
Att vidga kulturskaparnas arbetsmarknad bl.a.
genom att stimulera en ökad efterfrågan och
genom att bättre tillvarata kulturskaparnas kunnande inom fler delar av samhällslivet är en
väsentlig uppgift för kulturpolitiken. Regeringen
bedömer att förslaget om en utveckling av SR:s
och SVT:s kulturutbud under nästa tillståndsperiod för företagen kommer att få positiva effekter för kulturskaparna. Ett utvecklat och aktuellt
analysarbete inom ramen för Konstnärnämndens
verksamhet möjliggör adekvat utveckling och
omprövning av bidragsformer, och är därför
avgörande för verksamhetens förmåga att möta
de behov av beslutsunderlag som förväntas av
beslutsfattare och mottagare.
Att utveckla och främja konstnärers entreprenörskap är av fortsatt betydelse för en utveckling
av de kulturella näringarna och arbetsmarknaden. En sådan utveckling leder till ökade möjligheter för konstnärer att bättre leva av sitt konstnärliga arbete samtidigt som fler människor ges
möjlighet att i olika former ta del av konst och
kulturupplevelser.

7.6.1

5:1 Konstnärsnämnden

Tabell 7.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

14 703
1

2009

Anslag

14 760

2010

Förslag

17 506

2011

Beräknat

18 107

2

2012

Beräknat

18 233

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

252
14 620

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 17 985 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 015 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Konstnärsnämndens förvaltningskostnader. Nämnden har till uppgift att
besluta om statliga ersättningar och bidrag till
bild-, form-, ton-, teater-, dans- och filmkonstnärer samt att hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska och sociala förhållanden samt
löpande bevaka trygghetssystemens utformning
och tillämpning i förhållande till konstnärlig
verksamhet. Syftet med verksamheten är att
genom fördelning av ersättningar och bidrag
verka för att förbättra konstnärernas villkor.
Konstnärsnämnden har även att fördela stöd till
produktion av kortfilm under anslaget 10:1
Filmstöd.
Regeringens överväganden
Tabell 7.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 5:1
Konstnärsnämnden
Tusental kronor

7.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har genomfört en granskning av
bidragsgivning inom bl.a. Konstnärsnämnden. Se
avsnitt 3.5.

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

14 760

14 760

14 760

505

609

689

2 271

2 769

2 784

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

-30

-31

0

17 506

18 107

18 233

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 229 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
83
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att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Konstnärsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor fr.o.m. 2010. Regeringen beräknar att öka
anslaget med ytterligare 500 000 kronor fr.o.m.
2011.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 17 506 000 kronor anvisas under anslaget 5:1 Konstnärsnämnden för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 18 107 000 kronor respektive 18 233 000 kronor.
7.6.2

5:2 Ersättningar och bidrag till
konstnärer

Tabell 7.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

305 190
1

2009

Anslag

313 037

2010

Förslag

324 168

2011

Beräknat

322 393

2

2012

Beräknat

323 686

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 517
307 416

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 324 168 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 324 168 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används bl.a. för ersättning till bildoch formkonstnärer för att deras verk i offentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller
används på annat allmännyttigt sätt (visningsersättning). Medel fördelas efter beslut av styrelsen
för Sveriges bildkonstnärsfond.
Vidare fördelas en del av visningsersättningen
individuellt. Den individuella visningsersättningen fördelas på basis av det offentliga innehavet av konstnärens verk i enlighet med kriterier
som fastställts av upphovsrättsorganisationen
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Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Fördelningen av ersättningen regleras i förordning.
Biblioteksersättning lämnas i enlighet med
förordningen (1962:652) om Sveriges Författarfond.
Vidare lämnas bidrag till konstnärer. Bidragen
har formen av exempelvis konstnärsbidrag, projektbidrag, stöd till internationellt kulturutbyte
och långtidsstipendier. Styrelsen för Sveriges
författarfond fördelar bidragen till författare,
översättare, kulturjournalister och dramatiker
och Konstnärsnämnden fördelar bidrag till
övriga konstnärer.
De som enligt lagen (1992:318) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Kulturdepartementets
verksamhetsområde
fördelar
bidrag under anslaget disponerar medel för
administration under anslaget.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för ramanslaget 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer besluta om
ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 125 000 000 kronor under 2011–
2020.
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Tabell 7.5 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall 2008

Prognos 2009

Förslag 2010

Beräknat 2011

Beräknat 2012-

0

117 900

95 000

90 000

-

-18 000

-72 000

117 900

15 100

15 000

0

-38 000

-20 000

Utestående åtaganden

117 900

95 000

90 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

155 000

155 000

125 000

Infriade åtaganden

-

-

-

Regeringens överväganden
Tabell 7.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 5:2
Ersättningar och bidrag till konstnärer
Tusental kronor

2010

2011

2012

313 037

313 037

313 037

Pris- och löneomräkning 2

13 868

12 078

13 382

Beslut

-2 737

-2 722

-2 733

324 168

322 393

323 686

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 2 737 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 324 168 000 kronor anvisas under anslaget 5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 322 393 000 kronor respektive 323 686 000
kronor.
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8 Arkiv

8.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheterna Riksarkivet
och landsarkiven samt bidrag till regional arkivverksamhet.

8.2

Utgiftsutveckling

Tabell 8.1 Utgiftsutveckling inom Arkiv, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

329

330

326

346

344

341

6

6

6

6

6

6

336

337

332

352

350

347

Arkiv

6:1 Riksarkivet 2
6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet
Summa Arkiv
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Nytt anslagsnamn. Tidigare Riksarkivet och landsarkiven.
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8.3

Mål

Riksdagen har antagit mål för den statliga arkivverksamheten i arkivlagen (1990:782). Verksamheten syftar till att öka möjligheterna att ta del av
allmänna handlingar och annat arkivmaterial, till
att tydliggöra och förstärka arkivens betydelse
som källa till information och kunskap om samhället och dess utveckling samt till metod- och
kunskapsutveckling inom arkivområdet.
Ovanstående inriktning är beslutad av riksdagen (prop. 1989/90:72, bet. 1989/90:KrU29,
rskr. 1989/90:307).

8.4

Resultatredovisning

Resultat
Det arkivmaterial som förvaras hos de statliga
arkivmyndigheterna, dvs. Riksarkivet och landsarkiven, är omfattande och under ständig tillväxt.
Det rörde sig 2008 om 658 000 hyllmeter pappershandlingar och ca 3 miljoner kartor och ritningar. Det handlar i första hand om arkivmaterial från statliga myndigheter. Tillväxten vad
gäller pappershandlingar var högre än föregående
år och uppgick 2008 till ca 35 000 hyllmeter.
Detta förklaras av vissa större leveranser under
året, bl.a. Regeringskansliets äldre arkiv. Antalet
kartor och ritningar ökade under året med hela
940 000 objekt, främst genom ett omfattande
material från Lantmäteriverket. Accessionen av
elektroniska handlingarna minskade tillfälligtvis
jämfört med föregående år.
Under 2008 har arbetet fortsatt med en rad
bevarandeprojekt, både på det digitala och det
analoga området. Bland annat har myndigheten
under året arbetat med metodutveckling för att
tillgängliggöra äldre ADB-system från 1970talet. Fortsatt viktigt är utvecklingsprojektet
Centrum för långsiktigt digitalt bevarande vid
Luleå tekniska universitet, som Riksarkivet driver tillsammans med bl.a. Kungl. biblioteket.
Under 2008 utvärderades verksamheten av
externa bedömare och ett beslut om projektets
fortsättning ska fattas under hösten 2009.
De statliga arkivmyndigheterna utövar tillsyn
över närmare 1 851 tillsynsobjekt. Under året
genomfördes totalt 255 inspektioner vilket är
ungefär samma antal som föregående år.
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Arbetet med reviderade regler om e-handlingar och nya regler om en processorienterad
arkivredovisning har varit prioriterade under
2008. De nya föreskrifter som antogs om arkivredovisningen satte punkt för ett flerårigt
utvecklingsarbete. Föreskrifterna på dessa båda
områden har utarbetats för att bidra till effektivare informationsflöden och att informationens
tillgänglighet säkerställs. De innehåller krav som
ska fungera både i myndigheternas verksamhet
och när informationen senare tillhandahålls hos
arkivmyndigheterna.
Under 2008 minskade åter antalet fysiska
besök vid arkivinstitutionerna något jämfört
med föregående år, från ca 81 000 till ca 77 000.
Samtidigt ökade antalet framtagna volymer.
Myndigheterna besvarade också ett ökande antal
förfrågningar från andra myndigheter, forskningen och allmänheten; sammantaget ca
168 000 år 2008, vilket är något mer än föregående år. En stor del av förfrågningarna är av förvaltningskaraktär och handläggs vid landsarkiven.
Till
exempel
var
28
procent
bouppteckningsärenden och 19 procent ärenden
som rörde inskrivningsmyndighetens arkiv.
Det teknikskifte som under ett antal år påverkat arkivens verksamhet fortsätter också genom
att digitalt tillgängliggörande blir allt viktigare,
samtidigt som t.ex. mikrofilm minskar i betydelse. Antalet exponeringar av mikrofilm fortsatte under året att sjunka i snabb takt, samtidigt
som de digitala kanalerna utnyttjas i allt större
utsträckning.
Arkivmyndigheterna gör omfattande insatser
för att öka tillgängligheten till och överblicken
över arkivmaterialet, inte minst genom att ta till
vara de möjligheter som den nya tekniken ger.
Särskilt värt att uppmärksamma är det projekt
som drivits tillsammans med Kungl. biblioteket
och f.d. Statens ljud- och bildarkiv för att skapa
en gemensam sökmöjlighet i institutionernas
samlingar. En första etapp slutfördes i början av
2009 när den nya söktjänsten Sondera lanserades.
Även inom arkivpedagogik och publik verksamhet har myndigheterna under 2008 genomfört en rad insatser. Storskalig skanningverksamhet inom arkivområdet genomförs vid
Mediakonverteringscentrum i Fränsta, Västernorrlands län. Totalt producerades under året
22,6 miljoner digitala bilder, vilket motsvarar ca
100 000 bilder om dagen. Skanningen av folk-
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bokföringshandlingar från Stockholms län slutfördes under året, medan arbetet med Västra
Götalands län fortsatte enligt plan. Resterande
uppdrag avsåg främst Lantmäteriverket och ett
antal kommuner.
Svensk Arkivinformation, en enhet inom
Riksarkivet som är belägen i Västernorrland,
bedriver bl.a. skanning och indexering av svenskt
arkivmaterial. Riksarkivet har 2007 på regeringens uppdrag genomfört en översyn av verksamheten. Under 2008 har en rad insatser gjorts för
att uppnå ekonomisk balans i verksamheten och
det ekonomiska resultatet har förbättrats avsevärt.
Svensk museitjänst är en enhet inom Riksarkivet med uppgift att, mot ersättning, tillhandahålla förvaringstjänster och förebyggande föremålsvård på museiområdet. Även verksamheten
vid Museitjänst sågs under 2007 över på uppdrag
av regeringen. Riksarkivet konstaterade i översynen att verksamhetsgrenen har stor potential
men bedömer bl.a. att det krävs stora investeringar för att lokalerna ska kunna attrahera nya
hyresgäster.
Det internationella samarbetet på arkivområdet har under 2008 liksom tidigare år varit
omfattande. Inom EU är Riksarkivet en aktiv
part, som bl.a. på regeringens uppdrag deltar i
medlemsstaternas expertgrupp för digitalisering
och digitalt bevarande tillsammans med Kungl.
biblioteket. Tyngdpunkten i det internationella
arbetet har 2008 legat på IT-området, med
inriktning på ökad samordning av standarder
och system samt metoder för långsiktigt bevarande av digital information. På uppdrag av Sida
genomför Riksarkivet sedan 2003 årligen ett
utbildningsprogram kallat Records Management
in Service of Democracy. Utbildningen riktade
sig under 2008 till ett antal länder i Afrika.
Under 2008 har Riksarkivet fått i uppdrag av
regeringen att inordna verksamheten vid myndigheten Svenskt biografiskt lexikon. Inordnandet genomfördes den 1 januari 2009 och myndigheten har integrerats som en enhet i
Riksarkivet. Verksamhetsövergången har varit
framgångsrik.
Analys och slutsatser
Måluppfyllelsen för 2008 inom verksamhetsområdet arkiv bedöms vara mycket god.

Genom det arbete som bedrivits bidrar arkiven i hög grad till att även vårt moderna kulturarv kan bevaras för framtiden. Statens insatser på
arkivområdet gör det möjligt för medborgarna
att ta del av allmänna handlingar och annat
arkivmaterial. Därmed upprätthålls offentlighetsprincipens krav och förutsättningar skapas
för ökad kunskap på olika områden. Även regionalt och lokalt inom arkivsektorn bedrivs ett
omfattande arbete. Dels handlar det naturligtvis
om att tillhandahålla efterfrågad samhällsinformation som förvaras på orten till medborgare i
hela landet. Men det handlar ofta också om att
lokalt finna nya innovativa samarbetsmodeller
för att bredda arkivens användningsområden och
nå ut till nya grupper. På så vis kommer det rika
material som finns i arkiven – ofta med lokal
eller regional anknytning – fler till del och kan
användas i nya sammanhang, exempelvis i pedagogisk verksamhet eller i det regionala utvecklingsarbetet.
För arkivsektorn i dess helhet kvarstår dock
en rad utmaningar som måste mötas med fortsatt kunskapsuppbyggnad, särskilt vad gäller
långsiktigt digitalt bevarande och bättre utnyttjande av digital teknik för att tillgängliggöra
samlingarna.
På grund av den digitala utvecklingen så blir
det tvärsektoriella samarbetet mellan arkiv, bibliotek, museer och audiovisuella samlingar också
allt viktigare.
Samtidigt är det även av stor betydelse att
Riksarkivet och landsarkiven kan fortsätta att
utvecklas för att möta de krav som uppkommer
genom den ökade betydelse som informationsfrågorna fått i den offentliga förvaltningen. Det
är t.ex. inte längre möjligt att avgränsa arkivaspekterna till ett omhändertagande i efterhand
av redan skapade handlingar. Med teknikutvecklingen följer att arkivaspekter måste beaktas
redan när informationssystem skapas och att
arkivarien behöver inta en mer proaktiv roll.

8.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna avseende myndigheterna
inom verksamhetsområdet.

89

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

8.6

Budgetförslag

Regeringens överväganden

8.6.1

6:1 Riksarkivet

Tabell 8.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 6:1
Riksarkivet
Tusental kronor

Tabell 8.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

329 411

2009

Anslag

330 323

2010

Förslag

345 553

2011

Beräknat

343 661

2

2012

Beräknat

340 775

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2009

3 939

1

2010

2011

2012

330 323

330 323

330 323

11 230

13 966

15 790

-5 000

-10 000

4 700

4 738

4 763

-700

-366

-100

345 553

343 661

340 775

Förändring till följd av:

325 950

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 340 930 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 336 286 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader för
Riksarkivet och landsarkiven, som är statliga
arkivmyndigheter med särskilt ansvar för den
statliga arkivverksamheten och för arkivvården i
landet. Riksarkivet, som är chefsmyndighet för
landsarkiven, är central förvaltningsmyndighet
för arkivfrågor och har det högsta överinseendet
över den offentliga arkivverksamheten. Landsarkiven är arkivmyndigheter inom sina respektive
distrikt. Stockholms stadsarkiv och Värmlandsarkiv har funktion som landsarkiv inom Stockholms respektive Värmlands län.
I den kulturpolitiska propositionen (prop.
2009/10:3) redovisar regeringen sin bedömning
att Riksarkivet ska ombildas till en sammanhållen myndighet genom att de sju landsarkiven
avvecklas och deras verksamhet inordnas i Riksarkivet fr.o.m. den 1 januari 2010.
Riksarkivet innehar fr.o.m. den 1 januari 2009
uppgiften att fortsätta och slutföra utgivandet av
verket Svenskt biografiskt lexikon.
Från och med den 1 januari 2010 överförs
verksamheten vid Svensk museitjänst till Riksantikvarieämbetet.
Vid Riksarkivet finns en nämnd för heraldisk
verksamhet och en nämnd för enskilda arkiv.
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick
under 2008 till ca 125 miljoner kronor.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Regeringen beräknar att anslaget tillförs 7,2
miljoner kronor för arkivkostnader för Lantmäteriverkets arkiv fr.o.m. 2010.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
2,5 miljoner kronor när verksamheten vid
Svensk museitjänst förs över till Riksantikvarieämbetet.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
5 miljoner kronor fr.o.m. 2011 och med ytterligare 5 miljoner kronor fr.o.m. 2012 till följd av
omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 345 553 000 kronor anvisas under
anslaget 6:1 Riksarkivet för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 343 661 000 kronor
respektive 340 775 000 kronor.
8.6.2

6:2 Bidrag till regional
arkivverksamhet

Tabell 8.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2008

Utfall

6 158

2009

Anslag

6 228

2010

Förslag

6 406

2011

Beräknat

6 371

2

2012

Beräknat

6 395

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
6 228

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 406 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 406 tkr i 2010 års prisnivå.

90

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
regional arkivverksamhet. Medel under detta
anslag fördelas av Riksarkivet genom Nämnden
för enskilda arkiv. Syftet med bidraget är att
främja den regionala arkivverksamheten och att
bättre integrera folkrörelsearkiven i den regionala kulturpolitiken.
Regeringens överväganden
Tabell 8.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 6:2
Bidrag till regional arkivverksamhet
Tusental kronor

2010

2011

2012

6 228

6 228

6 228

Pris- och löneomräkning 2

276

240

265

Beslut

-98

-97

-98

6 406

6 371

6 395

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 98 000 kronor till följd av
en generell neddragning på 1,5 procent i syfte att
skapa utrymme för omprioriteringar inom kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 6 406 000 kronor anvisas under anslaget 6:2 Bidrag till regional arkivverksamhet för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
6 371 000 kronor respektive 6 395 000 kronor.
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9 Kulturmiljö

9.1

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Riksantikvarieämbetets (RAÄ) verksamhet samt bidragen till
kulturmiljövård och kyrkoantikvarisk ersättning.

9.2

Utgiftsutveckling

Tabell 9.1 Utgiftsutveckling inom Kulturmiljö, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

7:1 Riksantikvarieämbetet

233

219

215

210

211

213

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

254

239

233

252

259

259

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

395

465

465

460

460

460

Summa Kulturmiljö

883

923

913

921

930

932

Kulturmiljö

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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9.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Dessutom har riksdagen antagit mål för arbetet för kulturmiljön (prop. 1998/99:114, bet.
1999/2000:KrU7, rskr. 1999/2000:196).
De övergripande målen för verksamhetsområdet är:
- ett försvarat och bevarat kulturarv
- ett hållbart samhälle med goda och
stimulerande miljöer och med kulturmiljöarbetet som en drivande kraft i omställningen
- allas förståelse, delaktighet och ansvarstagande för den egna kulturmiljön
- nationell och internationell solidaritet och
respekt för olika gruppers kulturarv.

9.4

Resultatredovisning

Resultat
RAÄ har som myndighet en sammanhållande
roll i kulturmiljösektorns gemensamma utvecklingsarbete; ett arbete som omfattar alla myndigheter, institutioner, organisationer och ideella
föreningar inom sektorn. RAÄ:s utvecklingsarbete följer den inriktning och verksamhetsutveckling som lades fast i början av 2008. Myndighetens ambition är att ha överblick över hela
sitt ansvarsområde, driva kulturarvsfrågor i dialog med andra samhällssektorer, vara ett centralt
stöd, samordna aktörer samt utvärdera kulturmiljöarbetets effekter. Omlokaliseringen av delar
av verksamheten till Gotland har slutförts, men
omställningsprocessen har påverkat myndighetens möjligheter att fullgöra sina uppdrag, bl.a.
har vissa av myndighetens verksamheter och
uppgifter försenats.
I sitt myndighetsarbete samverkar RAÄ med
bl.a. andra statliga myndigheter, utbildningsväsendet, organisationer och näringsliv. Insatserna
har under 2008 fokuserats på att dels i fördjupad
samverkan med andra myndigheter utveckla
metoder och synsätt som underlättar för myndigheterna att i sin verksamhet ta tillvara och
utveckla kulturmiljön, dels att i samarbete med
länsstyrelserna, ge tydligare vägledning och
94

bättre stöd för tillämpningen av det ekonomiska
styrmedel som anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård innebär samt hur landsbygdsprogrammet
ska användas för bevarande och bruk av kulturmiljön.
Inom ramen för bidraget till kulturmiljövård
har RAÄ genom länsstyrelserna medverkat till
finansiering av nästan 2 000 projekt inom områdena byggnadsvård, kulturlandskapsvård, fornvård samt information och tillgängliggörande.
Antalet användare av RAÄ:s e-tjänster ökar
kontinuerligt. Utvecklingen av informationssystemen och e-tjänster för samsökning, dialog
och delaktighet sker i samverkan med den regionala kulturmiljövården och andra centrala myndigheter, t.ex. inom satsningen K-samsök.
Under året har RAÄ tillfört ny information om
ca 40 000 byggnader och fornlämningar i myndighetens egna system. Totalt finns i dag kulturhistorisk information om ca 1,7 miljoner fornoch kulturlämningar, ca 70 000 byggnader, ca
80 000 fotografier samt ca 250 000 historiska
kartor tillgängliga över Internet.
På den regionala nivån ansvarar länsstyrelserna
för myndighetsarbete inom området. Många
länsstyrelser har arbetat med att utveckla tvärsektoriella arbetsformer med berörda sektorer
som natur, jordbruk, fysisk planering. Syftet är
att nå en bättre effektivitet och kvalitetssäkring i
tillståndsgivning samt tillsyn. I 2009 års
regleringsbrev för länsstyrelserna har länsstyrelsen i Södermanland fått regeringens uppdrag att,
i bred samverkan med framför allt RAÄ, bl.a. se
över kulturmiljöfunktionernas arbetsformer och
möjligheter till förbättrad samverkan inom
respektive länsstyrelse samt mellan länsstyrelserna.
Även de regionala museerna är en aktiv samverkanspart i kulturmiljöarbetet på nationell och
regional nivå. De utgör en del av kulturmiljövården som många människor kommer i kontakt
med, när man söker kunskap om byggnadsvård,
arkeologi eller lokal historia. De regionala museerna har ofta nära samarbete med hembygdsrörelsen.
RAÄ har i arbetet för en hållbar samhällsutveckling fortsatt verkat för att fördjupa samarbetet på central nivå inom kulturmiljö- och
naturmiljösektorerna. RAÄ:s ambition med ett
ökat samarbete är att natur- och kulturperspektiven ska samverka i samhällsutvecklingen för att
kraftfullt bidra till att uppfylla miljömålen. RAÄ
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är också, tillsammans med Arkitekturmuseet,
Boverket, Formas och Delegationen för hållbara
städer, delaktigt i regeringens ambition att stärka
samverkan inom kultur- och miljöpolitiken.
Detta arbete inriktas främst på arkitekturens roll
för en hållbar stadsutveckling.
Regeringens uppdrag till RAÄ, att föreslå hur
en ratificering av den europeiska landskapskonventionen kan genomföras i Sverige, har inneburit ett fördjupat utbyte mellan RAÄ och olika
myndigheter och organisationer. Detta har gällt
frågor om betydelsen av en helhetssyn på landskapet i arbetet med olika samhällsprocesser, så
som infrastrukturplanering, klimat- och energiarbetet, regional utveckling samt folkhälsa.
RAÄ har regelbundna verksöverläggningar
med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och
Naturvårdsverket. Detta har bl.a. resulterat i
myndigheternas gemensamma slutsats att arbetet med samverkan inom landsbygdsprogrammet
bör utvecklas.
Dialogen mellan RAÄ och Vägverket om
samverkan i tidiga skeden av infrastrukturplanering för att nå ett gemensamt och lösningsorienterat arbetssätt i planeringsprocessen har fortsatt.
RAÄ har i samarbete med Naturvårdsverket
sedan länge medverkat aktivt i arbetet med Unescos världsarvskonvention, dels genom arbetet
med svenska världsarv, dels genom att bidra med
expertis i andra länders nomineringar. Genom
RAÄ:s samarbete med Sida har viktiga insatser
gjorts för att bevara och tillvarata utvecklingsländernas kulturarv, t.ex. i Tanzania och i utbildningsprogrammet Africa 2009.
RAÄ har under det gångna året fortsatt arbetet med de s.k. kunskapsföretagen, projekten
Det medeltida Sverige, Runverket och Sveriges
kyrkor. Syftet har varit att finna nya samarbetsformer för projekten.
RAÄ:s fördelning av medel till sektorsforskning fortsätter att vara ett viktigt fundament för
utvecklingen av kulturmiljövårdens teori och
praktik.
Inom RAÄ:s uppdragsarkeologiska verksamhet har under 2008 gjorts flera utvecklingsinsatser som lett till ökade internationella kontakter,
ett mer utvecklat interaktivt arbete samt ett ökat
kunskapsutbyte med utbildningssektorn. Under
året har även en omfattande organisatorisk översyn gjorts.
Svenska kyrkan har rätt till viss ersättning av
staten för kulturhistoriska kostnader i samband

med vård och underhåll av kyrkliga kulturminnen. Den kyrkoantikvariska ersättningen bidrar
till att det kyrkliga kulturarvet bevarats på ett
strategiskt och långsiktigt sätt. Arbetet sker i
nära samråd mellan Svenska kyrkan, RAÄ och
länsstyrelserna.
Analys och slutsatser
Verksamhetsområdet kulturmiljö har under året
2008 haft en god måluppfyllelse.
De statliga insatserna på kulturmiljöområdet
innebär att viktiga delar av kulturarvet bevaras
och brukas och att kulturell mångfald främjas
och ingår som en naturlig del i ett övergripande
samhälleligt klimat- och hållbarhetsperspektiv.
Vidare medverkar insatserna till att skapa goda
livsmiljöer som ger sysselsättning liksom en
attraktiv livs- och boendemiljö där landskapets
natur- och kulturvärden värnas.
Det är angeläget att fortsätta arbetet med att
utarbeta tvärsektoriella samarbetsformer med ett
brett ansvarstagande. Samverkan behöver vidareutvecklas med olika sektorer i samhället där
kulturarvets aspekter spelar en viktig roll. För att
möjliggöra detta är aktuella kunskapsunderlag av
stor betydelse, liksom samarbete vad gäller
forskning och utveckling.

9.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft någon invändning i
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.
Riksrevisionens rapport Statens insatser för
att bevara de kyrkliga kulturminnena (RiR
2008:2) behandlas i regeringens skrivelse, Kyrkoantikvariska frågor (2008/09:220), till riksdagen.
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9.6

Budgetförslag

9.6.1

7:1 Riksantikvarieämbetet

minnen m.m. och som utförs av RAÄ:s avdelning för arkeologiska undersökningar (UV) mot
avgift.

Tabell 9.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

233 493

2009

Anslag

218 973

2010

Förslag

209 704

2011

Beräknat

211 174

2

2012

Beräknat

212 674

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 421

Avgiftsfinansierad verksamhet vid
Riksantikvarieämbetet

214 525
Tabell 9.3 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

Utfall 2008

106 384

106 384

0

Prognos 2009

110 000

110 000

0

Budget 2010

110 000

110 000

0

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 209 675 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 210 061 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för RAÄ:s förvaltningskostnader. RAÄ är myndighet för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. RAÄ ska bl.a. värna
om kulturvärdena i bebyggelsen och i landskapet, bevaka kulturmiljöintresset vid samhällsplanering och byggande samt verka för att hoten
mot kulturmiljön möts.
Till RAÄ:s uppgifter hör vidare att leda och
delta i arbetet med att bygga upp kunskapen och
bedriva informations- och rådgivningsverksamhet om kulturmiljöer, kulturminnen och kulturföremål. RAÄ ska också medverka i det
internationella arbetet samt följa det regionala
kulturmiljöarbetet och biträda länsstyrelserna
och de regionala museerna i dessa frågor. RAÄ
har ett sektorsansvar för handikappfrågor med
anknytning till sitt verksamhetsområde. Andra
uppgifter är att utföra arkeologiska undersökningar och svara för konservering samt vård av
kulturminnen och kulturföremål. Dessutom ska
RAÄ ha ett specialbibliotek för forskning och
utveckling inom området.
Myndighetens avgiftsinkomster uppgick
under 2008 till ca 131 miljoner kronor, varav ca
107 miljoner kronor avser arkeologisk uppdragsverksamhet. Förutom dessa inkomster rör det
sig framför allt om entré- och försäljningsinkomster samt inkomster från konserveringsverksamhet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Den arkeologiska uppdragsverksamheten inom
RAÄ innefattar undersökningar och utredningar
som föranleds av lagen (1988:950) om kultur96

Regeringens överväganden
Tabell 9.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 7:1
Riksantikvarieämbetet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

218 973

218 973

218 973

6 494

8 106

9 298

-16 595

-17 728

-17 821

2 500

2 518

2 531

-1 668

-695

-308

209 704

211 174

212 674

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas med 3,15 miljoner kronor till
följd av en generell neddragning på 1,5 procent i
syfte att skapa utrymme för omprioriteringar
inom kulturområdet. För att finansiera uppdraget att vara nationell samordnare i frågor som rör
vård och konservering beräknar regeringen att
anslaget tillförs 1 miljon kronor fr.o.m. 2010.
Dessutom tillförs 1 miljon kronor engångsvis för
2010.
Regeringen beräknar att anslaget tillförs 2,5
miljoner kronor när RAÄ tar över verksamheten
vid Svensk museitjänst från Riksarkivet.
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetproposition upphör det tillskott om 15 miljoner
kronor som regeringen tillförde engångsvis för
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2009 för att täcka vissa kostnader relaterade till
omlokaliseringen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 209 704 000 kronor anvisas under
anslaget 7:1 Riksantikvarieämbetet för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 211 174 000
kronor respektive 212 674 000 kronor.
9.6.2

7:2 Bidrag till kulturmiljövård

Tabell 9.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

254 468

2009

Anslag

238 718

2010

Förslag

251 718

2011

Beräknat

259 218

2012

Beräknat

259 218

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

syfte att skapa utrymme för omprioriteringar
inom kulturområdet. I enlighet med beräkningar
i tidigare budgetpropositioner beräknar regeringen att fr.o.m. 2010 återföra 18 miljoner kronor som tidigare omprioriterats inom kulturområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 251 718 000 kronor anvisas under
anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
259 218 000 kronor respektive 259 218 000 kronor.

329
233 275

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 för anslaget 7:2 Bidrag
till kulturmiljövård besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 100 000 000 kronor
under 2011–2013.

Anslagets ändamål är att finansiera bidrag till
kulturmiljövård. Bidragsbestämmelserna innebär
i korthet att bidrag lämnas för att bevara och tillgängliggöra kulturmiljön. Inom ramen för anslaget avsätts även medel för att täcka vissa arkeologiska undersökningskostnader och för att
täcka kostnader för att tillvarata fornfynd. Dessutom lämnas bidrag till ombyggnad, renovering
och underhåll av kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse.
Regeringens överväganden
Tabell 9.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 7:2
Bidrag till kulturmiljövård
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

238 718

238 718

238 718

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning
Beslut

0

0

0

13 000

20 500

20 500

251 718

259 218

259 218

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anslaget minskas med 5 miljoner kronor till
följd av en generell neddragning på 1,5 procent i
97

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 177

Tabell 9.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

Ingående åtaganden

78 083

79 390

94 490

99 490

−

Nya åtaganden

66 159

85 700

80 000

−

−

Infriade åtaganden

-64 852

-70 600

-75 000

-72 000

-27 490

Utestående åtaganden

79 390

94 490

99 490

−

−

Erhållet/föreslaget bemyndigande

100 000

100 000

100 000

−

−

9.6.3

7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning

Tabell 9.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

395 000

2009

Anslag

465 000

2010

Förslag

460 000

2011

Beräknat

460 000

2012

Beräknat

460 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
465 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används av Svenska kyrkan för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med
vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena
(kyrkoantikvarisk ersättning). Ersättningen, som
avser kyrkobyggnader, kyrkotomter, kyrkliga
inventarier och begravningsplatser, ska fördelas
av Svenska kyrkan efter samråd med myndigheter inom kulturmiljöområdet, se 4 kap. 16 §
lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
Regeringens överväganden
Tabell 9.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 7:3
Kyrkoantikvarisk ersättning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

465 000

465 000

465 000

-5 000

-5 000

-5 000

460 000

460 000

460 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner återfördes 2009 de 5 miljoner kronor
som tidigare omprioriterades inom kulturområdet. Därmed är den tidigare regeringens hela
omfördelning återförd till anslaget och nivån
återställd till den tidigare beslutade nivån 460
miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 460 000 000 kronor anvisas under
anslaget 7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning för 2010.
För 2011 t.o.m. 2014 beräknas anslaget uppgå till
460 000 000 kronor per år.
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10

10.1

Museer och utställningar

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd till museer och
utställningsverksamhet. De myndigheter som är
verksamma inom detta område är Statens historiska museer, Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska riksmuseet, Statens museer för världskultur,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet, Statens maritima
museer, Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar, Statens försvarshistoriska museer,
Moderna museet, Riksutställningar samt Forum

10.2

för levande historia. Dessutom finns ett stort
antal andra institutioner med verksamhet inom
området varav följande kan nämnas: Stiftelsen
Nordiska museet, Stiftelsen Skansen, Stiftelsen
Tekniska museet, Stiftelsen Arbetets museum,
de regionala museerna, Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet, Stiftelsen Drottningholms teatermuseum, Stiftelsen Carl och Olga
Milles Lidingöhem, Stiftelsen Thielska galleriet
samt Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Även
stödet till statliga utställningsgarantier och inköp
av vissa kulturföremål omfattas av detta avsnitt.

Utgiftsutveckling

Tabell 10.1 Utgiftsutveckling inom Museer och utställningar, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

8:1 Centrala museer: Myndigheter

878

939

920

978

986

992

8:2 Centrala museer: Stiftelser

220

234

234

235

233

234

8:3 Bidrag till regionala museer

Museer och utställningar

155

157

154

164

165

167

8:4 Bidrag till vissa museer

56

52

52

43

42

42

8:5 Riksutställningar

51

54

52

47

43

44

8:6 Forum för levande historia

44

44

42

45

45

45

0

0

0

0

0

1 480

1 454

1 512

1 516

1 524

8:7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa
kulturföremål
Summa Museer och utställningar

1 403

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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10.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).

10.4

Resultatredovisning

Resultat
Det övergripande målet för verksamhetsområdet
museer och utställningar är att bevara vårt kulturarv samt att utveckla och förmedla kunskap
om och upplevelser av kulturarvet och därigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen.
Resultatbeskrivningen i det följande görs i förhållande till detta mål.
I museernas uppgifter ingår att öka tillgängligheten till kulturarvet och att förbättra förutsättningarna för alla människors möjligheter att
ta del av och delta i kulturlivet.
Antalet besök på de statligt finansierade centrala museerna (fortsättningsvis kallade statliga
museer) ökade med sammanlagt ca 15 procent
jämfört med 2007. Nästan samtliga museer uppvisar ökningar i besöksantalet. Siffrorna varierar
stort mellan de olika museerna, från en ökning
med 101 procent till en minskning med 18 procent.
Antalet besökare med fritt inträde, barn och
unga upp till 19 år, har också fortsatt att öka
under 2008 men inte med lika stora tal.
Ökningen uppgick till drygt 8 procent jämfört
med 2007. Barn och unga är en prioriterad grupp
för de statliga museerna och både utställningsverksamheten och den pedagogiska verksamheten är i hög grad riktade till denna målgrupp.
De två museer som kan uppvisa de högsta
besökstalen är Vasamuseet, som är en del av
Statens maritima museer, med drygt 1 143 000
besökare och Skansen med ca 1 352 000 besökare. Tack vare ett fortsatt intressant utbud fortsätter de att locka miljonpublik.
Regeringens satsning Fria museer där de statliga centrala museerna tillfördes nya medel har
gett goda resultat. Museerna har själva fått prioritera hur medlen ska användas och det har öppnat många olika möjligheter. Som exempel har
flera museer satsat på ökad tillgänglighet, några
har valt att höja ambitionen på digitalisering av
samlingarna medan andra har trappat upp det
100

pedagogiska arbetet. I flera fall har medel satsats
på aktiviteter för barn och unga.
Bevarandet och vården av kulturarvet är fortsatt prioriterat för de statliga museerna. Flera av
museerna har lagt stora resurser på att digitalisera samlingarna och göra dem mer tillgängliga
bl.a. över Internet. Stora delar av samlingarna är
nu sökbara och detta skapar nya möjligheter att
nå ut till dem som annars inte brukar ta del av
museernas verksamheter. Internet är också en
viktig kanal för att nå till barn och unga. I detta
sammanhang har sysselsättningsåtgärderna inom
kulturområdet varit mycket värdefulla. Många
museer har varit mottagare av detta bidrag och
det har gett goda resultat. Det gäller inte bara för
de statliga museerna utan även för mindre organisationer som tidigare helt saknat resurser att ta
hand om sina samlingar. Några exempel bland de
statliga museerna är Statens musiksamlingar som
har kunnat fortsätta sina digitaliserings- och
bevarandeprojekt. Under 2008 har 1 800 klaverutdrag och studiepartitur samt 1 154 tidskrifter
gjorts tillgängliga via onlinekatalogen och 1570
musikinstrument fotograferats och Internetpublicerats. Statens historiska museer har genomfört
omfattande uppordnings- och digitaliseringsinsatser som medfört en avsevärd förbättring av
tillgängligheten till samlingarna. Ytterligare ett
exempel är att Armémuseum, som är en del av
Statens försvarshistoriska museer, digitaliserat
sina samlingar och hittills gjort närmare 80 000
föremål tillgängliga på Internet.
För 2008 ökade anslaget till Prins Eugens
Waldemarsudde, som är en del av Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
med 3 miljoner för att stärka verksamheten.
Museet har haft ett framgångsrikt år med goda
besökssiffror.
Även Statens museer för världskultur tillfördes 3 miljoner kronor i syfte att stärka verksamheten. Under 2008 hade de fyra museerna i
myndigheten flera betydande utställningar och
besöken ökade med cirka 14 procent.
Livrustkammaren visade under året utställningen Krigsbyte som hade som syfte att enkelt
och överblickbart redovisa fakta inom ett ämne
fullt av etiska och moraliska värderingar.
Utställningen fick stor uppmärksamhet även i
utländska tidningar och lockade en stor internationell publik.
Försvarets kulturarv stod i centrum för Statens försvarshistoriska museer under 2008. Ett
kansli för nätverket Sveriges militärhistoriska arv
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har inrättats vid myndigheten, som i detta
nätverk samarbetar med Statens maritima
museer. Under året påbörjades uppbyggnaden av
nätverket med stöd av de 30 miljoner kronor
som tillförts för ändamålet. Stödet har främst
utgått i form av statliga bidrag till de anläggningar som ingår i nätverket men också genom
samordnade marknadsföringsinsatser, hjälp med
utställningar, transporter, utbildningar i föremålsvård, säkerhet m.m. Statens försvarshistoriska museer har dessutom påbörjat om- och
tillbyggnaden av Flygvapenmuseum som ska bli
ett museum för en bredare målgrupp med fokus
på kalla kriget.
Moderna museet fyllde 50 år 2008 och hade
under sitt jubileumsår 500 000 besökare. Gåvor
och donationer för inköp till samlingen eller
verk till densamma uppgick till sammanlagt
drygt 110 miljoner kronor. Drygt 37 miljoner
kronor har lämnats i donationer till Det andra
önskemuseet, museets satsning på att rätta till
den nedärvda snedfördelningen mellan kvinnliga
och manliga konstnärer i samlingen. Ett samarbete inleddes mellan staten, region Skåne och
Malmö stad om att etablera Moderna museet
Malmö, med planerad invigning i slutet av 2009.
Närmare 18 000 barn och unga har deltagit i
program, visningar och workshops riktade till
den unga publiken.
Arbetets museum har med stöd av en donation 2008 kunnat öppna EWK-museet – Centrum för politisk illustrationskonst i sina lokaler.
Museet, som öppnade i mars 2009, bygger på en
samling på över 2 000 bilder av Ewert Karlsson
(EWK) som har deponerats till museet.
Riksutställningars uppdrag om regional samverkan med länsmuseerna har under året skapat
fördjupade kontakter och gynnat bägge parter.
Därtill har satsningen på kunskapsutveckling
inom utställningsmediet samt uppdraget om att
förstärka och utvidga det internationella och
interkulturella arbetet gett goda resultat.
Forum för levande historia har arbetat med att
omsätta uppdraget om kommunismens brott
mot mänskligheten i konkreta verksamheter
under året. Det introducerades på Kulturhuset i
Stockholm, där även utställningen ”Lillebror ser
dig” invigdes. Utställningen turnerar i Sverige till
2010.

Koordinatorn för museisektorn (Ku 2007:2)
fullföljde sitt uppdrag under året och lämnade
sitt slutbetänkande den 16 februari 2009. Museikoordinatorns betänkande har gått ut på remiss.
De förslag som denna utredning resulterat i presenteras utförligare i den kulturpolitiska propositionen (prop. 2009/10:3).
Museikoordinatorn lämnade under 2008 även
en delrapport gällande arbetet vid Stiftelsen
Föremålsvård i Kiruna. Rapporten med efterföljande remissrunda resulterade i att stiftelsen fick
i uppdrag att koncentrera sin verksamhet. Stiftelsen beslutade då att avveckla sina verksamheter i
Grängesberg och Strömsund och koncentrera
verksamheten till Kiruna. Härigenom får stiftelsen möjlighet att utveckla verksamheten.
Under 2008 uppgick statens bidrag till de
regionala museerna till 155 miljoner kronor.
Bidraget fördelas till 30 institutioner. Med det
statliga bidraget som delfinansiering har de regionala museerna en verksamhet som innefattar
regionens kulturarv, pedagogisk kulturverksamhet, konstutveckling samt samhälle och miljö.
De regionala museerna har aktivt medverkat i
det regionala utvecklingsarbetet som en kunskapsresurs.
Analys och slutsatser
Besöksiffrorna fortsätter att stiga på de statliga
museerna. Det visar att regeringens prioriteringar av barns och ungas rätt till kultur samt
vården av kulturarvet har fallit väl ut. Statens
kulturråd har numera uppdraget att följa
besöksutvecklingen för de statliga museerna.
Genom olika satsningar har museerna under
året ökat sin tillgänglighet och i många fall är det
en ny publik som har lockats till utställningarna.
Med sysselsättningsåtgärderna inom kulturområdet har förutsättningarna förbättrats för att
bl.a. museerna ska kunna bevara och tillgängliggöra sina samlingar för framtiden.
Måluppfyllelsen inom verksamhetsområdet
för 2008 bedöms vara mycket god. För att kunna
fortsätta intressera den stora publiken krävs både
kontinuitet och ständig förnyelse, vilket de statliga museerna hittills lyckats väl med.
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Tabell över redovisningen av besöksutvecklingen vid de centrala museerna 2006–2008
Tabell 10.2 Antal besökare vid de centrala museerna 2006–2008
2006

2007

2008

Kvinnor

Män

Samtliga

Kvinnor

Män

Samtliga

Kvinnor

Män

Samtliga

Statens
historiska museer

158 000

176 000

334 000

85 000

83 000

168 000

99 000

81 000

180 000

Nationalmuseum
med
Prins Eugens
Waldemarsudde

365 000

243 000

608 000

450 000

186 000

636 000

453 000

210 000

663 000

Naturhistoriska
riksmuseet (inkl.
Cosmonova)

430 000

325 000

755 000

317 000

239 000

556 000

323 000

243 000

566 000

Statens museer
för världskultur

492 000

328 000

820 000

389 000

222 000

611 000

456 000

239 000

695 000

Livrustkammaren
och Skoklosters
slott med
Stiftelsen
Hallwylska
museet

382 000

245 000

627 000

142 000

87 000

229 000

235 000

126 000

361 000

Statens maritima
museer

654 000

723 000

1 377 000

679 000

727 000

1 406 000

722 000

806 000

1 528 000

Arkitekturmuseet

204 000

188 000

392 000

41 000

39 000

80 000

45 000

40 000

85 000

Statens
musiksamlingar
(Musikmuseet)

66 000

46 000

112 000

49 000

36 000

85 000

54 000

37 000

91 000

Statens
försvarshistoriska
museer

58 000

107 000

165 000

40 000

80 000

120 000

46 000

84 000

130 000

Moderna museet

358 000

248 000

606 000

278 000

177 000

455 000

285 000

215 000

500 000

Stiftelsen
Nordiska museet

224 000

150 000

374 000

169 000

80 000

249 000

175 000

75 000

250 000

Stiftelsen
Skansen

831 000

532 000

1 363 000

815 000

566 000

1 381 000

852 000

500 000

1 352 000

Stiftelsen
Tekniska museet

97 000

90 000

187 000

168 000

138 000

306 000

153 000

153 000

306 000

Stiftelsen
Arbetets museum

110 000

67 000

177 000

133 000

92 000

225 000

116 000

87 000

203 000

4 435 000

3 462 000

7 897 000

3 755 000

2 752 000

6 507 000

4 014 000

2 896 000

6 910 000

Summa
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10.5

Revisionens iakttagelser

Tabell 10.4 Sammanställningen över medelsfördelningen
till Centrala museer: Myndigheter

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna avseende myndigheterna
inom verksamhetsområdet.

10.6

Budgetförslag

10.6.1 8:1 Centrala museer: Myndigheter
Tabell 10.3 Anslagsutveckling
Utfall

Statens historiska museer

878 372
1

2009

Anslag

938 772

2010

Förslag

977 636

2011

Beräknat

986 340

2

2012

Beräknat

997 752

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

17 624
920 001

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 981 173 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 981 544 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till förvaltningskostnader för
de centrala museer som är myndigheter.
Följande centrala museer är myndigheter: Statens historiska museer, Nationalmuseum med
Prins Eugens Waldemarsudde, Naturhistoriska
riksmuseet, Statens museer för världskultur, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet, Statens maritima
museer,
Arkitekturmuseet,
Statens
musiksamlingar,
Statens
försvarshistoriska
museer samt Moderna museet. De specifika
uppgifterna framgår av instruktionen för varje
myndighet. Statens historiska museum, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Statens
museer för världskultur och Moderna museet
har vart och ett inom sina verksamhetsområden
uppgiften att vara ansvarsmuseum.

2009

2010

80 066

80 876

Nationalmuseum med Prins
Eugens Waldemarsudde

95 467

103 488

Naturhistoriska riksmuseet

151 176

156 353

Statens museer för världskultur

150 503

152 439

40 010

40 737

112 280

113 386

Arkitekturmuseet

38 713

44 744

Statens musiksamlingar

49 132

57 736

Livrustkammaren och
Skoklosters slott med
Stiftelsen Hallwylska museet
Statens maritima museer

Tusental kronor

2008

Tusental kronor

Statens försvarshistoriska
museer

101 349

105 224

Moderna museet

120 076

122 653

Summa

938 772

977 636

Utöver den avgiftsfinansierade verksamheten vid
Vasamuseet och Cosmonova, som redovisas särskilt, uppgick de centrala museimyndigheternas
avgiftsinkomster 2008 till ca 232 miljoner kronor.
Tabell 10.5 Sammanställning över avgiftsinkomsterna
Centrala museer: Myndigheter

1

till

2007

2008

9 647

11 068

56 547

73 894

27 122

28 558

Statens museer för världskultur

16 812

19 723

Livrustkammaren och Skoklosters slott
med Stiftelsen Hallwylska museet

Statens historiska museer
Nationalmuseum
med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet

2

12 583

14 002

Statens maritima museer 3

9 452

10 622

Arkitekturmuseet

6 436

6 292

Statens musiksamlingar

2 650

2 603

Statens försvarshistoriska museer

11 829

11 402

Moderna museet

44 232

53 865

Summa

197 310

232 029

1
I myndigheternas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster
samt inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m.
2
Intäkterna för Cosmonovas verksamhet redovisas i tabell 10.6.
3
Intäkterna för Vasamuseets verksamhet redovisas i tabell 10.7.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Cosmonova
Tabell 10.6 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

Utfall 2008

16 575

19 686

-3 111

Prognos 2009

17 100

20 000

-2 900

Budget 2010

17 100

19 900

-2 800

Vasamuseet
Tabell 10.7 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

Utfall 2008

85 325

92 986

-7 661

Prognos 2009

90 000

90 000

0

Budget 2010

90 000

90 000

0

Regeringens överväganden
Tabell 10.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:1 Centrala museer: Myndigheter
Tusental kronor

2010

2011

2012

938 772

938 772

938 772

27 452

32 539

37 502

Beslut

7 006

10 014

10 065

Överföring till/från andra
anslag

5 365

5 393

5 421

-959

-379

-7

977 636

986 340

991 752

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas med 14 494 000 kronor till
följd av en generell neddragning på 1,5 procent i
syfte att skapa utrymme för omprioriteringar
inom kulturområdet. För att täcka kostnader
som bl.a. är kopplade till en kommande
renovering beräknar regeringen att tillföra
Nationalmuseum 6 miljoner kronor fr.o.m.
2010.
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Regeringen beräknar att Naturhistoriska
riksmuseet tillförs 2,5 miljoner kronor fr.o.m.
2010 för arbetet med lokaler för samlingarna.
För åren 2011 och 2012 är beloppet 3,5 miljoner
kronor.
Regeringen beräknar att Arkitekturmuseet
fr.o.m. 2010 tillförs 6 miljoner kronor för att
vidareutveckla arbetet i och med det utökade
ansvar myndigheten har fått.
Regeringen beräknar att anslaget tillförs
4 695 000 kronor för den verksamhet vid Drottningholms teatermuseum som överförs till Statens musiksamlingar fr.o.m. 2010.
För att finansiera de tillkommande uppgifterna för Statens musiksamlingar beräknar
regeringen att anslaget tillförs 3 miljoner kronor
fr.o.m. 2010. Dessutom beräknar regeringen att
för denna verksamhet tillföra ytterligare 2 miljoner kronor fr.o.m. 2011.
Vidare föreslår regeringen att 3 miljoner kronor överförs från utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap under åren 2010–2012
för att fullfölja ombyggnaden av Flygvapenmuseum och satsningen på utställningen om kalla
kriget .
Regeringen beräknar att Moderna museet
tillförs 1 miljon kronor för verksamheten i
Malmö fr.o.m. 2010.
Regeringen beräknar att anslaget tillförs
670 000 kronor för det palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet. Dessa medel
är en överföring från utgiftsområde 9 Hälsovård,
sjukvård och social omsorg.
Den totala medelsfördelningen till museerna
framgår av tabell 10.4
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 977 636 000 kronor anvisas under
anslaget 8:1 Centrala museer: Myndigheter för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
986 340 000 kronor respektive 991 752 000 kronor.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

10.6.2 8:2 Centrala museer: Stiftelser

Regeringens överväganden

Tabell 10.9 Anslagsutveckling

Tabell 10.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:2 Centrala museer: Stiftelser

Tusental kronor

2008

Utfall

219 928
1

2009

Anslag

233 937

2010

Förslag

234 574

2011

Beräknat

233 260

2

234 193

3

2012

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

Tusental kronor

Anvisat 2009

233 937

1

2010

2011

2012

233 937

233 937

233 937

8 194

6 838

7 801

-7 557

-7 515

-7 545

234 574

233 260

234 193

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 234 574 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 234 574 tkr i 2010 års prisnivå.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Anslaget används för bidrag till centrala museer
som är stiftelser. Följande centrala museer är
stiftelser: Nordiska museet, Skansen, Tekniska
museet och Arbetets museum.
Tabell 10.10 Sammanställning över medelsfördelningen till
Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor

Nordiska museet

2009

2010

106 889

109 010

Skansen

69 352

66 887

Tekniska museet

43 877

44 669

Arbetets museum

13 819

14 008

Summa

233 937

234 574

Avgiftsinkomsterna för de centrala museerna
(stiftelser) uppgick 2008 till ca 150 miljoner
kronor.
Tabell 10.11 Sammanställning över avgiftsinkomsterna till
Centrala museer: Stiftelser
Tusental kronor
2007

2008

Nordiska museet

24 490

24 007

Skansen

92 590

99 256

Tekniska museet

20 992

21 408

Arbetets museum

5 819

5 318

143 891

149 989

Summa

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas med 3 557 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet.
Regeringen beräknar att Skansen tillförs 1
miljon kronor fr.o.m. 2010 för renovering av
Sollidenscenen. I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner minskar fr.o.m. 2010
det belopp som regeringen 2009 tillförde Skansen för renoveringar och miljöarbete med 5 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 234 574 000 kronor anvisas under
anslaget 8:2 Centrala museer: Stiftelser för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
233 260 000 kronor respektive 234 193 000 kronor.
10.6.3 8:3 Bidrag till regionala museer
Tabell 10.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

I stiftelsernas avgiftsinkomster ingår bl.a. entré- och visningsinkomster samt
inkomster av försäljning, ev. sponsring och lokaluthyrning m.m.

2008

Utfall

155 004

2009

Anslag

157 243

2010

Förslag

164 209

2011

Beräknat

165 349

2

2012

Beräknat

166 522

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

471
153 906

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 164 209 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 164 209 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslaget används för bidrag till regionala
museer. Bidraget syftar till att stödja museerna i
deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla
kunskaper om regionens kulturarv, dess
konstutveckling samt om samhället och miljön i
övrigt. Statsbidraget ska ge museerna möjlighet
att ta ansvar för sin del av det regionala kulturmiljöarbetet.
Enligt de riktlinjer för bidragen till regionala
kulturinstitutioner som riksdagen har godkänt
(bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) ska en
viss del av stödet avsättas till riktade tidsbegränsade bidrag.
Anslaget används även för kostnader för
lönebidragsanställda vid de regionala museerna.

Tabell 10.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:3 Bidrag till regionala museer

Anvisat 2009 1

Tabell 10.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2010

2011

2012

157 243

157 243

157 243

6 966

55 521

2009

Anslag

52 440

2010

Förslag

42 947

2011

Beräknat

42 268

2

2012

Beräknat

41 959

3

52 440

Tusental kronor

Dansmuseet
Drottningholms teatermuseum

8 106

9 279

165 349

166 522

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 164 209 000 kronor anvisas under
anslaget 8:3 Bidrag till regionala museer för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
165 349 000 kronor respektive 166 522 000 kronor.

20101

10 240

9 612

7 383

0

3 755

3 807

Thielska galleriet

2 793

2 832

12 677

12 864

Nobelmuseet

4 952

4 952

Svensk Form

6 508

2 748

Röhsska museet

1 002

1 002

Strindbergsmuseet

581

581

Judiska museet

602

602

Bildmuseet

743

743

Zornsamlingarna

204

204

Ájtte, Svenskt fjälloch samemuseum

−

500

Riksförbundet
Sveriges museer

−

1 500

1 000

1 000

52 440

42 947

Till regeringens
disposition
Summa
1

2009

Millesgården

Föremålsvård i
Kiruna

Övrigt

106

1

0

Tabell 10.16 Sammanställning över medelstilldelningen

Överföring till/från andra
anslag

164 209

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 42 443 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 41 947 tkr i 2010 års prisnivå.

Beslut

Förslag/beräknat anslag

Utfall

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

2008

Anslaget används för bidrag till ett antal museer
och andra institutioner, de flesta med viss formell anknytning till staten.

Regeringens överväganden

Tusental kronor

10.6.4 8:4 Bidrag till vissa museer

Medelstilldelningen för 2010 är preliminär.
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Regeringens överväganden

10.6.5 8:5 Riksutställningar

Tabell 10.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:4 Bidrag till vissa museer

Tabell 10.18 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

Tusental kronor

2010

2011

2012

2008

Utfall

50 807

52 440

52 440

52 440

2009

Anslag

53 803

2010

Förslag

47 143

2011

Beräknat

43 214

2

2012

Beräknat

44 285

3

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

1 782

1 559

1 797

-3 578

-4 065

-4 579

-7 697

-7 665

-7 699

42 947

42 268

41 959

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 885
51 556

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 42 894 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 43 727 tkr i 2010 års prisnivå.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 578 000 kronor till
följd av en generell neddragning på 1,5 procent i
syfte att skapa utrymme för omprioriteringar
inom kulturområdet. Regeringen beräknar att
anslaget tillförs 1,5 miljoner kronor som ska
utgöra bidrag till Riksförbundet Sveriges museer.
När uppdraget om en mötesplats för form
och design förs över till Arkitekturmuseet minskar bidraget till Svensk Form med 4 miljoner
kronor.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
500 000 kronor till följd av en omprioritering av
en del av bidraget till Dansmuseet. För åren 2011
och 2012 beräknas bidraget till Dansmuseet att
minska med ytterligare 500 000 kronor per år.
Regeringen beräknar att anslaget minskar med
7 697 000 kronor, när det anslag som tidigare
gått till Drottningholms teatermuseum förs över
till Statens musiksamlingar och Drottningholms
slottsteater.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 42 947 000 kronor anvisas under anslaget 8.4 Bidrag till vissa museer för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 42 268 000 kronor respektive 41 959 000 kronor.

Anslaget används för Riksutställningars förvaltningskostnader. Riksutställningar har till uppgift
att främja utställnings- och konstbildningsverksamheten genom att förmedla och anordna
utställningar, biträda med rådgivning och annan
service samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som medium för kunskapsförmedling,
debatt och upplevelse.
Regeringens överväganden
Tabell 10.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:5 Riksutställningar
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

53 803

53 803

53 803

1 880

2 296

2 590

-6 745

-11 795

-11 857

-1 795

-1 089

-251

47 143

43 214

44 285

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Anslaget minskas med 745 000 kronor till följd
av en generell neddragning på 1,5 procent i syfte
att skapa utrymme för omprioriteringar inom
kulturområdet. I enlighet med beräkningar i
tidigare budgetproposition upphör det tillskott
om 6 miljoner kronor som regeringen tillförde
engångsvis för 2009 för att täcka vissa kostnader
relaterade till omlokaliseringen.
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Regeringen beräknar att anslaget minskar med
5 miljoner kr fr.o.m. 2011 till följd av omprioriteringar inom utgiftsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 47 143 000 kronor anvisas under anslaget 8:5 Riksutställningar för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 43 214 000 kronor
respektive 44 285 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 10.21 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:6 Forum för levande historia
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

44 090

44 090

44 090

970

1 147

1 376

45 060

45 237

45 466

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

10.6.6 8:6 Forum för levande historia

Överföring till/från andra
anslag

Tabell 10.20 Anslagsutveckling

Övrigt

Tusental kronor

2008

Utfall

43 604
1

2009

Anslag

44 090

2010

Förslag

45 060

2011

Beräknat

45 237

2

2012

Beräknat

45 466

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Förslag/beräknat anslag
-1 257
42 086

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 45 060 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 060 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för förvaltningskostnader för
Forum för levande historia. Forum för levande
historia ska arbeta med frågor som rör demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med
utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har
särskilt till uppgift att informera om Förintelsen
och kommunismens brott mot mänskligheten.
Verksamheten ska syfta till att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors
lika värde. Genom förmedling och kunskapsuppbyggnad ska verksamheten med stöd i forskning bedrivas i form av kulturverksamhet, seminarier, föreläsningar och debatt m.m.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 45 060 000 kronor anvisas under anslaget 8:6 Forum för levande historia för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 45 237 000
kronor respektive 45 466 000 kronor.
10.6.7 8:7 Statliga utställningsgarantier
och inköp av vissa kulturföremål
Tabell 10.22 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

80

2010

Förslag

80

2011

Beräknat

80

2012

Beräknat

80

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

80
78

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används till inköp av kulturföremål
som har sådant konstnärligt, historiskt eller
vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att
de införlivas med offentliga samlingar.
Den som anordnar en tillfällig utställning som
ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar
få en statlig utställningsgaranti. Utställningsgaranti får också lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statens kulturråd prövar
ansökningarna om utställningsgarantier.
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Regeringens överväganden
Tabell 10.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
8:7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

80

80

80

80

80

80

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 80 000 kronor anvisas under anslaget
8:7 Statliga utställningsgarantier och inköp av
vissa kulturföremål för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 80 000 kronor respektive
80 000 kronor.
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11

11.1

Trossamfund

Omfattning

Avsnittet omfattar myndigheten Nämnden för
statligt stöd till trossamfunds verksamhet och
stödet till trossamfunden.

11.2

Utgiftsutveckling

Tabell 11.1 Utgiftsutveckling inom Trossamfund, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

4

5

4

5

5

5

9:2 Stöd till trossamfund

50

50

50

50

50

50

Summa Trossamfund

55

55

55

55

55

55

Trossamfund

9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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11.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Dessutom har riksdagen antagit mål för statens bidrag till trossamfund, som har införts i 2 §
lagen (1999:932) om stöd till trossamfund (prop.
1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr.
1999/2000:45):
Stödet ska bidra till att skapa förutsättningar
för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt inriktad religiös verksamhet i form av
gudstjänst, själavård, undervisning och omsorg.

11.4

Resultatredovisning

Resultat
Statligt stöd till andra trossamfund än Svenska
kyrkan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp. Nämnden för statligt stöd till trossamfund
(SST) fördelade under året ca 50 miljoner kronor
som stöd till 22 trossamfund och samverkansorgan.
Antalet personer som betjänas av de statsbidragsberättigade samfunden uppgick den 31
december 2007 till ca 754 000 personer.
Regeringens råd för kontakt med trossamfunden har fortsatt haft sammanträden under året
och belyst aktuella frågor med koppling till trossamfunden.
SST fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag
att inom myndighetens ansvarsområde följa upp
trossamfundens användning av beviljade statsbidrag under de senaste åren. SST har i januari
2009 inkommit med en återrapportering till
regeringen (Ku2009/37/KT). Resultatet har
analyserats i förhållande till de förutsättningar
för stödet som framgår av lagen (1999:932) om
stöd till trossamfund. Enligt SST:s bedömning
innebär inte analysen något direkt förslag till
förändring av förordningen men SST har lämnat
förslag till modifiering av reglerna för användning av stödet i vissa delar.
SST är en av de myndigheter som får projektmedel av regeringen för att motverka hedersrelaterat våld och hot om våld. SST för dialoger
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kring samhällets grundläggande värderingar med
de i myndigheten representerade trossamfunden.
Analys och slutsatser
Genom samverkan mellan SST och trossamfunden behandlas angelägna frågeställningar kring
bl.a. värderingar, respekt och tolerans. Den
ökade efterfrågan på kunskap om trossamfunden
och deras verksamhet och villkor i olika sammanhang har inneburit att SST i fortsatt omfattning är remissinstans när det gäller bl.a. utredningsförslag.
Trossamfundens betydelse i krisberedskapen
är mycket viktig och från 2008 är uppgiften om
att handlägga frågor om trossamfundens roll i
krisberedskapssamordning inskrivet i myndighetens instruktion.
Statens stöd till trossamfund bidrar till att
främja den religiösa mångfalden i samhället. Stödet används i enlighet med målen.

11.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen avseende myndigheten inom
verksamhetsområdet.

11.6

Budgetförslag

11.6.1 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund
Tabell 11.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

4 439

2009

Anslag

4 788

2010

Förslag

4 884

2011

Beräknat

4 986

2

2012

Beräknat

5 087

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-39
4 367

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 884 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 884 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslaget används för förvaltningskostnader för
Nämnden för statligt stöd till trossamfund.
Nämnden har till uppgift att pröva frågor om
statsbidrag till trossamfund samt ska handlägga
frågor om trossamfundens roll i krisberedskapssamordning och ha kontakt med och samverka
med andra myndigheter och organisationer i frågor som rör trossamfund.
Regeringens överväganden
Tabell 11.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Tusental kronor

2010

2011

2012

4 788

4 788

4 788

Pris- och löneomräkning 2

170

274

376

Beslut

-74

-76

-77

Anvisat 2009

1

Anslaget används för stöd till trossamfund.
Målet för det statliga stödet till trossamfund är
att bidra till att skapa förutsättningar för trossamfunden att bedriva en aktiv och långsiktigt
inriktad religiös verksamhet i form av gudstjänst,
själavård, undervisning och omsorg. Förutsättningarna för att ett trossamfund ska få statligt
stöd är att det bidrar till att upprätthålla och
stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på och att samfundet är stabilt och
har egen livskraft. Statligt stöd till trossamfund
kan lämnas i form av statsbidrag och avgiftshjälp
till registrerade trossamfund.
Under anslaget beräknas även medel till Skatteverket för kostnader för avgiftshjälp (se prop.
1998/99:124 s. 69 f.).

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden

Överföring till/från andra
anslag

Tabell 11.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
9:2 Stöd till trossamfund

Övrigt

Tusental kronor

Förslag/beräknat anslag

4 884

4 986

5 087

Anvisat 2009

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Anslaget minskas med 74 000 kronor till följd av
en generell neddragning på 1,5 procent i syfte att
skapa utrymme för omprioriteringar inom kulturområdet. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 4 884 000 kronor anvisas
under anslaget 9:1 Nämnden för statligt stöd till
trossamfund för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 4 986 000 kronor respektive
5 087 000 kronor.

1

2010

2011

2012

50 232

50 232

50 232

0

0

0

50 232

50 232

50 232

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 50 232 000 kronor anvisas under anslaget 9:2 Stöd till trossamfund för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 50 232 000 kronor respektive 50 232 000 kronor.

11.6.2 9:2 Stöd till trossamfund
Tabell 11.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

50 390

2009

Anslag

50 232

2010

Förslag

50 232

2011

Beräknat

50 232

2012

Beräknat

50 232

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 143
50 134

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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12

12.1

Film

Omfattning

Avsnittet omfattar statens stöd på filmområdet:
stöd till filmproduktion och filmkulturella åtgärder samt Konstnärsnämndens filmstöd.

12.2

Utgiftsutveckling

Tabell 12.1 Utgiftsutveckling inom Film, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

10:1 Filmstöd

309

309

302

311

309

309

Summa film

309

309

302

311

309

309

Film

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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12.3

Mål

Riksdagen har beslutat om målen för en nationell kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Målen som
omfattar filmområdet framgår av avsnitt 2.3.

12.4

Resultatredovisning

Film
Statens insatser på filmområdet syftar till att
främja produktion, distribution och visning av
värdefull film, att bevara och tillgängliggöra
filmarvet, liksom att verka för internationellt
samarbete i dessa avseenden. Insatser som främjar ett brett utbud av film i hela landet, samt insatser riktade till barn och ungdomar, är särskilt
prioriterade. Insatserna sker främst genom Stiftelsen Svenska Filminstitutet. Visst stöd fördelas
även genom Konstnärsnämnden.
Resultat

Stöd till värdefull svensk produktion och vissa
stöd till distribution och visning av film i hela
landet finansieras och regleras i 2006 års filmavtal
mellan staten, filmbranschen och flera TV-företag. Vid sidan av avtalet ges även statligt stöd till
olika filmkulturella insatser.
Antalet biobesök var 2008 tillbaka i nivå med
tidigare år, drygt 15,2 miljoner besök, efter en
tillfällig minskning 2007. Besöken på svensk film
minskade dock med ca 4 procent och den
svenska marknadsandelen föll till 20,2 procent.
Det är emellertid en nivå som i ett internationellt
perspektiv fortfarande är att betrakta som en hög
inhemsk marknadsandel.
Filminstitutet fördelade 15,9 miljoner kronor
till 19 regionala resurscentrum för film och
video. Därutöver fördelas också medel till fyra
regionala produktionscentrum inom ramen för
filmavtalet.
Det långsiktiga resultatet av Filminstitutets
arbete med skolbio är att många kommuner
själva tagit över ansvaret. Filminstitutet har därmed kunnat ändra huvudinriktning från att
endast bidra till att initiera verksamheten, till att
också utveckla skolbioverksamheten. Under läs116

året 2007/2008 bedrevs organiserad skolbioverksamhet i 176 av landets 290 kommuner, en siffra
som står sig sedan året innan. Visningarna hade
nästan en halv miljon besökare.
Filminstitutet har i uppdrag att främja distribution och visning av värdefull film. Under 2008
fördelades stöd till import och lansering av 23
utländska kvalitetsfilmer. Därutöver fördelades
projektstöd för långsiktigt arbete med kvalitetsfilm till tre distributörer. Stöd till spridning av
kort- och dokumentärfilm fördelas i samma
omfattning som 2007, men numera framför allt i
form av projektstöd. Det är mindre vanligt med
stöd till enstaka titlar. Stöd fördelades till tio
projekt under året. Filminstitutet fördelade
också stöd till sju visningsorganisationer och nio
filmfestivaler.
För att tillgängliggöra svensk film för synoch hörselskadade fördelar Filminstitutet medel
till syntolkning och textning av biofilm och
videogram. Under 2008 gavs stöd till textning på
svenska till 11 biofilmer. I princip alla filmer på
dvd svensktextas numera. Stöd gavs under året
till 96 syntolkningar, varav 90 på biograf och de
resterande 6 på dvd.
Filminstitutets filmarkiv har det nationella
ansvaret att bevara film på filmbas, i huvudsak
professionell spelfilm och dokumentärfilm
avsedd för offentlig visning. Efter en nedgång i
verksamheten, på grund av tillfälliga besparingar
2007, når mängden omkopierad film det uppsatta målet och arkivets nyttjande har ökat under
året.
Cinemateket är Filminstitutets visningsverksamhet som har till uppdrag att hålla filmhistorien levande. Det är främst via dessa visningar
som Filminstitutets arkivfilmer görs tillgängliga.
På senare år har verksamheten tappat besökare,
främst beroende på att många äldre filmer nu
också finns tillgängliga på dvd. Förhoppningen
är dock att det allt större intresset för äldre film
också kommer att öka intresset för att se filmerna i originalformat på biograf.
Filminstitutet är huvudman för filmarkivet i
Grängesberg, som har till uppgift att bevara ickefiktiv film som upptagits på celluloid men som
inte är avsedd för biografvisning. Under 2008
inkom totalt 249 samlingar till arkivet.
Filminstitutet medverkar till att svensk film
kan visas på internationella festivaler. Under
2008 visades svensk långfilm på ca 220 filmfestivaler, dokumentärfilm på ca 80 festivaler och
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svensk kortfilm på ca 250 festivaler över hela
världen. De mest betydelsefulla filmfestivalerna
är Berlin, Cannes och Toronto. Under 2008 har
ett ökat intresse för svensk film synts i bl.a. USA
och Frankrike. Till dessa länder såldes under året
fyra svenska filmer, att jämföra med ett snitt om
en film per år, de senaste fem åren.

Analys och slutsatser

Analys och slutsatser

12.5

De statliga insatserna på området bidrar till att
öka bredden och mångfalden i filmutbudet och
att stimulera filmkulturen i landet.
Filminstitutet presenterade i slutet av 2007 en
handlingsplan för visningsområdet. Denna har
under 2008 lett till förändringar av distributionsoch visningsstöden för att bättre nå målen. Hur
resultatet utfaller kommer att synas i nästa års
redovisning.
Under 2007 och 2008 har Filminstitutet ökat
nivåerna på produktionsstöden till enskilda filmer i syfte att höja kvaliteten. Detta har emellertid medfört att Filminstitutet tvingats minska
antalet produktioner som får stöd, från 21 år
2006 till 14 stycken 2008. Filminstitutets utvärdering visar att långfilmernas budgetar har ökat,
liksom stödintensiteten. Utvärderingen visar
också att 2008 års filmer har uppnått högre
recensionsbetyg, fler besök per film samt ett
större internationellt intresse.

12.5.1 10:1 Filmstöd

Europeiska unionen
Resultat

MEDIA 2007 ger stöd till den europeiska audiovisuella industrin i syfte att stärka dess konkurrenskraft och öka spridningen av europeiska
verk. Det omfattar stöd till utveckling, distribution och marknadsföring av europeisk film. Den
totala budgeten för perioden 2007–2013 är 755
miljoner euro, varav 680 miljoner euro utgör
stöd. Under 2008 fördelades ca 103,8 miljoner
euro i stöd från programmet, varav svenska projekt erhöll ca 40 miljoner kronor – den högsta
summa som Sverige har tilldelats sedan 2004.

Sverige fortsätter att hävda sig väl vad gäller
resultaten i MEDIA 2007. För femte året i rad
ökade stödsumman som tilldelats svenska
sökanden.

Budgetförslag

Tabell 12.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

309 381

2009

Anslag

309 324

2010

Förslag

310 824

2011

Beräknat

309 324

2012

Beräknat

309 324

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

70
301 924

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för stöd till svensk filmproduktion m.m. enligt 2006 års filmavtal samt stöd
till filmkulturella åtgärder utanför avtalets ram.
Syftet med filmstödet är att främja värdefull
svensk filmproduktion, spridning och visning av
värdefull film, samt bevarandet och tillgängliggörandet av filmer och material av kulturhistoriskt
intresse. Syftet är också att verka för internationellt samarbete i dessa avseenden samt att förbättra kvinnliga filmskapares villkor. Under
anslaget beräknas även medel för Konstnärsnämndens filmstöd.
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Regeringens överväganden
Tabell 12.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
10:1 Filmstöd
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

309 324

309 324

309 324

309 324

309 324

Förändring till följd av:
Beslut

1 500

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

310 824

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anslaget ökar med 1 500 000 kronor för att
finansiera verksamheten vid Filmarkivet i
Grängesberg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 310 824 000 kronor anvisas under
anslaget 10:1 Filmstöd för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 309 324 000 kronor
respektive 309 324 000 kronor.
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13

13.1

Medier

Omfattning

Avsnittet omfattar dagspress, radio och
television samt skydd av barn och unga mot
skadligt innehåll i massmedierna. Till området
hör Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden,
Radio- och TV-verket, Granskningsnämnden för
radio och TV, Statens biografbyrå samt Sveriges
Television AB,

13.2

Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. (Budgetförslagen avseende Presstödsnämnden, Taltidningsnämnden, Radio- och TVverket och Granskningsnämnden för radio och
TV redovisas under utgiftsområde 1).

Utgiftsutveckling

Tabell 13.1 Utgiftsutveckling inom Medier, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

9

11

11

10

11

11

20

22

21

22

23

23

11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska
utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete

0

0

0

0

0

0

11:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

2

2

2

2

2

2

32

35

35

34

36

37

Medier

11:1 Statens biografbyrå
11:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och
Finland

Summa Medier
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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13.3

Mål

Målet för området är att stödja yttrandefrihet,
mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadliga inslag i
massmedierna (prop. 2008/2009:1 utg.omr. 17,
bet. 2008/09: KrU1, skr 2008/09:92).

13.4

Resultatredovisning

Verksamheten i programföretagen Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT)
och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) ska
präglas av oberoende och stark integritet och
bedrivas självständigt i förhållande till såväl staten som olika ekonomiska, politiska och andra
intressen och maktsfärer i samhället. Sändningarna ska vara tillgängliga i hela landet och programmen ska utformas så att de genom tillgänglighet och mångsidighet tillgodoser skiftande
förutsättningar och intressen hos befolkningen i
hela landet. Programföretagen ska beakta programverksamhetens betydelse för den fria
åsiktsbildningen och ge utrymme åt en mångfald
av åsikter och meningsyttringar. Hänsyn ska tas
till mediets särskilda genomslagskraft när det
gäller programmens ämnen och utformning
samt tiden för sändning av programmen.
13.4.1 Radio och TV i allmänhetens tjänst
Resultat

Den nuvarande tillståndsperioden för Sveriges
Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT)
och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) gäller
till och med 2009. Programföretagen följer varje
år upp hur uppdraget genomförts i redovisningar, som lämnas till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) och Granskningsnämnden för radio och TV.
Regeringen har den 4 juni 2009 överlämnat
propositionen Utveckling för oberoende och
kvalitet – Radio och TV i allmänhetens tjänst
2010–2013 (prop. 2008/09:195) till riksdagen. I
propositionen läggs förslag till villkor och riktlinjer som ska gälla under kommande tillståndsperiod för radio- och tv-verksamheten i allmänhetens tjänst. Därvid har programföretagens
redovisningar för 2008 beaktats.
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Granskningsnämndens bedömningar
Granskningsnämnden för radio och TV har i
uppdrag att granska programföretagens redovisningar och bedöma hur företagen har uppfyllt
uppdraget i allmänhetens tjänst. Granskningsnämndens rapporter inkom till Regeringskansliet
den 9 juni 2009. Granskningsnämndens helhetsbedömning är att SR, SVT och UR, enligt redovisningarna, har uppfyllt sina uppdrag under
2008. När det gäller SR konstaterar nämnden att
företaget inte har haft någon nyhetsverksamhet
för barn under 12 år, varför nämndens slutsats är
att SR inte har uppfyllt sitt uppdrag i det avseendet. Avseende SVT har nämnden på vissa områden funnit att ett enskilt villkor inte är uppfyllt
eller att redovisningen inte ger ett tillräckligt
underlag för att nämnden ska kunna dra slutsatsen att det är uppfyllt. Dessa områden är barn
och unga inom språkliga minoriteter och teckenspråksverksamheten för barn och unga, samt
nyheter och samhällsbevakning. I övrigt efterlyser nämnden klargöranden när det gäller vissa
delar av redovisningen från alla tre programföretagen.
Analys och slutsatser

Radio- och tv-verksamheten i allmänhetens
tjänst har som nämnts ovan behandlats i propositionen Utveckling för oberoende och kvalitet –
Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010–2013
(prop. 2008/09:195). Utifrån Granskningsnämndens rapporter bedömer regeringen att SR,
SVT och UR i huvudsak uppfyller sina uppdrag i
allmänhetens tjänst. Regeringen kommer noga
att följa utvecklingen när det gäller de områden
där nämnden har pekat på brister.
13.4.2 Kommersiell radio
Kommersiell radio bidrar till mångfald och konkurrens på radioområdet.
Resultat

I slutet av 2008 redovisade utredningen om
kommersiell radio sitt slutbetänkande Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter (SOU
2008:96). En utgångspunkt för utredningens
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arbete var att en livskraftig kommersiell radio är
viktig för mångfald och konkurrens på hela
radioområdet. För att uppnå detta behöver den
kommersiella radion förutsättningar som kan
bidra till att branschen kan utvecklas av egen
kraft och vara ett attraktivt publik- och annonsmedium.
Betänkandet innehåller förslag om ett nytt
regelverk för tillståndsgivning för analoga kommersiella radiosändningar.
Analys och slutsatser

organisering. Förslagen i rapporten har remissbehandlats under våren 2008.
Analys och slutsatser

Förslagen i Radio- och TV-verkets rapport har
remissbehandlats och utgör underlag för arbetet
med den nya radio- och tv-lagen. Regeringen har
för avsikt att återkomma med en proposition
under mandatperioden.
13.4.4 Digital radio

Förslagen i betänkandet har remissbehandlats
och utgör underlag för arbetet med den nya
radio- och tv-lagen. Regeringen har för avsikt att
återkomma med en proposition under mandatperioden.

Utvecklingen av digitala sändningstekniker för
ljudradio skapar möjlighet att förbättra
tillgängligheten och öka mångfalden i programutbudet.

13.4.3 Lokal icke-kommersiell radio och tv

Resultat

Lokal icke-kommersiell radio och tv bidrar till
yttrandefrihet och mångfald inom medieområdet
genom att möjliggöra för olika intressen och
åsikter att göra sig hörda i samhällsdebatten.

Under tre år har Radio- och TV-verket följt
utvecklingen av digital radio och i dialog med
branschen tagit fram underlag för att bedöma
olika tekniker. Myndigheten redovisade i juni
2008 rapporten Framtidens radio – slutrapport, i
vilket arbetet redovisas. Verket konstaterar i rapporten att radiomediet behöver utvecklas för att
möta konsumenternas önskemål om ett större
utbud av radiokanaler över hela landet. Utvecklingsmöjligheterna i FM-bandet är begränsade
och en omplanering av FM-frekvensanvändningen skulle bli kostsam och endast marginellt
öka utrymmet för nya kanaler och tjänster.
Ytterligare sändningsmöjligheter skapas enklast
och snabbast i det frekvensutrymme som är avsatt för digital radio.
I november 2008 lämnades betänkandet
Kommersiell radio – nya sändningsmöjligheter
(SOU 2008:96). Där föreslås ett nytt regelverk
för digital kommersiell radio.

Resultat

Närradion är de lokala ideella föreningarnas
radio och idag finns det ca 900 föreningar som
har sändningstillstånd. Dessa fördelas på 149
sändningsorter som i de flesta fall omfattar en
kommun. Det finns 28 förordnade lokala kabelsändarföretag i Sverige.
Radio- och TV-verket fick 2007 i uppdrag att
kartlägga och dokumentera dagens situation för
icke-kommersiell radio och tv. Verket skulle
också analysera framtidsförutsättningarna för
dessa medier samt lämna förslag till eventuella
förändringar. I november 2007 lämnade Radiooch TV-verket rapporten Närradio och när-tv i
fokus till Kulturdepartementet. Den innehåller
bland annat förslag om att avskaffa det s.k. riksförbudet, vilket ger möjlighet för närradiostationerna att sända vad de önskar, oavsett om det är
fråga om egenproducerade program eller centralproducerade program. Vidare föreslås att det
ska bli lättare att få utvidgade sändningsområden
för närradion, vilket är en anpassning till föreningslivets
alltmer
kommunöverskridande

Analys och slutsatser

Förslagen i betänkandet har remissbehandlats
och utgör underlag för arbetet med den nya
radio- och tv-lagen. Regeringen har för avsikt att
återkomma med en proposition under mandatperioden.
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13.4.5 Presstöd

13.4.6 Taltidningar

Syftet med presstödet är att värna mångfalden på
dagstidningsmarknaden.

Syftet med stödet till radio- och kassettidningar,
s.k. taltidningar, är att ge synskadade och andra
som inte kan läsa en tryckt tidning möjlighet att
ta del av dagstidningarnas innehåll.

Resultat

Presstödet, som lämnas i form av driftsstöd och
distributionsstöd, har under 2008 uppgått till
totalt 502,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,7
procent av dagspressens totala utgivningskostnader. Driftsstödet har uppgått till 432,5 miljoner kronor och betalats ut till 78 tidningar, varav
23 är hög- och medelfrekventa (3–7 nr/vecka)
och 55 lågfrekventa (1–2 nr/vecka). I distributionsstöd har 70,3 miljoner kronor utbetalats till
139 tidningar, varav 102 är hög- och medelfrekventa och 37 lågfrekventa.
Det totala antalet dagstidningar och dess
sammanlagda upplaga har minskat under den
senaste femårsperioden. Antalet tidningar som
får driftsstöd har dock ökat något. Ökningen har
skett inom gruppen endagstidningar.
Utgifterna för presstödet har minskat mellan
2007 och 2008, vilket beror dels på att det särskilda distributionsstödet för lördagsutdelning
har upphört, dels på att kostnaderna för distributionsstödet har minskat på grund av sjunkande tidningsupplagor.
Analys och slutsatser

Den samlade effekten av driftsstödet och av det
samarbete som bedrivs på flera orter mellan
första- och andratidningar är att andratidningarnas ekonomiska ställning har förbättrats, vilket
är en viktig orsak till att den redaktionella mångfalden har kunnat bevaras.
Efter ett antal mycket goda år försämrades
dagspressens ekonomiska situation under de
sista månaderna 2008, som en följd av konjunkturnedgången. I detta läge är driftsstödet av stor
betydelse för många tidningar.
Riksdagen beslutade i juni 2006 om nya villkor för driftsstödet till dagstidningarna (prop.
2005/06:201,
bet.
2005/06:KU40,
rskr.
2005/06:367). Dessa ändringar trädde i kraft den
1 januari 2009. Europeiska kommissionen
genomför för närvarande en granskning av
driftsstödets förenlighet med statsstödsreglerna.
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Resultat

Kostnaderna för taltidningsverksamheten uppgick under 2008 till 132,4 miljoner kronor. Vid
utgången av året utgavs sammanlagt 96 taltidningar. Av dessa är 82 taltidningar i inläst version
(67 radiotidningar, 10 kassettidningar och 5 CDtidningar) och 19 är talsyntestidningar. Fyra tidningar kom ut som både radio- och talsyntestidning och en tidning gavs ut som både radio- och
kassettidning. Under året har en taltidning startats och en lagts ned.
Antalet taltidningsabonnemang uppgick i
slutet av 2008 till 8 772, varav 7 359 avsåg radiotidningar, 357 kassettidningar, 202 CD-tidningar
och 854 talsyntestidningar. Det totala antalet taltidningsabonnenter har ökat under 2008.
Ökningen gäller radio- och talsyntestidningarna,
medan övriga har minskat.
Könsfördelningen bland abonnenterna är
totalt sett relativt jämn, även om talsyntesabonnenterna till större delen utgörs av män.
Den regionala spridningen av taltidningar
bedöms av Taltidningsnämnden vara god. Mer
än hälften av landets alla dagstidningar ges i dag
ut även som taltidningar.
Under 2006–2008 höjdes anslaget för stöd till
radio- och kassettidningar tillfälligt med 25 miljoner kronor för att genomföra ett utbyte till
nya radiotidningsmottagare. Under 2008 levererades 1 929 nya mottagare som samtliga är förberedda för Internetdistribution. Vid ingången
av 2009 återstod endast ett fåtal äldre radiotidningsmottagare bland abonnenterna.
Taltidningsnämnden påbörjade 2006 ett
utbyte av de datorer som använts för att lyssna
på talsyntestidningen mot nya mottagare i form
av mobiltelefoner. I slutet av 2008 hade mobiltelefoner levererats till i stort sett samtliga abonnenter.
Taltidningsnämnden fick den 31 januari 2008 i
uppdrag av regeringen att genomföra en översyn
av taltidningsverksamheten och att i samarbete
med Talboks- och punktskriftsbiblioteket identifiera möjligheterna för ökad samverkan mellan
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myndigheterna. Myndigheterna redovisade sina
uppdrag till Kulturdepartementet den 12
november 2008 genom rapporterna Framtida
inriktning för taltidningsverksamheten i Sverige
och Samverkan för ökad tillgänglighet. Myndigheterna föreslår bl.a. att staten ska upphöra att ge
bidrag till inläsning och redigering av taltidningar, och fortsättningsvis endast stödja taltidningar som produceras med talsyntes. Ett
annat förslag är att post- och radiodistributionen
ska upphöra, och att taltidningar och talböcker
i stället ska distribueras via Internet i ett samordnat distributionssystem.
Analys och slutsatser

Stödet till radio- och kassettidningar fyller en
viktig funktion i samhället genom att garantera
utgivning av och tillgång till taltidningar. Efter
flera års minskning har antalet taltidningsabonnenter ökat både under 2007 och 2008. En viktig
förklaring till vändningen är sannolikt det utbyte
av äldre radiotidningsmottagare som Taltidningsnämnden inledde 2006. Även övergången
till mobiltelefoner istället för datorer för mottagning av talsyntestidningar har lett till ett ökat
antal abonnenter.
De rapporter som Taltidningsnämnden och
Talboks- och punktskriftsbiblioteket lämnade i
november 2008 är viktiga underlag i arbetet med
att utforma statens framtida engagemang inom
taltidnings- och talboksverksamheterna.
Regeringen avser att återkomma i frågan
under mandatperioden.
13.4.7 Barn och unga i mediesamhället
Medier har stor genomslagskraft, vilket är särskilt viktigt att uppmärksamma när det gäller
barn och unga. Utgångspunkten för regeringens
arbete med att skydda barn och unga mot skadligt medieinnehåll och skadlig mediepåverkan är
FN:s barnkonvention som föreskriver att barn
ska ha en generell rätt till yttrande- och informationsfrihet, men samtidigt skyddas mot
information och material som är till skada för
deras välfärd. För olika medier gäller olika regelverk och system för skydd av barn och unga.

Resultat

Statens biografbyrå granskar filmer och videogram som är avsedda att visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning samt fastställer åldersgränser för de filmer som granskas
enligt lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram. Åldersgränserna sätts utifrån en bedömning av om filmerna
kan vålla barn i olika åldersgrupper psykisk
skada. Av de långfilmer som granskades under
2008 blev 23 procent helt barntillåtna medan 46
procent av filmerna blev förbjudna att visas för
barn under 15 år. Under de senaste tre åren har
både andelen filmer som blivit barntillåtna och
andelen filmer med åldersgräns från 15 år hållit
sig på ungefär samma nivå.
Medierådet (U 1990:03, Rådet mot skadliga
våldsskildringar) arbetar med att minska riskerna
för skadlig mediepåverkan på barn och unga i
enlighet med de tilläggsdirektiv som rådet fick i
juni 2003 (dir. 2003:75). Under 2008 drev
Medierådet sitt tredje EU-finansierade projekt
med syfte att skapa en säkrare användning av
Internet bland barn och unga. Arbetet genomförs tillsammans med BRIS, och i samverkan
med Internetbranschen samt andra myndigheter
och organisationer.
Medierådet har även fortsatt att under 2008
driva kampanjen Det unga Internet, med ett
stort antal regionala seminarier på olika orter i
Sverige. Denna gång har seminarierna riktats
mot personal från socialtjänst och elevhälsovård
samt mot skolledare och rektorer.
Medierådet arrangerar i februari varje år Safer
Internet Day, i samverkan med Internetbranschen och övriga EU-länder. Målet är att uppmärksamma det europeiska samarbetet och visa
på metoder för att skapa ett säkrare Internet
inom Europa.
Under 2008 har Medierådet tagit fram elva
nya verktyg för informationsspridning, samt
omarbetat och uppgraderat sin webbplats, som
utgör en viktig kanal för spridning av informationsmaterial. Medierådet har också publicerat
den kvantitativa studien Ungar & Medier 2008. I
undersökningen, som är en uppföljning av 2006
års studie, intervjuas 2 000 barn och unga i åldern
9–16 år samt 2 000 föräldrar med barn i samma
åldersgrupp. En nyhet var att 2008 års studie
innehåller frågor kring hur allmänheten uppfattar graden av självreglering inom mediebranschen.
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Enligt radio- och tv-lagen (1996:844) får inte
tv-program, som innehåller verklighetstroget
våld eller pornografiska bilder, sändas vid vissa
tider och på sådant sätt att det finns en betydande risk för att barn kan se dem. Granskningsnämnden för radio och TV har i uppdrag
att i efterhand granska programinslag utifrån
både lagstiftningen och sändningstillståndens
bestämmelser om bl.a. mediets genomslagskraft.
Fyra av de ärenden som Granskningsnämnden
behandlade under 2008 fälldes med hänvisning
till bestämmelserna om mediets genomslagskraft.
Inom EU finns det gemensamma åldersmärkningssystemet PEGI (Pan-European Game
Information) som utvecklats av spelbranschen
med stöd av EU sedan 2003. Den svenska branschen är ansluten till PEGI-systemet. En PEGImärkning för online-spel kom 2007. I märkningsprocessen utgår utgivarna från ett formulär
med frågor om spelets innehåll ur såväl rättslig
aspekt som med hänsyn till förekomst av våld,
sex och annat känsligt bild- eller ljudinnehåll.
Beroende på svaren tilldelas spelet automatiskt
en åldersmärkning och symboler för det innehåll, som renderar spelet en viss klassificering.
Branschorganisationen ISFE (Interactive Software Federation of Europe) äger och förvaltar
systemet, och utfärdar licenser till utgivare.
Organisationen har flera hjälpkommittéer
knutna till sig, till exempel en rådgivande kommitté där flera deltagande länder, bland annat
Sverige, är representerade med experter. Inom
EU-samarbetet har expertkonferensen För en
kreativ generation genomförts i Göteborg i juli
2009. Mötet syftade till att öka kunskapen om
hur man på politisk nivå och genom utbyte av
goda exempel bl.a. kan öka kännedomen om
ungas medievanor.
Analys och slutsatser

Med utgångspunkt i nuvarande lagstiftning
bedömer regeringen att Statens biografbyrås
arbete med filmgranskning, innebärande att alla
biograffilmer som visas offentligt har prövade
åldersgränser, uppnår målen.
Medierådets verksamhet bidrar till en ökad
kunskap om barns och ungas mediesituation.
Regeringen bedömer att den ökade kunskapen
och insatserna för att stärka självregleringen
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inom området, minskar riskerna för skadlig
mediepåverkan på barn och unga.
Med utgångspunkt i Granskningsnämndens
efterhandsprövning gör regeringen bedömningen att programbolagen har god kunskap om
och efterlever gällande bestämmelser om bl.a.
mediets genomslagskraft.
PEGI-märkningen för on-linespel, som kom
2007, minskar risken att barn och unga kommer
i kontakt med olämpliga online-spel.
Regeringen beslutade i maj 2008 om en översyn av lagen (1990:886) om granskning och
kontroll av filmer och videogram och skyddet av
barn och unga mot skadligt medieinnehåll och
skadlig mediepåverkan. Utgångspunkten för den
särskilda utredaren var att nuvarande lagstiftning
och insatser ska anpassas till utvecklingen av nya
medier och nya medievanor. Uppdraget redovisades i juni 2009 genom betänkandet Avskaffande av filmcensuren för vuxna – men förstärkt
skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan (SOU 2009:51). Betänkandet har
remitterats och bereds vidare i Regeringskansliet.
13.4.8 Uppföljning av medieutvecklingen
Information om utvecklingen inom medieområdet gör det möjligt att bland annat följa resultaten i förhållande till de mediepolitiska målen.
Resultat

Flera aktörer arbetar med att ta fram information om utvecklingen inom medieområdet.
Radio- och TV-verket har i uppdrag att löpande
förse Kulturdepartementet med information om
utvecklingen inom medieområdet, samt publicera statistik och annan information beträffande
ägande- och branschstrukturer, teknik samt
ekonomi. Myndigheten publicerar bl.a. den
årliga rapporten Medieutveckling.
Granskningsnämnden för radio och TV lämnar varje år minst en rapport om radio- och tvföretagens programverksamhet. Under 2008 har
två rapporter publicerats: Svenskt TV-utbud
2007, som på nämndens uppdrag har genomförts
av institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet (JMG),
samt Kommersiell lokalradio – en kartläggning
till och med 2007, med fokus på åren 2001–2007
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då tillstånd enligt gamla och nya regler har funnits parallellt.
Nordiskt Informationscenter för Medie- och
Kommunikationsforskning (Nordicom) vid
Göteborgs universitet informerar om forskningsresultat på medieområdet. Nordicom tar
också fram mediestatistik, bl.a. genom skriften
Mediebarometern, som belyser medieanvändning i Sverige. Sedan början av 2000-talet utarbetas även en särskild Internetbarometer. Därutöver kartlägger Nordicom mediemarknaden
och analyserar aktuella trender inom medieområdet.
Presstödsnämnden publicerar årligen skriften
Dagspressens ekonomi, som beskriver utvecklingen på dagspressmarknaden.
Medierådet publicerar årligen statistik och
rapporter om barns och ungas medievanor.
Europeiska Audiovisuella Observatoriet är ett
organ knutet till Europarådet, till vilket Sverige
årligen bidrar med medel. Observatoriet arbetar
med jämförbar europeisk statistik på det audiovisuella området.
Analys och slutsatser

Behovet av kunskap om massmediernas roll i
samhället blir större i samband med att den tekniska utvecklingen leder till en ständig förändring av mediemarknaden. Regeringen bedömer
att den uppföljning av medieutvecklingen som
sker på mediemyndigheterna och institutionerna
är viktig bl.a. för att kunna följa resultaten i förhållande till de mediepolitiska målen och ge ett
underlag för regeringens ställningstaganden på
området. Tillgång till kvalitativ forskning och
dokumentation om medieutvecklingen skapar
förutsättningar för beslut som syftar till en starkare mediemarknad präglad av tillgänglighet,
mångfald och konkurrens.
13.4.9 Internationellt samarbete
Europeiska unionen

Resultat
Diskussionerna om Europeiska kommissionens
strategi för kreativt innehåll via Internet har
fortsatt under året. Det franska och det tjeckiska
ordförandeskapet har inbjudit till konferenser
där olika aspekter av frågorna har diskuterats.

Rådsslutsatser antogs under hösten 2008, i vilka
rådet välkomnar kommissionens arbete på
området.
I januari 2009 presenterade Europeiska kommissionen ett förslag till nytt treårigt gemenskapsprogram, Media Mundus. Programmet
syftar till att främja nätverksbyggande mellan
den audiovisuella branschen i EU/EFTA och
tredje land. Avsikten med det föreslagna programmet är att det ska komplettera EU:s interna
stödprogram MEDIA 2007.
Programmet har välkomnats av rådet och
parlamentet och behandlats mycket skyndsamt
av båda institutionerna. En uppgörelse om programmets innehåll med en budget om 15 miljoner euro nåddes mellan rådet och parlamentet i
maj 2009. Det nya programmet kommer därmed
att löpa från 2011 t.o.m. 2013.
Arbetet inom MEDIA 2007-programmet
beskrivs i avsnitt 12 Film.
Analys och slutsatser
Regeringen anser att det nya stödprogrammet
Media Mundus på ett förtjänstfullt sätt kommer
att komplettera det program som redan finns på
området. Den fortsatta diskussionen på europeisk nivå om kreativt innehåll via Internet välkomnas och kommer följas noga av regeringen,
eftersom den innehåller viktiga framtidsfrågor
för de kulturella näringarna.
Europarådet

Resultat
Europarådets arbete inom medieområdet är
inriktat på att främja yttrandefrihet, fria medier
och mediemångfald inom Europa. Medieområdet diskuteras främst inom styrkommittén för
massmediefrågor och de nya medierna
(CDMC). Sverige deltar aktivt i styrkommitténs
arbete. Under 2008 har CDMC, liksom tidigare
år, arbetat brett med att se över befintliga regelverk samt att analysera behovet av nya regelverk
och rekommendationer på medieområdet bl.a.
med anledning av den snabba tekniska utvecklingen. Arbetet utgår i allt högre utsträckning
från de krav som de nya medierna ställer på de
gemensamma regelverken.
Ministerrådet har givit CDMC i uppdrag att
fortsätta arbetet med att ta fram praktiska förslag om hur en ny mekanism för övervakning av
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yttrande- och åsiktsfrihet inom Europarådet ska
kunna utvecklas.
I maj 2009 hölls en ministerkonferens i
Reykjavik med temat En ny uppfattning om
media. Vid konferensen antogs den arbetsplan
som ska utgöra grunden för arbetet på medieområdet de närmaste fyra åren.
Analys och slutsatser
De konventioner och rekommendationer som
arbetas fram inom Europarådet bidrar till att garantera yttrandefrihet och ett fritt europeiskt
åsiktsutbyte, som ger plats för olika perspektiv.
Regeringen bedömer därför att arbetet fyller ett
viktigt syfte bl.a. att främja en demokratisk
utveckling och stabilitet i Sveriges närområde.
Unesco

Resultat
Inför den så kallade sexårsstrategin och programmet för 2008–2009 har Unesco genomfört
ett mer genomgripande förändringsarbete vad
gäller såväl strategiska målformuleringar som
aktiviteter och resultatuppföljning. Unesco
söker fokusera på insatser i syfte att nå ett kunskapssamhälle för alla, utifrån övergripande principer om yttrandefrihet, pressfrihet, fri tillgång
till information, pluralism och oberoende medier
samt kulturell mångfald.
Analys och slutsatser
Regeringen bedömer att arbetet på medieområdet inom Unesco är viktigt och ligger i linje med
svenska prioriteringar för området.

13.6

Budgetförslag

13.6.1 11:1 Statens biografbyrå
Tabell 13.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

9 477

2009

Anslag

10 892

1

2010

Förslag

9 840

2011

Beräknat

10 765

2

2012

Beräknat

10 980

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

53
10 847

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 10 530 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 10 530 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens biografbyrås förvaltningskostnader. Statens biografbyrå ska
granska filmer och videogram som är avsedda att
visas vid allmän sammankomst eller offentlig tillställning. På begäran förhandsgranskas även filmer och videogram för enskilt bruk. Biografbyrån fastställer åldersgränser för de filmer som
granskats. Vidare kan byrån besluta om att klipp
görs i filmer samt om visningsförbud.
Biografbyrån utövar tillsyn över videogrammarknaden och efterlevnaden av bestämmelserna
i brottsbalken om olaga våldsskildring och otillåten utlämning av teknisk upptagning när det
gäller rörliga bilder. Biografbyrån ska, enligt
brottsbalken, yttra sig till Justitiekanslern (JK) i
åtalsärenden som rör olaga våldsskildring, samt
ge medgivande till åtal som rör otillåten utlämning av teknisk upptagning.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

13.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna för myndigheterna inom
verksamhetsområdet.

Tabell 13.3 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Utfall 2008

9 443

0

Prognos 2009

9 400

0

Budget 2010

9 400

0

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

För granskning av filmer och videogram tar Biografbyrån ut avgifter. Intäkterna redovisas på
statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel
2522. Avgifter för granskning av filmer och
videogram. Biografbyrån får inte disponera in126
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täkterna. Avgiftsintäkterna ska motsvara kostnaderna för granskningsverksamheten.
Regeringens överväganden
Tabell 13.4 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
11:1 Statens biografbyrå
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

9 692

9 692

9 692

330

554

759

-182

519

529

9 840

10 765

10 980

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen satsar under perioden 2008–2010
på förebyggande insatser för att minska riskerna för skadlig mediepåverkan på barn och
unga. Satsningen finansieras genom att medel
lösgörs från Statens Biografbyrå. Anslaget
minskas därmed med 700 000 kronor för 2010.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen att
9 840 000 kronor anvisas under anslaget 11:1
Statens biografbyrå för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 10 765 000 kronor respektive 10 980 000 kronor.
13.6.2 11:2 Utbyte av TV-sändningar
mellan Sverige och Finland
Tabell 13.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

20 289

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2009

Anslag

21 767

2010

Förslag

21 963

2011

Beräknat

22 504

2

2012

Beräknat

22 954

3

1

742
21 242

Anslaget används för att finansiera kostnader för
tillhandahållande och överföring av en svensk
programkanal till Finland, kostnader för distribution av en finsk programkanal i Sverige och
övriga kostnader i samband med utsändning av
den finska programkanalen i Sverige.
Det svenskfinska tv-utbytet bedrivs i enlighet
med en princip om ömsesidighet. Finland svarar
för kostnaderna för utsändningen av en svensk
programkanal i Finland och för överföringen av
en finsk programkanal till Sverige. På motsvarande sätt svarar Sverige för kostnaderna för
utsändningen av en finsk programkanal i Sverige
och för överföringen av en svensk programkanal
till Finland.
Inför övergången till enbart digitala sändningar i marknätet i Sverige 2007 skedde vissa
förändringar i den svenska delen av utbytet. Från
och med 2007 har anslaget fördelats mellan två
parter, Sveriges Television AB och Sverigefinska
Riksförbundet. Sveriges Television tilldelas
medel för att tillhandahålla en svensk programkanal till Finland. Sverigefinska Riksförbundet
tilldelas medel för distribution av den finska
programkanalen i Sverige och för övriga kostnader som uppstår i samband med denna. I huvudsak baserar sig det sistnämnda på en överenskommelse
mellan
riksförbundet
och
organisationen Copyswede som företräder vissa
rättighetshavarorganisationer.
Utsändningen av finska tv-program i Sverige
sker med stöd av radio- och tv-lagen (1996:844).
I samband med den lagändring som trädde i
kraft den 1 februari 2008 har tillståndsgivningen
övergått från regeringen till Radio- och TV-verket. Sverigefinska Riksförbundet sökte och
beviljades den 27 mars 2008 sändningstillstånd
för den finska kanalen TVFinland för perioden 1
april 2008 till 31 mars 2014. Sändningsområdet
omfattar tre storsändare och täcker Storstockholm inklusive Uppsala och Västerås. TVFinland
finns också tillgänglig i Com Hems analoga
grundutbud i hela sändningsområdet. Kanalen
finns också som en tilläggskanal i Com Hems
samtliga kabelnät.

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 963 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 963 tkr i 2010 års prisnivå.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 13.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
11:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Tabell 13.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

21 767

21 767

21 767

Tusental kronor

Anvisat 2009

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

196

737

1

2010

2011

2012

466

466

466

0

0

0

466

466

466

Förändring till följd av:

1 187

Pris- och löneomräkning 2

Beslut

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

21 963

22 504

Övrigt

22 954

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att 21 963 000 kronor anvisas under anslaget 11:2 Utbyte av TV-sändningar
mellan Sverige och Finland för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 22 504 000 kronor respektive 22 954 000 kronor.
13.6.3 11:3 Bidrag till dokumentation om
den mediepolitiska utvecklingen
och till europeiskt mediesamarbete

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att 466 000 kronor anvisas
under anslaget 11:3 Bidrag till dokumentation om
den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt
mediesamarbete för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 466 000 kronor respektive
466 000 kronor.
13.6.4 11:4 Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen

Tabell 13.7 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 13.9 Anslagsutveckling

2008

Utfall

339

2009

Anslag

466

2010

Förslag

466

1

2011

Beräknat

466

2

2012

Beräknat

466

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

141
455

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att finansiera svensk medverkan i Europeiska Audiovisuella Observatoriet, som är ett forsknings- och statistikinstitut
som samlar in och distribuerar information om
utvecklingen inom film, television, videogram
och nya medier. Observatoriet arbetar också
med att ta fram jämförbar europeisk statistik på
det audiovisuella området.
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Tusental kronor

2008

Utfall

2 047

2009

Anslag

2 070

1

2010

Förslag

2 162

2011

Beräknat

2 210

2

2012

Beräknat

2 254

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
2 070

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 162 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 162 tkr i 2010 års prisnivå..

Anslaget används för stöd till Nordiskt Informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom) vid Göteborgs universitet för utarbetande av mediestatistik och
information om forskningsresultat, bl.a. genom
Mediebarometern. Mediebarometern är en årlig
räckviddsundersökning som belyser hur stor
andel av den svenska befolkningen som en
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genomsnittlig dag under respektive år tagit del av
olika medier.
Regeringens överväganden
Tabell 13.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
11:4 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

2 070

2 070

2 070

92

140

184

2 162

2 210

2 254

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 2 162 000 kronor anvisas
under anslaget 11:4 Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 2 210 000 kronor
respektive 2 254 000 kronor.
13.6.5 Radio och tv i allmänhetens tjänst
Verksamheten i Sveriges Radio AB (SR),
Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges
Utbildningsradio AB (UR) (inklusive dotterbolagen) finansieras i huvudsak med tv-avgiftsmedel som anvisas av riksdagen från rundradiokontots resultatkonto (rundradiokontot). Även
Granskningsnämnden för radio och TV finansieras delvis med tv-avgiftsmedel.

För 2010 föreslås att de tre programföretagen
tilldelas sammanlagt 6 718 000 000 kronor från
rundradiokontot. Detta innebär att medelstilldelningen har räknats upp med tre procent i förhållande till 2009 samt att SR får en särskild tilldelning om 5 miljoner kronor i enlighet med
regeringens förslag i propositionen Utveckling
för oberoende och kvalitet – Radio och TV i allmänhetens
tjänst
2010–2013
(prop.
2008/09:195).
I nämnda proposition har regeringen föreslagit att den nuvarande fördelningsnyckeln, 57,73
procent till SVT, 37,52 procent till SR och 4,75
procent till UR, utöver den särskilda tilldelningen till SR ska användas även under den
kommande tillståndsperioden. Regeringen föreslår därför att de samlade medlen för 2010,
utöver den särskilda tilldelningen till SR, fördelas
med 3 875 400 000 kronor till SVT, med
2 518 700 000 kronor till SR och med
318 900 000 kronor till UR.
Som framgår nedan avser regeringen att efter
riksdagens bemyndigande, utöver medlen från
rundradiokontot, tilldela SVT och UR medel
från distributionskontot för finansiering av
kostnader för tv-distribution.
Medel från rundradiokontot används för att
delfinansiera granskningsverksamheten vid
Granskningsnämnden för radio och TV. Detta
sker genom att en bestämd summa från rundradiokontot redovisas mot inkomsttitel. Regeringens förslag till medelstilldelning till Granskningsnämnden lämnas under utgiftsområde 1
Rikets styrelse anslaget 8:5 Granskningsnämnden
för radio och TV. Nämndens totala anslag för
2010 föreslås uppgå till 11 660 000 kronor.
Regeringen föreslår att 7 570 000 kronor ska
anvisas från rundradiokontot till statsbudgetens
inkomstsida.

Medelsberäkning för 2010
Tabell 13.11 Medelsberäkning för 2010
Miljoner kronor

Sveriges Television

3 875,4

57,73 %

Sveriges Radio

2 518,7

37,52 %

318,9

4,75 %

6 713,0

100 %

Sveriges Utbildningsradio
Totalt
Särskild tilldelning
till Sveriges Radio

5,0
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Distributionskonto för finansiering av
kostnader för tv-distribution

Tabell 13:12 Distributionskontots utveckling 2006–2008
samt prognos för 2009
Miljoner kronor

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

för 2010 besluta om lån i Riksgäldskontoret i
syfte att täcka underskott på distributionskontot
upp till ett belopp av 1 000 000 000 kronor.
Till distributionskontot överförs för 2010
520 000 000 kronor från rundradiokontot.
Regeringen bemyndigas att i samband med
beslut om anslagsvillkor för 2010 tilldela Sveriges
Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
medel för distributionskostnader från distributionskontot. Tilldelningen sker med beaktande
av att skulden på distributionskontot ska vara
återbetald 2013.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen
beslutade 2001 att införa ett särskilt distributionskonto för finansiering av kostnader för tvdistribution
(prop.
2000/01:94,
bet.
2000/01:KrU8, rskr. 2000/01:268). Bakgrunden
var att distributionskostnaderna för televisionen
i allmänhetens tjänst under en övergångsperiod
skulle bli höga på grund av att distributionen
förväntades ske parallellt med både äldre analog
och ny digital sändningsteknik. Till distributionskontot förs medel från rundradiokontot
som motsvarar kostnaderna för SVT:s och UR:s
tidigare analoga distribution. Från distributionskontot har det under perioden 2002–2007 förts
medel till programföretagen som motsvarar
kostnaderna för tv-distribution via både analoga
och digitala marksändningar för SVT och UR.
Det successivt ökande underskottet på distributionskontot som har uppkommit under uppbyggnadsskedet har täckts genom lån i Riksgäldskontoret.
Återbetalningen av skulden inleddes under
2008 då övergången från analog till digital tv var
helt genomförd. Betalningarna från rundradiokontot till distributionskontot ska fortsätta till
dess att underskottet är återbetalt. Enligt den
plan som tidigare redovisats ska detta ske senast
2013.

130

1

2006

2007

2008

2009

Medel från
rundradiokontot

480,2

490,0

500,0

510,0

Medel till SVT
och UR

480,0

490,0

260,0

255,0

Årligt resultat

0,2

0

240,0

255,0

Räntekostnader

27,3

44,0

49,3

48,0 1

Utgående skuld

1 234

1 278

1 087

880

För beräkning av räntekostnaden för 2009 har räntesatsen 5 procent använts.

Tabell 13:12 redovisar distributionskontots
utveckling under perioden 2006–2008 samt en
prognos för utvecklingen 2009. Utfallet fram till
2008 ligger väl i linje med den bedömning av
kontots utveckling som gjordes i samband med
att kontot inrättades. Resultatet uppgick vid
utgången av 2008 till minus 1 087 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att 520 miljoner kronor
förs från rundradiokontot till distributionskontot för 2010.
När det gäller medel från distributionskontot
till SVT och UR har riksdagen fram till 2007
beslutat om tilldelningen, men för 2008 och
2009 gavs regeringen ett bemyndigande att fatta
beslut i samband med anslagsvillkoren till företagen. Anledningen var att en upphandlingsprocess pågick gällande distributionstjänster i marknätet. Upphandlingen är nu avslutad och avtal
har ingåtts, men det finns fortfarande osäkerhetsfaktorer när det gäller tillämpningen av
avtalet. Därför föreslås att riksdagen även för
2010 bemyndigar regeringen att i samband med
beslut om anslagsvillkor tilldela SVT och UR
medel för distributionskostnader från distributionskontot. Tilldelningen ska ske med beaktande av att skulden på distributionskontot ska
vara återbetald 2013 enligt den plan som tidigare
redovisats.
Regeringen föreslår också att riksdagen
bemyndigar regeringen att besluta om lån i Riksgäldskontoret för att finansiera underskottet på
distributionskontot för 2010. Eftersom beslut
om tilldelning av medel från distributionskontot
till SVT och UR föreslås fattas av regeringen
efter riksdagens bemyndigande, enligt vad som
beskrivits ovan, innehåller tabell 13:12 inte
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någon prognos för 2010. Regeringen bedömer
emellertid att det föreslagna beloppet om
1 000 000 000 kronor ger ett låneutrymme som
täcker en eventuellt högre räntenivå än 5 procent, vilket är den räntesats som används vid
bedömningar av utvecklingen på kontot.
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14

14.1

Ungdomspolitik

Omfattning

Arbetet med ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla de beslut och
åtgärder som påverkar villkoren för ungdomar.
Ambitionen i arbetet med ungdomspolitiken är att ge en helhetsbild av ungdomars levnadsvillkor och samordna regeringens verksamhet inom berörda verksamhetsområden.

14.2

Arbetet med ungdomspolitiken förutsätter
insatser på såväl nationell, regional som lokal
nivå. Till området hör myndigheten Ungdomsstyrelsen.

Utgiftsutveckling

Tabell 14:1 Utgiftsutveckling inom Ungdomspolitik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

12:1 Ungdomsstyrelsen

23

29

29

27

27

28

12:2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet

91

87

85

101

250

250

114

116

114

128

278

278

Ungdomspolitik

Summa Ungdomspolitik

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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14.3

Mål

Riksdagen beslutade i december 2007 (prop.
2007/08:1, utg.omr. 17, bet. 2007/08:KrU1, rskr.
2007/08:58) om nya övergripande mål för den
nationella ungdomspolitiken, vilka har gällt
fr.o.m. 2008. De övergripande målen som
beslutats för ungdomspolitiken är att
-

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd, och att

-

alla ungdomar ska ha verklig tillgång till
inflytande.

I samband med beslutet om målen beslutade
riksdagen att analys, samordning och redovisning för att uppnå de övergripande målen ska ske
inom följande fem huvudområden:
1.

Utbildning och lärande

2.

Arbete och försörjning

3.

Hälsa och utsatthet

4.

Inflytande och representation

5.

Kultur och fritid.

14.4

Resultatredovisning

14.4.1 Resultat
Den främsta målgruppen för regeringens arbete
på ungdomsområdet är ungdomar mellan 13 och
25 år. Samtidigt gäller att de åldersgrupper som
är intressanta att utgå ifrån varierar mellan olika
huvudområden.
Nationell ungdomspolitik

Utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor följs
upp genom ett antal indikatorer, vilka tillsammans belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. I slutet av 2008 fick 15 myndigheter
i uppdrag att följa upp utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor utifrån ett antal indikatorer
som tidigare har identifierats i samarbete med
Ungdomsstyrelsen.
Ungdomsstyrelsen ställer årligen samman de
olika myndigheternas uppföljning av indikatorer
för utvecklingen av ungdomars villkor. Den
senaste uppföljningen Ung i dag 2009 – En
beskrivning av ungdomars villkor (Ungdomssty134

relsens skrifter 2009:6) som redovisades i juni
2009 visar att ungdomars levnadsförhållanden
utvecklats väl bl.a. vad gäller andelen ungdomar
som når de nationellt uppsatta målen i grundskolans årskurs 9 samt att fler företag startas av
unga och att fler ungdomar upplever att det
finns möjligheter att föra fram idéer till kommunala beslutsfattare. Negativa tendenser i utvecklingen av ungdomars levnadsförhållanden är att
arbetslösheten bland ungdomar har ökat kraftigt,
andelen ungdomar med låg ekonomisk standard
har ökat och fler ansökningar om betalningsföreläggande gäller ungdomar. Vidare har ungdomars engagemang i föreningslivet minskat liksom ungdomars eget kulturutövande.
Ungdomsstyrelsen genomför även, på regeringens uppdrag, attityd- och värderings-studier
bland ungdomar i syfte att komplettera beskrivningen av ungdomars levnadsvillkor. Den fjärde
studien redovisades 2007.
Varje år får Ungdomsstyrelsen i uppdrag att
genomföra en tematisk analys på ett tema som
anges i budgetpropositionen. Hösten 2007 fick
Ungdomsstyrelsen i uppdrag att genomföra en
tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor i ett
antal utanförskapsområden med inriktning på
utbildning och arbete. Hösten 2008 fick Ungdomsstyrelsen i uppdrag att fördjupa den tematiska analysen om ungdomars situation i utanförskapsområden i syfte att lyfta fram goda
exempel från andra EU-länder på insatser som
främjar ungdomars levnadsvillkor och som motverkar ungdomars utanförskap. Uppdraget ska
redovisas senast den 30 november 2009.
I Ungdomsstyrelsens uppdrag ingår även att
verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad ungdomspolitik. Under 2008 fanns
en ungdomspolitisk handlingsplan i 29 procent
av kommunerna jämfört med i 32 procent av
kommunerna under 2007 och i 28 procent av
kommunerna 2006.
Utbildning och lärande

Grundskolans huvuduppdrag är att förmedla
kunskap och främja flickors och pojkars lärande
för att därigenom förbereda dem för att leva och
verka i samhället. Andelen elever som avslutade
grundskolan utan att nå kunskapsmålen i ett eller
flera ämnen var 23,4 procent för läsåret 2007/08.
Denna andel har minskat sedan läsåret 2004/05.
Bland elever med svensk bakgrund var det 20,8
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procent som inte nådde målen i ett eller flera
ämnen jämfört med 39,0 procent bland eleverna
med utländsk bakgrund. Vidare var det 20,7 procent bland flickor som inte nådde målen och
27,0 procent bland pojkar.
Det genomsnittliga meritvärdet ökade mellan
läsåren 2006/07 och 2007/08. Våren 2008 uppgick det genomsnittliga meritvärdet till 209,3
jämfört med 207,3 föregående år, vilket är det
högsta genomsnittliga meritvärdet sedan det
målrelaterade betygsystemet infördes. Föräldrarnas utbildning är den bakgrundsfaktor som i
störst utsträckning påverkar skolresultatet. Elever med högskoleutbildade föräldrar uppnådde
ett genomsnittligt meritvärde på 231,2 jämfört
med 193,5 för elever vars föräldrar som hade
högst gymnasieutbildning. Flickorna hade liksom tidigare läsår ett högre genomsnittligt
meritvärde än pojkarna (220,6 respektive 198,5).
Elever med svensk bakgrund hade ett genomsnittligt meritvärde på 212,0 jämfört med att elever som invandrat efter sju års ålder hade ett
genomsnittligt meritvärde på 165,0.
Statens skolverks statistik visar att studieresultatet i mycket hög grad skiljer sig åt mellan
grundskolorna. Det genomsnittliga meritvärdet
bland avgångseleverna varierade våren 2008 från
134,1 till 286,8. På de fristående skolorna var det
genomsnittliga meritvärdet 227,2 jämfört med
207,5 på de kommunala skolorna.
Av de elever som började i gymnasieskolan
hösten 2003 fullföljde totalt 68,9 procent utbildningen inom tre år, 75,1 procent inom fyra år
och 76,2 procent inom fem år.
Den genomsnittliga betygspoängen i gymnasieskolans slutbetyg har varit i det närmaste konstant under de senaste fem åren. För elever som
fick slutbetyg läsåret 2007/08 var den genomsnittliga betygspoängen 14,0. Kvinnor hade
högre poäng än män (14,7 respektive 13,3).
Bland elever med utländsk bakgrund hade kvinnor 13,8 poäng och män 12,6 poäng.
Av elever med slutbetyg från gymnasieskolan
våren 2008 uppnådde 88,9 procent grundläggande behörighet till universitets- och högskolestudier.
Antalet personer som börjar studera vid
svenska universitet och högskolor har ökat fram
till läsåret 2003/04 och därefter minskat. Av
samtliga elever som fick slutbetyg från gymnasieskolan läsåret 2003/04 var det 42,0 procent
som hade påbörjat högskolestudier tre år senare
(övergångsfrekvensen). Bland kvinnorna var

denna andel 47,2 procent och bland männen 36,8
procent. Elever med utländsk bakgrund som
avslutat gymnasieskolan med slutbetyg fortsätter
oftare till högskola än elever med svensk bakgrund. Även bland elever med utländsk bakgrund är det en högre andel bland kvinnorna
som fortsätter till högskola.
Sedan den 1 juli 2005 finns en bestämmelse i
skollagen (1985:1100) om att kommunerna har
ett informationsansvar för ungdomar. Kommunerna ska hålla sig informerade om hur ungdomar upp till 20 år, som inte går eller har fullföljt
en gymnasieutbildning är sysselsatta. Syftet är att
kunna erbjuda ungdomarna lämpliga individuella
åtgärder.
Arbete och försörjning

Sysselsättnings- och arbetslöshetsstatistiken i
detta avsnitt bygger på de nya definitionerna i
Statistiska Centralbyråns Arbetskraftsundersökningar (AKU) och redogör för ungdomar i
åldern 15–24 år.
Under 2007 ökade antalet sysselsatta ungdomar samtidigt som arbetslösheten bland ungdomar minskade och färre ungdomar deltog i
arbetsmarknadspolitiska program. Denna positiva utveckling fortsatte under det första halvåret
av 2008 då sysselsättningsgraden bland ungdomar ökade mer än bland befolkningen som helhet.
Ungdomars situation på arbetsmarknaden
försämrades till följd av den finansiella kris som
uppstod i slutet av 2008. Arbetslösheten bland
ungdomar ökade kraftigt under slutet av 2008
och i början av 2009. Enligt AKU uppgick under
det andra kvartalet 2009 den relativa arbetslösheten bland ungdomar i åldern 15–24 år till 29,0
procent jämfört med 9,1 procent i åldersgruppen
15–74 år.
De ungdomar som har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden är de som saknar
gymnasieutbildning eller som har en utbildning
som inte efterfrågas av arbetsgivare. Även ungdomar med funktionsnedsättning och utrikes
födda ungdomar kan ha det svårt att etablera sig
på arbetsmarknaden. Ungdomar i åldern 16-29
utgjorde under 4:e kvartalet 2008 15,3 procent av
alla sysselsatta personer med funktionsnedsättning i åldern 16-64 år och ungdomar utgjorde
18,8 procent av alla personer med funktionsnedsättning i åldern 16-64 år.
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Ungdomsstyrelsen redovisade hösten 2008, på
uppdrag av regeringen, en tematisk analys av
ungdomars levnadsvillkor och upplevelse av sin
situation i ett antal utanförskapsområden med
inriktning på utbildning och arbete (Fokus08 –
En analys av ungas utanförskap). I rapporten har
Ungdomsstyrelsen studerat fyra bostadsområden; Araby i Växjö, Hjällbo i Göteborg, Husby i
Stockholm samt Rosengård i Malmö. Gemensamt för områdena är att de har en ung befolkning och att andelen ungdomar som varken
arbetar eller studerar är betydligt större i dessa
områden än i riket i övrigt. Inkomstnivån bland
de boende är låg och en stor andel boende har
varit beroende av försörjningsstöd. Ungdomsstyrelsen konstaterar dock att de flesta ungdomar trivs i sina bostadsområden och att de har
svårt att identifiera sig med omvärldens bild av
området där de bor.
Unga personer är mer positiva till att bli företagare än äldre och andelen ungdomar som vill
bli företagare har ökat. I åldersgruppen 18–30 år
kunde 74 procent tänka sig att bli företagare
2008
(Entreprenörskapsbarometern
2008,
Nutek). En större andel unga män än unga kvinnor (81 procent respektive 67 procent) kan
tänka sig att bli egna företagare. Skillnaden är
mycket liten mellan ungdomar födda i Sverige
och ungdomar födda utomlands. Andelen ungdomar som kan tänka sig att bli företagare är
störst i Stockholm (81 procent). Därefter följer
Jämtlands län och Hallands län med 78 procent.
De ungdomar som fått en uppfattning om och
uppmuntran till att bli företagare i skolan är mer
positiva till företagande.
En betydligt större andel bland ungdomar har
låg ekonomisk standard jämfört med övriga i
befolkningen. Av ungdomar i åldern 20–29 år
beräknas 23 procent under 2009 ha en disponibel
inkomst under medianen för samtliga, medan
motsvarande beräknas gälla för 14 procent bland
samtliga personer. Under 2008 gällde att 12 procent av ungdomar i åldern 20–29 år hade låg
ekonomisk standard jämfört med 9 procent av
samtliga (Försäkringskassan, HEK, uppgifterna
för 2009 är framskrivna med FASIT).
Det är vanligare att ungdomar får ekonomiskt
bistånd jämfört med befolkningen i stort.
Biståndsmottagare i åldern 16–24 år utgjorde 30
procent av det totala antalet biståndsmottagare
2007 medan denna åldersgrupp utgjorde 11 procent av landets befolkning. (Ekonomiskt bistånd
årsstatistik år 2007, Statistik Socialtjänst 2007:8,
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Socialstyrelsen). Under 2007 var det 7 procent
av ungdomar i åldern 16–19 år och 9 procent av
ungdomar i åldern 20–24 år som tagit emot ekonomiskt bistånd.
Ungdomar är en grupp som drabbas hårt av
bostadsbristen. Närmare hälften av landets
kommuner (139 stycken) uppgav 2009 att det
rådde brist på bostäder som ungdomar efterfrågar (Boverkets Bostadsmarknadsenkät för 2009).
År 2008 var det 142 kommuner som uppgav att
de hade brist på bostäder för ungdomar. I
november 2008 överlämnade Boverket ett kunskapsunderlag till regeringen om ungdomars
behov av bostäder i storstadsregionerna under
perioden 2008–2012 (Fi2008/6694). I rapporten
framför Boverket att den förväntade ökningen av
antalet ungdomar i åldern 20–24 fram till 2012
kommer att sätta ytterligare press på bostadsmarknaderna i storstadsregionerna samt i de
större högskoleorterna. År 2007 var 43 procent
av ungdomar i åldern 20–23 år kvarboende i föräldrahemmet i Stockholmregionen och 35 procent i Göteborgsregionen (Ungdomars boende,
Boverket 2007). Kvarboendet är högre bland
män än bland kvinnor.
Hälsa och utsatthet

Ungdomar har sedan slutet av 1980-talet haft en
sämre hälsoutveckling än den övriga befolkningen, särskilt gäller detta den psykiska hälsan.
I ULF-undersökningen från 2007 uppgav 33
procent av kvinnor i ålder 16–24 år att de hade
lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. Bland män i denna åldersgrupp uppgav 12
procent att de hade sådana besvär.
Även ungdomars fysiska hälsa har försämrats
under de senaste decennierna.. Många ungdomar
har dåliga kostvanor vilket kan leda till trötthet,
vällevnadssjukdomar m.m. Andelen ungdomar
med fetma eller övervikt ökade från slutet av
1980-talet och femton år framåt. Därefter verkar
ökningen ha avstannat. Den Nationella folkhälsoenkäten, som Statens folkhälsoinstitut (FHI)
genomför visar att under 2008 förekom övervikt
bland 14 procent av kvinnor i åldern 16–24 år
och bland 15 procent av männen i denna ålder.
Under 2007 förekom övervikt bland 10 procent
av de unga kvinnorna och 16 procent av de unga
männen.
Ungdomsstyrelsen redovisade 2007 en tematisk analys om ungdomars hälsa Fokus07 – En
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analys av ungas hälsa och utsatthet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2007:14). I analysen konstateras att den faktor som påverkar ungdomars hälsa
mest är om man under den senaste tiden blivit
utsatt för mobbning, hot, misshandel eller sexuellt våld och utnyttjande. Vidare har levnadsvanor, främst kost och motion, stora effekter på
ungdomars hälsa. Även ungdomars självförtroende och självtillit påverkar hälsotillståndet i hög
grad.
Utvecklingen av ungdomars ohälsa i arbetslivet har inte minskat som för befolkningen i sin
helhet. Ohälsotalet är ett mått på de samlade
ersatta dagarna för sjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjuk- och aktivitetsersättning. Det
genomsnittliga antalet dagar 2008 med sjukpenning, rehabiliteringspenning eller aktivitetsersättning har minskat bland samtliga från 38,3 dagar 2007 till 35,8 dagar 2008. Men bland ungdomar i åldern 16–19 år har det genomsnittliga
antalet dagar ökat från 1,6 under 2007 till 1,7
under 2008. Bland ungdomar i åldern 20–24 år
har ohälsotalet minskat från 10,8 till 10,7.
Ungdomsmottagningarna fyller en viktig
funktion för ungdomar i deras behov av råd och
stöd i frågor som rör reproduktiv hälsa och relationer. Ungdomsmottagningar finns inte i alla
kommuner och det kan också finnas behov av att
kunna ställa frågor anonymt för vissa ungdomar.
Regeringen såg behov av kompletterande insatser för att stödja ungdomars hälsa och gav därför
sommaren 2007 Socialstyrelsen i uppdrag att
stödja utvecklandet av en virtuell ungdomsmottagning. Uppdraget ledde till att Sjukvårdsrådgivningen i november 2008 lanserade en ny
nationell webbplats för unga om sex, hälsa och
relationer benämnd UMO.se. Syftet med den
nya tjänsten är att stärka unga kvinnors och unga
mäns identitetsutveckling och förbättra deras
hälsosituation genom lättillgänglig kunskap på
områden som kan vara känsliga och svåra att ta
upp i reguljära kontakter med hälso- och sjukvården. UMO.se har sedan starten i november
2008 haft över en miljon besök.
Regeringen har vidare prioriterat insatser
inriktade på stöd till barn och ungdomar i en
otrygg familjemiljö. Ur ett folkhälsoperspektiv
tillhör dessa barn en riskgrupp för fysisk och
psykisk ohälsa, utanförskap och i vissa fall eget
missbruk. Utvecklingsmedel tillförs kommunerna och åtgärder har vidtagits i syfte att stödja och
utveckla verksamheter som riktas till dessa barn
och ungdomar. Skolan är vidare en viktig arena

för det alkohol-, narkotika-, dopnings- och
tobaksförebyggande arbetet. Det är viktigt att
det finns ett väl fungerande stöd för ett brett,
aktivt och evidensbaserat folkhälsoarbete i skolan. Regeringen har därför gett FHI i uppdrag
att, i samråd med flera andra aktörer, aktivt
sprida metoder som i grund- och gymnasieskolan kan förebygga och reducera elevers bruk av
alkohol, narkotika, dopningspreparat och tobak.
Ungdomars alkoholkonsumtion förefaller ha
ökat under andra halvan av 1990-talet men har
sedan minskat under 2000-talet. Enligt Centralförbundets för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN:s) årliga undersökning bland elever i
grundskolans årskurs 9 ökade andelen som anger
att de inte dricker alkohol från runt 20 procent
under 1990-talet till över 30 procent under de tre
senaste åren. Totalt 63 procent av pojkarna och
66 procent av flickorna ansåg sig vara konsumenter av alkohol enligt 2008 års undersökning.
I gymnasieundersökningen framkommer att
unga män dricker betydligt mer än unga kvinnor.
Könsskillnaderna är störst i åldern 20–25 år, då
männens konsumtion är mer än dubbelt så stor
som kvinnornas. Hos männen minskar sedan
konsumtionen med stigande ålder medan kvinnornas konsumtion stabiliseras på den lägre
nivån.
CAN:s undersökningar visar vidare att andelen som prövat narkotika ökade under 1990-talet
och i början av 2000-talet bland såväl elever i
årskurs 9 som mönstrande 18-åriga män. Som
högst uppgick andelen som prövat narkotika till
10 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna i årskurs 9. Därefter har denna andel minskat och 2008 svarade 7 procent av pojkarna och 5
procent av flickorna i årskurs 9 att de prövat
narkotika. Motsvarande andel i gymnasieskolans
andra år var 17 procent bland pojkarna och 15
procent bland flickorna.
Enligt Brottsförebyggande rådets statistik för
2008 har antalet personer misstänkta för brott
ökat i samtliga åldersgrupper, men mest i åldersgruppen 18–20 år, där antalet brottsmisstänkta
ökade med 10 procent mellan 2007 och 2008.
För brottsmisstänkta i åldersgruppen 15–20 år
var stöldbrott det vanligaste brottet 2008 (36
procent). För åldersgruppen 21 år och äldre var
trafikbrott det vanligaste brottet, (30 procent).
Enligt den nationella trygghetsundersökning
(NTU) som årligen genomförs av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utsätts ungdomar i större
utsträckning än andra åldersgrupper för hot,
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misshandel och personrån. I åldersgruppen 16–
19 år uppgav 7,2 procent att de under 2007 blev
hotade på ett sådant sätt att de blev rädda. I
åldersgruppen 20–24 år uppgav 7,9 procent att
de utsatts för hot. Män och kvinnor uppgav att
de utsatts för hot i ungefär lika stor utsträckning. Ungdomar i åldersgrupperna 16–19 år och
20–24 år uppgav dubbelt så ofta (8,8 respektive
8,3 procent) att de blivit misshandlade som personer i åldersgruppen 25–34 år (4,0 procent).
Den grupp som i högst grad uppgav att de
utsatts för misshandel under år 2007 är unga
män i åldern 16–24 år, av vilka 11,9 procent sade
sig ha drabbats.
Inflytande och representation

Den tidigare nedåtgående trenden vad gäller valdeltagande vände i valet 2006. Bland förstagångsväljarna ökade valdeltagandet mer än för
andra åldersgrupper enligt SCB:s valdeltagandeundersökning. I riksdagsvalet 2006 deltog 75,6
procent av förstagångsväljarna (18–22 år) jämfört med 70,3 procent av förstagångsväljarna vid
valet 2002.
Ungdomar är i mindre grad aktiva i politiken
än den övriga befolkningen. Under 2005 var 3,4
procent av ungdomarna i åldern 16–24 år medlemmar i politiska organisationer jämfört med
5,6 procent av samtliga i åldern 16–84 år (SCB:s
ULF-undersökning 2006). Bland ungdomar är
en högre andel män än kvinnor medlemmar i
politiska partier. Ungdomsstyrelsens attitydoch värderingsstudie från 2007 visar dock att 44
procent av de tillfrågade 16–29-åringarna kan
tänka sig att bli medlemmar i ett politiskt parti.
I riksdagen var andelen invalda ledamöter
mellan 18 och 24 år stabilt 0,5 procent efter 2002
och 2006 års val. Andelen invalda ledamöter i
samma ålder i landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige har ökat något mellan 2002 och
2006 års val, från 1 procent till 1,3 procent i
landstingsfullmäktige och från 2,1 procent till
2,5 procent i kommunfullmäktige.
I skolvalet 2006, som Ungdomsstyrelsen fick i
uppdrag att genomföra, deltog totalt 405 000
elever i 1 400 skolor. Valdeltagandet 2006 var 87
procent vid de aktuella skolorna.
Ungdomar är underrepresenterade i statliga
styrelser och kommittéer. Andelen ledamöter
under 30 år i statens myndighetsstyrelser har
uppgått till cirka 1 procent under en femårspe138

riod (2003–2007). Vidare uppgår andelen kommittéledamöter under 30 år till knappt 1 procent.
Bland ungdomar i åldern 16–25 år upplevde
2007 hälften att de hade små eller inga möjligheter att föra fram idéer till beslutsfattare i
kommunen.
En av Ungdomsstyrelsens uppgifter är att
stödja kommuner i deras ungdomspolitiska
arbete. Ungdomsstyrelsen har redovisat att
under 2008 hade 54 procent av kommunerna
någon form av inflytandeforum för ungdomar, i
syfte att ungdomar kan lämna synpunkter till
tjänstemän, vara rådgivande i förhållande till de
förtroendevalda samt driva egna frågor.
En levande demokrati bygger på att människor i ett samhälle har kunskap om och delar de
värderingar som är grundläggande i samhället;
demokrati och mänskliga rättigheter. Ett sätt att
stärka människors relation till demokrati och
mänskliga rättigheter är dialog. Regeringen tog
därför under 2008 initiativ till en satsning på
dialog för en förstärkt gemensam värdegrund.
En särskilt viktig målgrupp för dessa dialoger är
unga människor. En viktig aktör för att initiera
dialoger är föreningslivet. Ungdomsstyrelsen har
därför
fått
i
uppdrag
att
förvalta
www.dialogvärdegrund.nu,
en
webbaserad
mötesplats som sprider information om erfarenheter och aktiviteter.
Kultur och fritid

Hösten 2006 redovisade Ungdomsstyrelsen en
tematisk analys på området i rapporten Fokus06
– En analys av ungas kultur och fritid (Ungdomsstyrelsens skrifter 2006:4). Rapporten
visade bl.a. att 25 procent av ungdomar i grundskolans årskurs 7–9 och 38 procent av ungdomar
i gymnasieskolan ansåg att det finns ganska lite
eller väldigt lite att göra på fritiden. Ungdomarna
upplevde sig framförallt sakna mötesplatser,
idrottsanläggningar och idrottsaktiviteter. Ungdomar i gymnasieskolan sade sig även sakna
kulturaktiviteter. En slutsats i analysen är att
kultur- och fritidsaktiviteter kan attrahera ungdomar när idéerna kommer ifrån och genomförs
av ungdomar och professionella vuxna varit
lyhörda och visat hur idéerna kan förverkligas.
Enligt en kartläggning som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) gjorde 2006 fanns det
omkring 1 500 fritidsgårdar, ungdomens hus och
musikhus i Sverige 2006. Det är en liten ökning
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jämfört med år 2000, men en minskning med
omkring 10 procent sedan kartläggningen 1990.
Antalet idrottshallar har dock ökat med nästan
350 anläggningar sedan 1990.
I Medierådets undersökning av barns och
ungdomars medievanor Ungar och medier 2008
svarade 97 procent av ungdomar mellan 12 och
16 år att de använder Internet på sin fritid och 62
procent svarade att de gör det varje dag. Vidare
uppgav 78 procent av ungdomarna att de ser på
TV varje dag. Att träffa kompisar är dock viktigare än medier enligt undersökningen. Nästan
alla, 96 procent, av ungdomarna i studien uppgav
att de har en egen mobiltelefon.
Enligt Sveriges musik- och kulturskoleråd
deltog 360 000 barn och ungdomar under 2007 i
den musik- och kulturskoleverksamhet som
erbjuds i 283 av landets 290 kommuner.
Under 2008 inledde regeringen satsningen
Skapande skola. Satsningen syftar till att öka
ungdomars tillgång till kultur och stärka en långsiktig samverkan mellan skolan och kulturlivet.
Landets kommuner och skolor har visat ett stort
intresse för stimulansbidraget som har sökts av
83 procent av kommunerna och en tredjedel av
friskolorna. Ansökningarna omfattar alla
konstuttryck samt insatser som i förlängningen
även ska stärka elevers språkutveckling. Majoriteten av ansökningarna är inriktade på elevers
egna skapande. I den handlingsplan som ska
bifogas ansökan visar kommunerna hur de arbetar med kultur för att långsiktigt stärka kulturens roll i lärandet. Kravet på att eleverna ska
vara delaktiga när planen tas fram har visat att
större kommuner ofta saknat strategier för att ge
ungdomar inflytande. Detta krav kan därför leda
till att ett viktigt utvecklingsarbete inleds.
Ungdomar deltar i folkrörelser och föreningar
i lägre grad än vuxna. Under åren 2004–2005 var
63,6 procent av ungdomarna i åldern 16–25 år
medlemmar i någon förening jämfört med 88,4
procent bland personer i åldern 35–74 år.
Statens bidrag till ungdomars organisering i
föreningslivet innebär att ungdomars egen organisering stimuleras, vilket ger ungdomar i hela
landet möjlighet till en meningsfull fritid och
deltagande i demokratiskt uppbyggd verksamhet.
För år 2008 fördelade Ungdomsstyrelsen
statsbidrag i form av struktur-, utvecklings- eller
etableringsbidrag till 65 ungdomsorganisationer
jämfört med 59 ungdomsorganisationer år 2007.
Det totala antalet medlemmar i åldern 7–25 år

som dessa organisationer redovisade inför
bidragsåret 2008 var 465 705 medlemmar, varav
47 procent var flickor/unga kvinnor. Inför 2007
uppgick antalet redovisade medlemmar till
480 762 medlemmar och inför år 2006 till
576 944 medlemmar. Antalet medlemmar i åldrarna 7–15 år har minskat medan antalet medlemmar i åldrarna 16–25 år har ökat.
Ungdomsstyrelsen fördelade vidare under
2008 särskilt bidrag till 38 organisationer samt
projektstöd till 36 organisationer.
Under 2008 fördelade Ungdomsstyrelsen 72
miljoner kronor som statsbidrag till ungdomsorganisationerna. Därtill fick Ungdomsstyrelsen
under 2007 totalt 153,9 miljoner kronor av AB
Svenska Spels överskott att fördela till det lokala
föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
under 2008.
Ungdomsstyrelsen fick 2006 i uppdrag att
genomföra en satsning på förebyggande och
främjande verksamhet för ungdomar i riskmiljöer. Syftet var att minska risken för ungdomar
att hamna i kriminalitet, missbruk eller socialt
utanförskap och att bidra till utvecklingen av
drogfria mötesplatser för ungdomar. Uppdraget,
som totalt omfattade 125 miljoner kronor, slutredovisades i november 2008. Ungdomsstyrelsen
fördelade cirka 113 miljoner kronor i projektstöd till 229 projekt. Satsningen innebar att över
4 000 ungdomsarbetare har deltagit i fortbildningsinsatser samt att 60 fritidsgårdar har tagit
fram system för uppföljning av verksamhetens
betydelse för målgruppen. Genom stöd till mellankommunala samverkansprojekt har också sju
regioner (106 kommuner) utvecklat verksamhet
för samverkan kring ungdomsfrågor. Totalt har
mer än hälften av landets kommuner berörts av
satsningen, tillsammans med ett stort antal ideella föreningar.
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse
och även Sveriges största ungdomsrörelse. I 2007
års redovisning av det lokala aktivitetsstödet
rapporterades cirka 33,5 miljoner deltagartillfällen för ungdomar i åldern 13–20 år, vilket är i
stort sett oförändrat jämfört med 2006. Bland
ungdomar i åldern 15–19 år var det under 2008
41 procent som tränade och tävlade i idrott och i
åldern 20–29 år uppgick motsvarande andel del
21 procent.
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Internationellt samarbete

Under året har Sverige medverkat i EU-samarbetet på det ungdomspolitiska området inom
EU:s rådsarbetsgrupp för ungdomsfrågor.
Sverige har vidare deltagit i Europarådets styrkommitté för ungdomsfrågor, Nordiska barnoch ungdomskommittén inom Nordiska ministerrådet samt Östersjöstaternas råd och Barentsrådets arbetsgrupper för ungdomsfrågor. Sverige
har även bidragit till finansieringen av Östersjöstaternas råd respektive Barentsrådets sekretariat
för ungdomsfrågor med placering i Kiel respektive Murmansk.
Under 2008 har det ungdomspolitiska samarbetet sedan 2001 utvärderats i samtliga EU:s
medlemsstater. I rådslutssatser från EU:s ungdomsministrar den 11 maj 2009 konstateras bl.a.
att det har lagts en god grund för samarbete på
ungdomsområdet, att utvecklingen av den nationella ungdomspolitiken i EU:s medlemsländer
har stärkts och att ungdomar och ungdomspolitiken har blivit mer synliga. Vidare har samarbetet lett till bättre kunskaper om ungdomars livsvillkor, värderingar och attityder genom ett ökat
informations- och erfarenhetsutbyte mellan
medlemsstater och att en strukturerad dialog
med ungdomar har tagit form. Medlemsstaterna
är eniga om att den europeiska ungdomspakten
har bidragit till genomförandet av målen i Lissabonstrategin, och förstärkt integreringen av
ungdomsfrågor på andra politikområden. I
november 2008 antog EU:s ministerråd en rådsrekommendation om mobilitet för unga volontärer i Europa.
Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer (LSU) har beviljats 500 000 kronor under
2008 och 1 000 000 kronor under 2009 för ett
projekt med syftet att stärka EU-kunskaperna
och arbetet bland sina medlemsorganisationer
inför det svenska ordförandeskapet 2009 samt
att öka valdeltagandet bland unga i valet till
Europaparlamentet den 7 juni 2009.
Under hösten 2008 deltog Sverige vid Europarådets ministerkonferens för ungdomsfrågor i
Kiev, Ukraina. Syftet med konferensen var att
samla representanter från alla medlemsländer för
att enas kring en ny ungdomsstrategi, Agenda
2020. Strategin är inriktad på Europarådets
kärnområden; att värna om mänskliga rättigheter, demokratisk mångfald och rättsstatens principer.
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Inom ramen för det svenska ordförandeskapet
i Nordiska ministerrådet under 2008 har Sverige
bedrivit ett aktivt arbete i Nordiska barn- och
ungdomskommittén (NORDBUK). NORDBUK har under året genomfört konferenser och
seminarier för att öka barns och ungdomars
kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati samt för att stödja utveckling och spridning
av nya metoder för barns och ungdomars deltagande i olika demokratiska processer.
14.4.2 Analys och slutsatser
Nationell ungdomspolitik

Ungdomspolitiken har utvecklats under de
senaste åren, vilket innebär att riktlinjerna från
den förra ungdomspolitiska propositionen Makt
att bestämma – rätt till välfärd (2004/05:2)
behöver följas upp. Regeringen avser därför att
för riksdagen redovisa en ungdomspolitisk strategi. Syftet med strategin är att redovisa den
nuvarande inriktningen av ungdomspolitiken
samt ett handlingsprogram med åtgärder inom
ungdomspolitikens prioriterade områden.
Regeringen har för avsikt att uppdra åt Ungdomsstyrelsen att under 2010 genomföra en
tematisk analys av ungdomars levnadsvillkor
inom ett eller flera huvudområden. Den närmare
inriktningen på den tematiska analysen anges i
den ungdomspolitiska strategin.
Utbildning och lärande

På skolans område har det genomsnittliga meritvärdet i grundskolan ökat och fler elever uppnår
de uppsatta kunskapsmålen för årskurs 9. Samtidigt uppnår var femte elev inte dessa mål. Under
2008 minskade också andelen behöriga till gymnasieskolan något, vilket kan förklaras med att
fler elever inte når betyget godkänt i matematik.
Ungdomsstyrelsen tematiska analys av ungdomars situation i ett antal utanförskapsområde
har visat att det finns betydande skillnader i förutsättningar, skolresultat och arbetsmiljö mellan
skolor i olika delar av landet (Fokus08 – En
analys av ungas utanförskap, Ungdomsstyrelsens
skrifter 2008:09). Statens skolverk har studerat
resursfördelningen till skolverksamheterna och
konstaterade i sin rapport att kommunerna
behöver stöd av forsknings- och utvärderingsre-
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sultat så att de kan grunda sin fördelning på kunskap om vilka kompensatoriska insatser som kan
ha betydelse (Resursfördelning utifrån förutsättningar och behov?, Skolverket, Rapport 330,
2009).
Arbete och försörjning

De flesta ungdomar etablerar sig på arbetsmarknaden efter tillfälliga anställningar. De ungdomar
som inte har fullgången gymnasieutbildning och
som heller inte har arbetslivserfarenhet kan ha
svårare att träda in och etablera sig på arbetsmarknaden.
Ungdomar har sämre ekonomisk standard
och har haft en betydligt sämre ekonomisk
utveckling under de 15 senaste åren jämfört med
alla andra grupper i samhället.
Den ekonomiska krisen och den kraftiga
konjunkturnedgången ledde till en ökad arbetslöshet bland den arbetsföra befolkningen totalt
och i synnerhet bland ungdomar.
Andelen fattiga bland unga vuxna (20–29 år)
har nästan fördubblats under de senaste 15 åren.
År 2006 hade drygt 12 procent av de unga vuxna,
eller omkring 121 000 personer, inkomster som
understeg gränsen för fattigdom, jämfört med
6,5 procent år 1991. Bland ungdomar i åldern
20–24 år var 22 procent fattiga 2006, vilket var
dubbelt så många jämfört med i början av 1990talet (Folkhälsa och sociala förhållanden –
Lägesrapport 2007, Socialstyrelsen 2008).
Regeringen har sedan den tillträdde vidtagit en
rad åtgärder för att underlätta för ungdomar att
komma i arbete. Genom en halvering av socialavgifterna för ungdomar under 26 år har det blivit billigare att anställa en ungdom och förändringar i lagen (1982:80) om anställningsskydd
har gjort det enklare att anställa för en viss tid.
Dessa åtgärder kommer alla ungdomar till del.
Till följd av det försämrade arbetsmarknadsläget presenterade regeringen i januari 2009 ett
åtgärdspaket med ytterligare satsningar inom
bl.a. arbetsmarknadspolitiken. Detta innebär att
ungdomar under 2009–2011 kan ta del av en förstärkt matchningsverksamhet med personliga
coacher tidigt i en arbetslöshetsperiod. Ungdomar mellan 20–25 år, som drabbats av arbetslöshet kan få stöd genom nystartsjobb. Nystartsjobb innebär att arbetsgivare som anställer ungdomar som varit arbetslösa under minst sex
månader får ekonomisk kompensation motsva-

rande arbetsgivaravgiften. Den 3 december 2007
infördes jobbgarantin för ungdomar, vilken vänder sig till ungdomar som fyllt 16 men inte 25 år
och som har varit arbetslösa och inskrivna vid
Arbetsförmedlingen under en period om tre
sammanhängande månader. Syftet med jobbgarantin är att erbjuda arbetslösa ungdomar aktiviteter så att de så snabbt som möjligt ska få
arbete, alternativt påbörja eller återgå till en
utbildning inom det reguljära utbildningssystemet. Fokus i jobbgarantin ligger på jobbsökaraktiviteter, eftersom forskning samt erfarenheter
från andra länder visar att dessa aktiviteter är ett
effektivt sätt att få ungdomar i arbete.
Jobbsökaraktiviteterna kan därefter kombineras
med arbetspraktik och utbildning.
Hälsa och utsatthet

Av den tematiska analys, Fokus07 – En analys av
ungas hälsa och utsatthet, som Ungdomsstyrelsen redovisade hösten 2007 framgick att hela 40
procent av ungdomar angivit anger att de har ont
i magen, huvudvärk eller problem med sömnen
flera gånger i veckan. Unga kvinnor mår betydligt sämre än unga män och ungdomar som är
homosexuella, bisexuella eller transpersoner mår
betydligt sämre än andra ungdomar. En av de
viktigaste orsakerna till att ungdomar mår dåligt
är att de har utsatts för mobbning, hot misshandel eller sexuellt våld och utnyttjande.
Regeringen har tagit initiativ till en rad insatser som dels syftar till att förebygga psykisk
ohälsa hos barn och ungdomar, dels ska erbjuda
snabbare och anpassade åtgärder då barn och
ungdomar drabbas av psykisk ohälsa. Regeringen
har beslutat om en nationell strategi för ett
utvecklat föräldrastöd, som ska kunna erbjudas
alla föräldrar under barnets hela uppväxt (0–17
år). Folkhälsoinstitutet har fått i uppdrag att
under 2009 fördela 70 miljoner kronor i stimulansbidrag till ett urval av kommuner för att ett
föräldrastöd ska utvecklas i enlighet med strategin.
Regeringen anser att det är särskilt viktigt att
så tidigt som möjligt identifiera och hantera psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Regeringen
har därför ingått en överenskommelse med SKL
för att ta fram ett antal modeller för samarbete
inom första linjens vård och omsorg. Under
2009 har 14 modellområden valts ut och erfarenheterna från arbetet i modellområdena ska spri141
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das. Satsningen omfattar 30,5 miljoner kronor
årligen under 2009 och 2010.
Regeringen anser också att tillgängligheten till
den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin
måste förbättras. Regeringen och SKL har därför
ingått en överenskommelse om att fortsätta
stödja landstingens arbete med att förbättra tillgängligheten och att nå målet om en förstärkt
vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin
under 2011. Satsningen omfattar 214 miljoner
kronor årligen 2009–2011.
I propositionen (2008/09:193) Vissa psykiatrifrågor m.m. har regeringen lämnat flera lagförslag som syftar till att stärka patientens eller brukarens ställning. I propositionen föreslås barn få
en starkare ställning genom att personal inom
vården blir skyldiga att särskilt beakta det behov
av information, råd och stöd som barn till föräldrar med bl.a. psykisk funktionsnedsättning har. I
propositionen lämnar regeringen också förslag
som syftar till att förtydliga det ansvar som
kommuner och landsting har att samverka enligt
hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen
(2001:453). Landsting och kommuner föreslås
bli skyldiga att ingå överenskommelser samt vid
behov upprätta individuella planer om sitt samarbete när det gäller personer med behov av
insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Brottsförebyggande rådets statistik visar att
brottsligheten bland ungdomar har ökat. Att
arbeta brottsförebyggande är särskilt viktigt när
det gäller unga människor. Åtgärder för att förhindra att unga fastnar i kriminalitet måste vara
tydliga och vidtas på ett tidigt stadium. Den tidigare beskrivna satsningen på föräldrastöd antas
kunna ha vissa brottsförebyggande effekter
genom att föräldrar stärks i sitt föräldraskap vilket förbättrar relationen mellan föräldrar och
barn. Därigenom förbättras barns möjligheter till
god hälsa och ett gott liv.
Inflytande och representation

Ungdomars inflytande i samhället har utvecklats
i såväl positiv som negativ riktning. Positivt är
att ungdomars valdeltagande ökade i det senaste
riksdagsvalet. Samtidigt står ungdomar utanför
den demokratiska processen genom att unga
kvinnor och män i mycket låg utsträckning är
ledamöter i riksdag, kommunal- och landstingsfullmäktige. Ungdomars deltagande i förenings142

livet är även lägre än bland den vuxna befolkningen och har minskat under de senaste åren.
En stor del av de beslut som rör ungdomars
livssituation fattas på lokal nivå. Ett sätt att
involvera ungdomar i kommunerna är att skapa
inflytandeforum och upprätta handlingsplaner
för ungdomars inflytande. Ungdomsstyrelsen
redovisade i april 2009 ett uppdrag från regeringen om att främja lokalt ungdomsinflytande
genom att kartlägga och sprida goda exempel på
detta (Lika olika som lika – om former för lokalt
ungdomsinflytande (IJ2009/898/UF). Redovisningen visar att många kommuner prioriterar
ungdomsgruppen i arbetet med att främja inflytande. Metoderna för att främja ungdomars
inflytande och delaktighet har förnyats och
utvecklats genom informations- och kommunikationsteknologin. Det är dock få kommuner
som har ett könsperspektiv på ungdomars inflytande och det finns inte många exempel på verksamheter som söker inkludera de ungdomar som
vanligtvis inte deltar i den demokratiska processen.
Regeringen verkar för att förbättra för människor i landsbygder att göra sin röst hörd och ta
till vara deras erfarenheter i arbetet med att
stärka landsbygdernas förutsättningar. En strategisk fråga i sammanhanget är hur ungdomars
engagemang, intressen och kunskaper kan tas till
vara.
Kultur och fritid

Det är angeläget att stimulera ungdomars deltagande i föreningslivet. Statens stöd till ungdomsorganisationen tillsammans med de medel
som tillförs genom överskottet från AB Svenska
Spel ger ungdomsorganisationerna möjligheter
att växa och att utveckla sina verksamheter på
såväl central som lokal nivå.
I april 2009 lämnade Utredningen om vissa
frågor om bidrag till ungdomsorganisationer
m.m. sitt slutbetänkande Fritid på egna villkor
(SOU 2009:29). Betänkandet har remissbehandlats under sommaren 2009 och därefter
kommer förslagen i betänkandet att beredas
vidare inom Regeringskansliet. Avsikten är bl.a.
att bidragssystemet ska utvecklas så att det blir
mer förutsebart och likvärdigt för ungdomsorganisationerna.
I maj 2009 beslutade riksdagen om propositionen Statens Stöd till idrotten (2008/09:126,
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bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2009/09:243) vilket
innebär att målet för statens stöd till idrotten
utvidgas. Målet innefattar fr.o.m. 2010 att statsbidrag ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur
ett barnsrättsperspektiv och att stöd även kan
lämnas till verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft. Förändringen innebär att stödet i högre grad ska inriktas på sådan barn- och ungdomsverksamhet som
bygger på allas möjlighet att delta utifrån sina
egna förutsättningar.
Internationellt samarbete

Det internationella samarbetet på det ungdomspolitiska området är omfattande och sker inom
ramen för EU, Europarådet, Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd och Barentsrådet.
EU-samarbetet på det ungdomspolitiska
området har under 2009 fokuserat på den utvärdering av hela det ungdomspolitiska samarbetet i
EU sedan 2001, som skett i samtliga EU:s medlemsstater under 2008. Utvärderingarna tillsammans med konsultationer med unga, ungdomsorganisationer och personer som på olika sätt
arbetar med unga ligger till grund för det meddelande från EU-kommissionen, En EU-strategi
för ungdomar –Satsa på ungdomars egna möjligheter, en förnyad öppen samordning för ungdomsfrågor, KOM (2009) 200 slutlig, som presenterades i april 2009. I meddelandet föreslår
kommissionen mål, prioriteringar och metoder
för ett nytt ramverk för det ungdomspolitiska
samarbetet från 2010. Beslut om ett nytt ramverk ska fattas under Sveriges ordförandeskap i
EU under hösten 2009.
Inom EU-samarbetet har expertkonferensen
Promoting a creative generation in the new cultural and media landscape genomförts i Göteborg den 29–30 juli. Mötet syftade till att öka
kunskapen om hur man på politisk nivå och
genom utbyte av goda exempel kan stärka barns
och ungas rätt till kultur och öka kännedomen
om ungdomars medievanor.
Under 2009 initierade EU-kommissionen
samtal med medlemsländerna om entreprenörskap inom utbildningsområdet. Sverige var tillsammans med kommissionen värd för ett av
mötena. Samtalen syftar till att utbyta information och erfarenheter om bl.a. implementeringen
av nationella entreprenörskapsstrategier.

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för
EU-programmet Ung och aktiv i Europa och
ansvarar också för informationsnätverket Eurodesk. EU-programmet har gett ett stort antal
ungdomar möjlighet att delta i internationella
samarbetsprojekt, vilket stärkt deras interkulturella förståelse och delaktighet i samhället. Under 2008 deltog totalt 2 777 ungdomar i åldern
13–30 år i olika aktiviteter inom ramen för EUprogrammet.
Ungdomsstyrelsen har fått vidgade uppgifter
på det internationella området. I regleringsbrevet
för budgetåret 2009 avseende Ungdomsstyrelsen
gavs myndigheten i uppdrag att vara Sveriges
representant vid förhandlingar och möten inom
arbetsgrupperna för ungdomsfrågor i Barentsrådet och Östersjöstaternas råd.
Inom Barentsrådet genomförs en ministerkonferens på ungdomsområdet i september
2009. Huvudsakliga teman för diskussionerna
vid konferensen är interkulturell förståelse bland
unga, regionens utveckling ur ett ungdomspolitiskt perspektiv och ungas aktiva deltagande.
Sverige tar över ordförandeskapet i arbetsgruppen för ungdomspolitiska frågor inom Barentsrådet i oktober 2009 och innehar därefter ordförandeskapsposten under två år.

14.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
sin revisionsberättelse för Ungdomsstyrelsen avseende räkenskapsåret 2008.
Riksrevisionen har under 2008 och 2009 som
ett led i den årliga revisionen av Ungdomsstyrelsen granskat den interna styrningen och kontrollen avseende bidragrutinen inom integrations-, jämställdhets, folkrörelse- och minoritetsfrågor. Riksrevisionen noterade vissa brister
vad gäller den interna styrningen av denna
bidragshantering. Riksrevisionen rekommenderade Ungdomsstyrelsen att se över och tydliggöra hur bidragsbesluten kontrolleras, dokumenteras och följs upp. Ett utvecklingsarbete
pågår på Ungdomsstyrelsen, inom vilket Riksrevisionens rekommendationer beaktas.
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14.6

Politikens inriktning

Regeringen har för avsikt att redovisa en ungdomspolitisk strategi för riksdagen. Utgångspunkten är att målen för regeringens politik på
ungdomsområdet även fortsättningsvis ska vara
att alla ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd och inflytande. För att uppnå dessa mål är
det viktigt att det finns ett ungdomsperspektiv i
politik och verksamheter som har betydelse för
ungdomars levnadsvillkor. Regeringen angav i
den ungdomspolitiska propositionen Makt att
bestämma - rätt till välfärd (prop. 2004/05:2, bet.
2004/05:KrU2, rskr. 2004/05:94) fyra perspektiv
som bör utgöra utgångspunkter för utformningen av alla offentliga verksamheter för ungdomar. Dessa är resursperspektivet, rättighetsperspektivet, självständighetsperspektivet samt
mångfaldsperspektivet. Dessa utvecklas och
förtydligas i den ungdomspolitiska strategin.
Det är vidare nödvändigt med en sektorsövergripande ungdomspolitik som dels kan samordna politik och insatser inom olika områden,
dels samlat följa upp och analysera ungdomars
levnadsvillkor.
I den ungdomspolitiska strategin kommer
även ett antal strategiska utmaningar inom
ramen för de fem huvudområdena att beskrivas
som identifierats som centrala för att uppnå
målen för ungdomspolitiken.
En av de mest prioriterade frågorna som
regeringen arbetar med är att bryta utanförskapet i samhället och särskilt angeläget är att barn
och ungdomar inte ska växa upp i utanförskap.
Arbetet som syftar till att bryta barns och ungdomars utanförskap ställer krav på kunskaper
om ungdomars situation och om hur insatser
kan utformas i syfte att stärka ungdomars levnadsvillkor. Regeringen gav därför Ungdomsstyrelsen hösten 2007 i uppdrag att närmare
analysera ungdomars situation i ett antal utanförskapsområden, vilka skulle väljas ut bland de
stadsdelar, som omfattas av statens erbjudande
till kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal.
Ungdomsstyrelsen redovisade hösten 2008 ungdomars situation med avseende på utbildning
och arbete i ett antal områden bland de stadsdelar som omfattas av statens erbjudande till
kommuner att teckna lokala utvecklingsavtal.
Ungdomsstyrelsen fick som en uppföljning av
denna analys i uppdrag att under 2009 lyfta fram
goda exempel från ett urval av EU-länderna när
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det gäller insatser och arbetssätt som främjar
ungdomars levnadsvillkor.
Att ungdomar får eller skapar arbete utgör de
viktigaste förutsättningarna när det gäller att
motverka såväl nutida som framtida utanförskap.
Regeringen har arbetat konsekvent för att
underlätta för ungdomar att komma in på
arbetsmarknaden, antingen genom anställning
eller eget företagande.
En halvering av de sociala avgifterna för ungdomar under 26 år har gjort det billigare att
anställa en ungdom och förändringar i lagen
(1982:80) om anställningsskydd har gjort det
enklare att anställa för en viss tid. Arbetslösa
ungdomar i åldern 20–25 år kan få nystartsjobb
efter sex månaders arbetslöshet. Ungdomar i
ådern 16–24 år, som varit inskrivna vid Arbetsförmedlingen som arbetslösa i tre månader, får
stöd genom jobbgarantin för ungdomar. Under
perioden 2009–2011 kan ungdomar också ta del
av en förstärkt matchningsverksamhet med personliga coacher tidigt i en arbetslöshetsperiod.
Regeringen följer noga utvecklingen av ungdomars situation på arbetsmarknaden. För en mer
detaljerad beskrivning av utvecklingen på
arbetsmarknadsområdet hänvisas till den del i
denna proposition som gäller utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv.
För att främja entreprenörskap bland ungdomar presenterade regeringen i maj 2009 en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. Strategin ska ligga till grund för det fortsatta
arbetet och syftar till att entreprenörskap ska
genomsyra hela utbildningssystemet. Regeringen
avser att löpande följa strategins genomförande.
En av de viktigaste förutsättningarna för att
ungdomar ska få arbete är att de har fullföljd utbildning på minst gymnasienivå. Nästan alla
ungdomar påbörjar en gymnasieutbildning. Det
är dock en relativt stor andel av eleverna som
inte fullföljer den. Var fjärde nybörjarelev i gymnasiet hösten 2004 hade inte slutfört gymnasiet
fyra år senare. Denna grupp ungdomar tillsammans med de ungdomar som aldrig påbörjat en
gymnasieutbildning har sämre förutsättningar att
etablera sig på arbetsmarknaden. Regeringen har
bl.a. givit Ungdomsstyrelsen i uppdrag att
genom en studie med fokus på kommuner med
lokala utvecklingsavtal belysa metoder för hur
kommuner, i samverkan med andra aktörer, kan
stödja ungdomar mellan 16 och 25 år som varken
arbetar eller studerar att komma in på arbets-
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marknaden eller påbörja vidare studier (IJ
2009/1243/IU).
Regeringen anser därför att det är viktigt att
skolans kvalitet förstärks så att fler elever kan
fullfölja en gymnasieutbildning. Regeringen har
vidtagit en rad olika åtgärder för att skärpa kunskapskraven i skolan parallellt med att elevernas
möjligheter att få en bra utbildning förbättras
genom bl.a. höjda krav på lärarnas kompetens.
Den nya gymnasieskola som regeringen föreslagit i propositionen Högre krav och kvalitet i den
nya gymnasieskolan (prop. 2008/09:199) innebär
stärkt kvalitet på yrkesprogrammen genom mer
tid för yrkesämnen och även möjlighet till lärlingsutbildning samtidigt som de som går på
yrkesprogram ska ges möjlighet att uppnå
grundläggande behörighet till högskoleutbildning. Regeringens intention är att den nya gymnasieskolan ska införas fr.o.m. höstterminen
2011. För en utförligare beskrivning av utbildningens område hänvisas till den del i denna
proposition som behandlar utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning.
Regeringen har genom den nya diskrimineringslagen (2008:567) samt genom inrättandet av
en ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, skapat förutsättningar för att diskrimineringen i samhället ska bekämpas mer effektivt.
Arbetet med att säkerställa samma skydd oavsett
diskrimineringsgrund prioriteras. En fråga som
övervägs är inom vilka områden det bör införas
ett skydd mot diskriminering p.g.a. ålder.
Regeringen prioriterar åtgärder som syftar till
att främja trygga levnadsvillkor. Inom detta
område är det angeläget att bekämpa mäns våld
mot kvinnor, vari ingår åtgärder i syfte att
bekämpa det hedersrelaterade våldet och förtrycket. Regeringen bedriver en rad olika insatser
i syfte att förebygga mäns våld mot kvinnor
inklusive hedersrelaterat våld och förtryck.
Regeringen har bl.a. gett Ungdomsstyrelsen ett
antal olika uppdrag med syftet att förebygga dels
mäns våld mot flickor och unga kvinnor, dels
hedersrelaterat våld. Ungdomsstyrelsen redovisade våren 2009 uppdragen som gällt insatser för
att utveckla tjejjourernas medarbetare och verksamhet. Ungdomsstyrelsens slutsats är att en av
de största vinsterna med uppdragen är att de i
hög grad bidragit till att tjejjourerna har utvecklat en nationell samverkan.
Under 2008 fick Ungdomsstyrelsen, som en
del i regeringens arbete för att öka kunskapen
kring hedersrelaterat våld och förtryck, i upp-

drag att kartlägga förekomsten av arrangerade
äktenskap mot en parts vilja i Sverige. Ungdomsstyrelsens studie visar att cirka fem procent av
ungdomar mellan 16 och 25 år i Sverige (70 000
ungdomar) upplever att de har ett begränsat eller
villkorat val i förhållande till äktenskap och val av
partner. Regeringen följer utvecklingen inom
denna fråga och överväger eventuella åtgärder på
området.
Att främja ungdomars inflytande i samhället
är ett viktigt led i att motverka utanförskap
bland ungdomar. Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna tillsammans med de
medel som har fördelats av AB Svenska Spels
överskott har bidragit till att öka ungdomars
möjligheter till ett aktivt föreningsliv.
Genom riksdagens beslut om propositionen
Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126, bet.
2008/09:KrU:8, rskr. 2008/09:243) kommer det
överskott från AB Svenska Spel som fördelas till
idrottsrörelsens och ungdomsorganisationernas
lokala verksamheter att ersättas av stabila och
förutsägbara anslag. Detta innebär att såväl
idrottsrörelsens som ungdomsorganisationernas
lokala verksamheter kommer att få bättre möjligheter att planera och utveckla verksamheten
vilket stärker ungdomars möjligheter till inflytande. Genom denna förändring upphör det
vinstdelningssystem som baseras på AB Svenska
Spels samlade överskott och som infördes 2004.
I slutbetänkandet Fritid på egna villkor (SOU
2009:29) föreslås en ny förordning för statsbidraget till ungdomsorganisationer i syfte att
reglerna för statsbidraget ska bli tydligare och att
de ska utgöra ett uttalat stöd för vad Ungdomsstyrelsens bedömningar ska grundas i. Det föreslås även att regler för fördelningen av bidraget
till ungdomsorganisationernas lokala verksamheter ska inordnas i den nya förordningen, vilket
ytterligare kan stärka ungdomsorganisationernas
planeringsförutsättningar. Efter remissbehandlingen under sommaren 2009 bereds betänkandet vidare inom Regeringskansliet.
Regeringen ser det som angeläget att ungdomars inflytande även kan stärkas på lokal nivå.
Ungdomsstyrelsen redovisade våren 2009 ett
uppdrag med syftet att främja lokalt ungdomsinflytande. Ungdomsstyrelsen konstaterar i
rapporten Lika olika som lika – om former för
lokalt ungdomsinflytande att det är få kommuner som låter ungdomarna utöva inflytande
genom traditionella vägar. I stället är det många
kommuner som etablerar alternativa och paral145
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lella strukturer för ungdomars inflytande. Det
finns anledning att överväga nya insatser i syfte
att utveckla ungdomars lokala inflytande. Även
skolan har en viktig roll i utveckling av kunskaper om demokrati.
Under EU-ordförandeskapet planeras ett arbete som får stor betydelse för det framtida samarbetet på ungdomsområdet. Avsikten är att ett
nytt ramverk ska beslutas under hösten 2009.
EU-kommissionen har under våren presenterat
förslag på mål, prioriteringar och metoder för ett
nytt ramverk som ska gälla för det ungdomspolitiska samarbetet från och med 2010.

Regeringens överväganden
Tabell 14.3 Härledning av anslagsnivån 20102012 för 12:1 Ungdomsstyrelsen
Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

29 066

29 066

29 066

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

972

1 616

2 229

Beslut

-1 343

-1 400

-1 400

Överföring till/från andra
anslag

-1 992

-2 183

-2 226

26 703

27 099

27 669

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

14.7

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Budgetförslag

14.7.1 12:1 Ungdomsstyrelsen
Tabell 14.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

23 219

2009

Anslag

29 066

2010

Förslag

26 703

2011

Beräknat

27 099

2

2012

Beräknat

27 669

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

696
28 593

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 26 531 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 26 558 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Ungdomsstyrelsens förvaltningskostnader.
Ungdomsstyrelsen är den centrala myndigheten för politiken på ungdomsområdet och har
uppgiften att verka för att målen för detta område uppnås. Ungdomsstyrelsen har fr.o.m. den 1
juli 2007 fått till uppgift att hantera bidrag som
fördelas till organisationer som främjar integration och för verksamhet som förebygger och
motverkar diskriminering och rasism. Ungdomsstyrelsen ansvarar även för att hantera bidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck samt bidrag
till organisationer som företräder de nationella
minoriteterna. Vidare hanterar myndigheten
bidrag för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt.
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Ungdomsstyrelsen får årligen i uppdrag att
genomföra en tematisk analys inom ett eller flera
av ungdomspolitikens huvudområden i syfte att
fördjupa kunskapen av ungdomars levnadsvillkor. Regeringen har årligen genom regeringsbeslut tillfört Ungdomsstyrelsen ca 350 000 kronor
för analysens genomförande. Ungdomsstyrelsen
har vidare sedan 2008 i uppdrag att vara nationell
koordinator för informationstjänsten Eurodesk,
för vilket myndigheten årligen tillförts 360 000
kronor genom regeringsbeslut. Eftersom dessa
båda uppgifter utförs inom ramen för myndighetens ordinarie verksamhet och har kontinuerlig karaktär anser regeringen att 710 000 kronor
för uppgifternas genomförande bör föras från
sakanslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet till förvaltningsanslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen.
Vidare förs från anslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen 1 300 000 kronor till anslaget 13:6 Insatser för
den ideella sektorn. Dessa medel används under
2010 och 2011 för uppföljning av regeringens
dialog med den ideella sektorn och bör tillföras
detta nya anslag som förs upp på statsbudgeten
2010.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag för Ungdomsstyrelsen om 26 703 000
kronor för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
27 099 000 kronor och för 2012 till 27 669 000
kronor.
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14.7.2 12:2 Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet
Tabell 14.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

90 761

2009

Anslag

87 355

2010

Förslag

101 360

2011

Beräknat

250 440

2012

Beräknat

250 440

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

477
85 148

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera statsbidrag
till ungdomsorganisationer enligt förordningen
(2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer samt visst övrigt stöd till nationell och
internationell ungdomsverksamhet.
Regeringens överväganden
Tabell 14.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
12.2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

87 355

87 355

87 355

14 715

163 795

163 795

-710

-710

-710

101 360

250 440

250 440

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Riksdagen beslutade våren 2009 om propositionen Statens stöd till idrotten (prop. 2008/09:126,
bet. 2008/09:KrU8, rskr. 2009/09:243), vilket
innebär att det bidrag till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet, som beräknas som en andel av det totala överskottet från
AB Svenska Spel, upphör och ersätts av ett stabilt och förutsägbart bidrag inom ramen för ett
förhöjt statsanslag. Överskottet från AB Svenska
Spel har i hög grad varierat under senare år och
det bidrag som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter har därför varit svårt att
förutse vilket inneburit svårigheter för ungdomsorganisationerna att planera sin barn- och
ungdomsverksamhet. Genom att detta bidrag i

stället ingår i anslag på statsbudgeten skapas
ökad tydlighet och öppenhet i fråga om statsutgifternas omfattning och inriktning. Regeringen
anser att anslaget ska beräknas enligt denna
modell från och med 2011. Anslaget 12:2 Bidrag
till nationell och internationell ungdomsverksamhet beräknas därför öka med 165 000 000 kronor
fr.o.m. 2011. De medel som Ungdomsstyrelsen
under 2009 har tillförts av AB Svenska Spels
överskott från 2008 kommer att fördelas till det
lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamheter under 2010.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se avsnitt 15.4.3.) För att
bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att anslaget 12:2 Bidrag till nationell
och internationell ungdomsverksamhet minskas
med 385 000 kronor för att tillföras anslaget 13:6
Insatser för den ideella sektorn.
Regeringen föreslår vidare att anslaget ökas
med 15 100 000 kronor 2010 för genomförandet
av 22nd Scout Jamboree i Sverige 2011.
Regeringen föreslår även att det från anslaget
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet förs över 710 000 kronor till
anslaget 12:1 Ungdomsstyrelsen för Ungdomsstyrelsens utförande av årligen återkommande
uppgifter (se avsnitt 14.7.1 om anslag 12:1 Ungdomsstyrelsen.)
Genom att anslaget 12:2 Bidrag till nationell
och internationell ungdomsverksamhet kommer
att utökas fr.o.m. 2011 genom införlivandet av
bidraget till det lokala föreningslivets barn- och
ungdomsverksamhet, beräknas att anslaget
minskas med ytterligare 820 000 kronor fr.o.m.
2011 för att tillföras anslaget 13:6 Insatser för den
ideella sektorn för finansiering av forskningsprogrammet om det civila samhället.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 101 360 000 kronor för 2010. För
2011 beräknas anslaget till 250 440 000 kronor
och för 2012 till 250 440 000 kronor.
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15

15.1

Folkrörelsepolitik

Omfattning

Folkrörelsepolitiken omfattar sektorsövergripande frågor som rör människors möjligheter att
organisera sig i folkrörelser, föreningar och liknande sammanslutningar samt villkoren och förutsättningarna för dessa sammanslutningar.
Dessutom ingår regeringens och dess förvaltningsmyndigheters samlade dialog och samverkan med föreningslivet samt statistik, forskning
och övrig kunskapsbildning om folkrörelser och
den ideella sektorn.
Regeringen avser att senare i höst överlämna
en proposition till riksdagen om politiken för

15.2

den ideella sektorn i vilken ingår riktlinjerna för
genomförandet av ett tioårigt forskningsprogram om det civila samhället. Mot denna bakgrund förs anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn upp på statsbudgeten.
Idrottsfrågorna utgör en specifik del av folkrörelsepolitiken. Idrottsfrågorna inrymmer verksamheter som främjar idrott och motion och
bidrar samtidigt till en förbättrad folkhälsa.
Folkrörelsepolitiken omfattar vidare stöd till
allmänna samlingslokaler, kvinnors organisering,
friluftsorganisationer samt riksdagspartiernas
kvinnoorganisationer.

Utgiftsutveckling

Tabell 15.1 Utgiftsutveckling inom Folkrörelsepolitik, utgiftsområde 17
Miljoner kronor

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

446

446

435

1 205

1 205

1 205

13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

32

32

35

32

32

32

13:3 Bidrag för kvinnors organisering

31

28

28

28

28

28

Folkrörelsepolitik

13:1 Stöd till idrotten

13:4 Stöd till friluftsorganisationer

25

25

25

25

25

25

13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15

15

15

15

15

15

23

24

23

1 328

1 329

1 328

13:6 Insatser för den ideella sektorn
Summa Folkrörelsepolitik

0
549

546

538

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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15.3

Mål

Målet för folkrörelsepolitiken är att människor
ska ha bästa möjliga förutsättningar att bilda och
delta i olika typer av folkrörelser och föreningar
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KrU1, rskr.
2008/09:91). Resultatbeskrivningen i det följande görs i förhållande till detta mål.
Folkrörelsepolitiken kan delas in i fyra
huvudområden:
-

generella frågor rörande villkor och förutsättningar för folkrörelser och ideella föreningar,

-

generella frågor rörande bidrag till folkrörelser och ideella föreningar,

-

regeringens och dess förvaltningsmyndigheters dialog med föreningslivet, samt

-

statistik, forskning och övrig kunskapsbildning om föreningslivet och dess verksamhet.

Riksdagen har antagit mål för statens bidrag till
idrott genom beslutet om propositionen Statens
stöd
till
idrotten
(2008/09:126,
bet.
2008/09:KrU8, rskr. 2009/09:243). Nu gällande
mål och syften med bidraget är att ge möjligheter för flickor och pojkar, kvinnor och män att
motionera och idrotta för att främja en god
folkhälsa, att stödja en fri och självständig
idrottsrörelse samt att ge flickor och pojkar,
kvinnor och män positiva upplevelser av idrott
som underhållning.
Statsbidraget för barn och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv och stöd kan även lämnas till verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.

15.4

Folkrörelsepolitik

15.4.1 Resultatredovisning
Folkrörelsepolitiken och dess framtida inriktning har setts över av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. Genom
tilläggsdirektiv fick utredaren i uppdrag att även
utreda effekterna av villkorade statsbidrag inom
folkrörelsepolitiken och undersöka om det är
möjligt att öka andelen villkorslösa statsbidrag,
minska antalet villkor för statsbidragen eller
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revidera de villkor som ställs (dir. 2007:7). Uppdraget redovisades i september 2007 i betänkandet Rörelser i tiden (SOU 2007:66). Betänkandet har remissbehandlats. Utredningens förslag
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Avsikten är att en proposition om mål och
inriktning för den framtida politiken för den ideella sektorn ska lämnas till riksdagen under hösten 2009.
15.4.1.1

Resultat

Uppföljning av målet

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) var cirka
90 procent (6,2 miljoner) av den vuxna befolkningen i åldrarna 16–84 år medlemmar i någon
förening år 2000. Bland männen var 92 procent
medlemmar, och bland kvinnorna var denna
andel 89 procent. De flesta av de personer som
var med i någon förening (4,2 miljoner) var medlemmar i en fackförening. Även om det saknas
aktuell statistik över föreningsmedlemskap,
finns det skäl att anta att den andel av befolkningen som är medlem i någon förening har
minskat sedan dess. Det är bl.a. klarlagt att de
fackliga organisationerna och de politiska partierna har tappat många medlemmar under 2000talet. Ny statistik på området tas fram av SCB
under 2009.
Det ideella engagemanget kommer i stället till
uttryck i friare och mer tillfälliga relationer i
föreningar, rörelser och nätverk. 53 procent av
männen och 49 procent av kvinnorna gör frivilliga insatser, dvs. insatser som utförs på frivillig
grund, oavlönat eller mot ett symboliskt arvode,
och på fritiden. I genomsnitt satsar de aktiva 3,5
timmar i veckan på sådana insatser och de allra
flesta insatserna görs inom idrottsrörelsen. I
slutet på 1990-talet låg motsvarande insats på 3
timmar (enligt en undersökning som genomförts av Ersta Sköndal högskola, 2005). I detta
avseende kan det alltså sägas att det ideella engagemanget har ökat. Personer som är födda
utanför Sverige gör i något lägre grad insatser än
de svenskfödda. Personer i åldrarna 30–45 år är
både de mest aktiva och verkar ha mest inflytande över organisationerna medan yngre och
äldre åldersgrupper är mindre aktiva. Bland dem
som gör frivilliga insatser uppgår andelen som är
medlemmar i den organisation de aktiverar sig
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till cirka 70 procent vilket är en internationellt
sett hög siffra.
En annan studie som genomförts av Ersta
Sköndal högskola (2007) visar att det finns tydliga samband mellan bl.a. låg inkomst och låg
utbildningsnivå å ena sidan och en låg grad av
engagemang i föreningslivet å den andra. Skillnader mellan graden av engagemang i föreningslivet tycks framför allt hänga samman med
socioekonomiska faktorer. Studien visar också
att de som är aktiva i föreningslivet har bättre
självskattad hälsa, deltar i högre grad i riksdagsval och känner en högre grad av tillit till
andra människor än de som inte är engagerade i
föreningslivet.
Föreningslivet har också varit en särskilt viktig
aktör i regeringens arbete med dialog för en förstärkt gemensam värdegrund som påbörjades
under 2008. Med detta arbete har regeringen för
avsikt att stärka människors relation till frågor
om demokrati och mänskliga rättigheter.
Dialog och överenskommelse med idéburna
organisationer

Regeringen har tagit initiativ till dialog med idéburna organisationer och Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) i syfte att bl.a. stödja framväxten av nya utförare på viktiga samhällsområden. Regeringens intention var att inleda dialogen med den ideella sektorn inom det sociala
området för att därefter behandla andra områden. Avsikten är att dialogen ska leda fram till
överenskommelser, i vilka de olika parternas åtaganden preciseras. Dialogen och överenskommelserna ska successivt följas upp och ge underlag för fortsatta initiativ och utveckling.
Dialog inom det sociala området
Regeringen beslutade i september 2007 att starta
en dialog med den ideella sektorn inom det sociala området som skulle kunna ligga till grund för
en överenskommelse om hur relationerna mellan
staten och den ideella sektorn kan utvecklas. I
beslutet angavs att en eventuell överenskommelse skulle tydliggöra de ideella aktörernas roll
inom det sociala området och möjliggöra för
dem att konkurrera på likvärdiga villkor med
andra aktörer inom området. Ett viktigt syfte var
att stödja framväxten av en större mångfald av
utförare och leverantörer inom t.ex. hälso- och
sjukvården och omsorgen. Ytterligare en central

fråga var hur organisationerna, parallellt med att
vara producenter och aktörer på en marknad,
också fortsatt skulle kunna fungera som röstbärare och opinionsbildare, inte minst för människor som befinner sig i utanförskap.
Inom ramen för dialogen om det sociala
området genomfördes möten med sammanlagt
ett 90-tal idéburna organisationer samt med SKL
under perioden november 2007 t.o.m. mars
2008. Som ett resultat av dialogen presenterades i
mars 2008 ett förslag till överenskommelse mellan regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området och SKL. Efter att synpunkter
på förslaget inhämtats beslutade regeringen i
oktober 2008 att underteckna överenskommelsen. SKL och ett stort antal organisationer har
därefter beslutat att ansluta sig till denna överenskommelse.
I överenskommelsen framhåller de tre parterna gemensamt att de idéburna organisationerna utgör både en förutsättning och ett
uttryck för varje öppet och demokratiskt samhälle. Möjligheterna att driva idéburen verksamhet inom vård och omsorg bör utvecklas och de
idéburna organisationernas roll som röstbärare
och opinionsbildare bör uppmuntras. I överenskommelsen ingår även principer som ska ligga
till grund för relationerna och tydliggöra rollerna
parterna emellan. De sex principerna handlar om
självständighet och oberoende, dialog, kvalitet,
långsiktighet, öppenhet och insyn samt mångfald.
Överenskommelsen innehåller vidare ett antal
åtaganden som varje part ska följa och genomföra. För att följa upp arbetet har en partsgemensam arbetsgrupp bildats. En organisation har
valts för att under det första året administrera
uppföljningen, som består av årliga konferenser,
uppföljningsrapporter och tematiska studier.
Dialogen och överenskommelsen inom det
sociala området har i juni 2009 redovisats i en
skrivelse till riksdagen (skr. 2008/09:207).
Dialog inom integrationsområdet
I januari 2009 beslutade regeringen att bjuda in
idéburna organisationer som verkar inom integrationsområdet till en dialog om hur relationerna
mellan regeringen och de idéburna organisationerna kan utvecklas vidare. Fokus för denna
dialog ligger på frågor om nyanländas etablering.
Arbetet bedrivs av en arbetsgrupp inom Regeringskansliet, som bl.a. tar fram ett förslag till en
åtgärds- och tidsplan.
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Dialogen syftar till att tydliggöra relationerna
mellan staten och den ideella sektorn i arbetet
för nyanländas etablering och förbättrad integration i övrigt, att utveckla fler former och
metoder för de idéburna organisationernas medverkan i introduktionsinsatser samt andra insatser som syftar till att stödja en snabbare etablering bland nyanlända i Sverige. Dialogen kan
komma att ligga till grund för en överenskommelse. Ett åttiotal organisationer som arbetar
med nyanlända eller gör andra insatser för att
skapa bättre förutsättningar för en eventuell
framtida etablering i Sverige har deltagit i dialogen.
Även SKL har deltagit i processen och särskilda dialogmöten har genomförts med kommunala företrädare. Berörda myndigheter, såsom
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, har
inbjudits till integrationsdialogen. Arbetet fortsätter under hösten 2009 och våren 2010.
Kunskapsutveckling

Det är viktigt för den sektorsövergripande folkrörelsepolitiken att det finns en samlad bild av
människors villkor och förutsättningar för engagemang i ideella organisationer. Ersta Sköndal
högskola har 1992, 1998 och 2004 undersökt
befolkningens ideella och informella insatser,
dvs. sådant arbete som utförs på frivillig grund,
oavlönat och på fritiden. Studierna visar att det
ideella engagemanget under perioden 1992–2004
var fortsatt högt, trots att andra undersökningar
visar att den andel av befolkningen som deltar i
ideella organisationer genom medlemskap sjunker. I december 2008 fick Ersta Sköndal högskola i uppgift att genomföra en uppföljning av
de tidigare studierna, som ska omfatta frivilligt
arbete, informella hjälpinsatser och aktivitet i
nätverk. Utifrån en jämförelse med de tidigare
studierna ska förändringar studeras och analyseras. Studien ska även ta upp nya former för organisering inom den ideella sektorn, framför allt
ungdomars engagemang och aktiviteter. Tidigare
studier tyder på att det framför allt är de som är
väletablerade i samhällslivet som deltar i ideell
sektor medan de som befinner sig i utanförskap
även står utanför det ideella engagemanget.
Resultatet av den nya studien ska redovisas
under hösten 2009.
Under 2009 genomför SCB en medborgarundersökning, vilken gör det möjligt att följa
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utvecklingen av befolkningens medlemskap i
ideella organisationer.
Internationellt arbete

Under det svenska ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté 2008 genomfördes ett
rundabordssamtal om de ideella organisationernas deltagande i samhällets beslutsprocesser.
Mötet arrangerades av organisationen Forum för
frivilligt socialt arbete och var ett led i arbetet
med en kod för de ideella organisationernas deltagande i samhällets beslutsprocesser. En uppmaning att utarbeta en sådan kod uttalades i
rekommendationerna från Europarådets demokratiforum, Forum for the Future of Democracy, i Sigtuna 2007.
Det internationella organet Financial Action
Task Force (FATF) utvärderade 2006 hur
Sverige uppfyller FATF:s rekommendationer,
bl.a. avseende risken att ideella organisationer
missbrukas för finansiering av terrorism. Under
2009 har Sverige redovisat ett svar på denna
utvärdering. Svaret vad gäller FATF:s rekommendation om den ideella sektorn byggde bl.a.
på en kartläggning av svenska lagar och regler på
området som slutfördes under sommaren 2008.
Stöd genom svenska civilsamhällesorganisationers utvecklingssamarbete inom biståndsområdet sker genom Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Bidragsgivning

Staten och kommunerna ger ekonomiskt stöd
till ideella organisationer i form av olika typer av
bidrag. De statliga bidragen fördelas i huvudsak
inom respektive sektor. Inom ramen för den
generella folkrörelsepolitiken följs hur villkoren
för statligt stöd till den ideella sektorn utvecklas
på ett övergripande plan. Vidare omfattar folkrörelsepolitiken bidragen inom några särskilda
områden, nämligen bidrag till kvinnoorganisationer, bidrag till allmänna samlingslokaler, stöd
till idrotten och stöd till friluftsorganisationer.
Ungdomsstyrelsen fick i februari 2008 i uppdrag att ansvara för hanteringen av statsbidraget
för kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt. Under 2008 fördelade Ungdomsstyrelsen
totalt cirka 26,8 miljoner kronor för kvinnors
organisering. Av dessa avsåg 12,3 miljoner kro-
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nor organisationsbidrag, 1,5 miljoner kronor
etableringsbidrag och 12,7 miljoner kronor verksamhetsbidrag. De flesta organisationer som
mottog bidrag var rikstäckande eller riksförbund. Regeringen fördelade även 15 miljoner
kronor till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer för 2008.
Boverkets samlingslokaldelegation fördelade i
maj 2008 årets tillgängliga medel om
27,8 miljoner kronor för investeringsbidrag ur
anslaget 30:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler. Samtliga län fanns representerade vid fördelningen och 89 olika projekt beviljades bidrag. De
flesta beviljade projekt avsåg olika former av
standardhöjande reparationer och tillgänglighetsskapande åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Även ett flertal projekt för
om- och tillbyggnader tilldelades bidrag, medan
endast ett projekt avsåg inköp av en ny samlingslokal.
Från och med 2007 är det även möjligt att hos
Boverket söka bidrag till verksamhetsutveckling
för att utveckla föreningsdrivna samlingslokaler.
Bidraget kan användas för att anpassa en allmän
samlingslokal till ungdomsverksamhet inom
kultur- och fritidsområdet. Under 2008 fördelade Boverkets samlingslokaldelegation cirka
4,8 miljoner kronor till utveckling av ungdomsverksamhet. Anslaget fördelades till totalt
20 projekt vilket innebär att cirka 57 procent av
antalet ansökningar beviljades.
En viktig förutsättning för en levande dialog
mellan offentliga aktörer och landsbygdernas
invånare är att det finns aktiva organisationer
som kan föra landsbygdernas talan. Den kunskap om, och förståelse för, landsbygdens förutsättningar som sådana organisationer kan tillföra
i exempelvis olika planerings- och beslutsprocesser är av stor betydelse för att säkerställa ett heltäckande och fullgott beslutsunderlag. Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har därför
beviljats bidrag om totalt 41 miljoner konor
under tre år (2008–2010). Bidraget ska bl.a.
användas till insatser som stimulerar lokal mobilisering, lokal utveckling och lokala servicelösningar. Även bidraget till Skärgårdarnas Riksförbund syftar till att stimulera den lokala utvecklingen i skärgården. Skärgårdarnas Riksförbund
beviljades bidrag om 1 250 000 kronor för 2008
och har för 2009 beviljats ett bidrag om
1 500 000 kronor.

15.4.1.2

Analys och slutsatser

Arbetet med de övergripande folkrörelsefrågorna är inriktat på att stödja människors organisering i föreningar och liknande sammanslutningar respektive bidra till goda förutsättningar
för dessa föreningar att bedriva verksamhet. Här
hanteras således generella frågor som rör alla
typer av folkrörelser och ideella föreningar, bl.a.
den statliga bidragsgivningen till föreningslivet.
Ett av syftena för arbetet med de övergripande
folkrörelsefrågorna är att skapa ett samlat synsätt och agerande från statens sida när det gäller
såväl relationerna till folkrörelser och föreningar
av olika slag som villkor och förutsättningar för
föreningslivets verksamhet. Ett annat syfte är att
synliggöra den betydelse föreningslivet har för
den demokratiska infrastrukturen i vårt samhälle. Den ideella sektorns självständighet och
oberoende, samt dess förmåga att utifrån denna
självständighet kritiskt granska den offentliga
sektorn och bevaka olika gruppers intressen,
utgör ett värde som är fundamentalt för demokratin.
Som tidigare beskrivits har regeringen under
2007 och 2008 genomfört en dialog med idéburna organisationer på det sociala området som
resulterade i en överenskommelse hösten 2008.
Under 2009 har en ny dialog avseende integrationsområdet, särskilt frågor om nyanländas
etablering, påbörjats. Dialogarbetet är bl.a. ett
uttryck för den ideella sektorns allt viktigare roll
som leverantör av tjänster, främst inom välfärdsområdet. Denna utveckling illustreras även av
statistik om i vilken omfattning kommuner och
landsting köper tjänster av ideella organisationer.
Regeringen vill genom dialogarbetet stimulera
till en större mångfald av utförare av olika typer
av service och tjänster, bl.a. med tanke på den
demografiska utvecklingen, som kommer att
ställa krav på fler och mer varierade välfärdstjänster. Hinder för att den ideella sektorn ska
kunna utvecklas som utförare bör därför identifieras och undanröjas.
Statistiken om den ideella sektorn på sektorsnivå är bristfällig, men forskning tyder på att den
ideella sektorns omsättning ökat betydligt från
början av 1990-talet och framåt. Statistik från
Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) visar
också att omfattningen på försäljningen av varor
har ökat från 571 miljoner kronor 1998 till
knappt 1,2 miljarder kronor 2007 för ideella
organisationer med s.k. 90-konton. Även insam153
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lingen av gåvor har ökat kraftigt i omfattning
under denna period. Trots att bidragsgivningen
från offentlig sektor till ideella organisationer är
betydande så är den svenska ideella sektorn
självfinansierad till över 60 procent. Det innebär
att en större andel av sektorns finansiering
kommer från medlemsavgifter, försäljning m.m.
än vad som är fallet i många andra europeiska
länder. Den ideella sektorn har således stor betydelse för utvecklingen av människors entreprenörskap, sysselsättning och möjligheter att aktivt
medverka till samhällsutvecklingen, t.ex. genom
att utforma tjänster efter en grupps särskilda
behov eller önskemål.
Statistiken från 1990-talet och framåt visar att
en minskad andel människor är medlemmar i
föreningar, samtidigt som det frivilliga deltagandet i stort ligger på en hög och stabil nivå. Människor väljer att genomföra ideella insatser på
andra sätt än tidigare, t.ex. genom tillfälliga och
enfrågeinriktade insatser samt genom nätverk
snarare än genom medlemskap i föreningar.
Inom politiken för den ideella sektorn behöver
deltagandets förändrade karaktär beaktas och
insatserna rikta sig till en bredare krets av aktörer. Samtidigt är det angeläget att de organisationer som är demokratiskt uppbyggda och därigenom representerar sina medlemmar även fortsatt kan vara röstbärare och opinionsbildare. Det
självständiga och demokratiskt organiserade
föreningslivet är av stor betydelse för demokratin, varför ideella organisationer även fortsättningsvis bör ha möjlighet till statligt stöd för sin
verksamhet utan en alltför hög grad av styrning
eller detaljerade villkor.
15.4.2 Revisionens iakttagelser
Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna för 2008 avseende verksamheterna inom folkrörelsepolitikens områden.
Riksrevisionen har dock i en rapport rekommenderat Ungdomsstyrelsen att se över och
tydliggöra hur bidragsbesluten avseende bl.a.
statsbidraget för kvinnors organisering kontrolleras, dokumenteras och följs upp (Revisionsrapport – Intern styrning och kontroll i bidragsrutinen inom politikområde integration, jämställdhet, folkrörelse och minoritet, Riksrevisionen, dnr. 32-2008-0720). Riksrevisionens
rekommendationer har omhändertagits i Ungdomsstyrelsens arbete för utveckling av bidrags154

hanteringen (se avsnitt 14.5 om ungdomspolitiken).
15.4.3 Politikens inriktning
Regeringens avsikt är att utveckla folkrörelsepolitiken till en politik för den ideella sektorn,
som tydligare omfattar den ideella sektorns hela
bredd av aktörer och former av engagemang.
Utredningen om den generella folkrörelsepolitiken överlämnade sitt betänkande Rörelser i tiden
(SOU 2007:66) i september 2007. Betänkandet
har remissbehandlats och beredning av utredningens förslag pågår inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att överlämna en proposition
om politiken för den ideella sektorn, den tidigare
folkrörelsepolitiken, under hösten 2009. I propositionen kommer regeringen att föreslå ett
nytt mål för politiken för den ideella sektorn.
Utgångspunkten för det nya mål som föreslås är
den ideella sektorns centrala roll i demokratin.
Propositionen kommer också att beskriva ett
system för uppföljning av politiken och den ideella sektorns villkor. Den kommer också att
behandla ett antal områden som är av särskild
vikt för sektorn, bl.a. inrättandet av ett tioårigt
forskningsprogram om det civila samhället samt
utveckling av statistiken om den ideella sektorn.
En mångfacetterad ideell sektor

Politiken för den ideella sektorn är inriktad på
folkrörelserna och föreningslivet och deras förutsättningar och villkor att verka samt på individens möjligheter att bilda och delta i föreningar.
Inom politiken för den ideella sektorn kommer
föreningslivet även fortsättningsvis att ha en
särskild roll genom att det organiserar människor i demokratiska former och därmed kan
sägas representera människor och grupper. Inom
föreningslivet skolas också många människor i
demokratiska former för samverkan och
beslutsfattande. På grund av den variation som
det ideella engagemanget uppvisar är det dock
angeläget att det framtida arbetet på området
utgår ifrån hela den ideella sektorns bredd och
förutsättningar. För att kunna ta tillvara den ideella sektorns hela potential behöver politiken
utgå från såväl hela sektorns och dess aktörers
förutsättningar och villkor som individers möjligheter att verka inom ideell verksamhet. Det
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ideella deltagandet ändrar karaktär och tar varierande former. Mindre traditionellt organiserade
rörelser tar t.ex. ofta en aktiv roll i opinionsbildningen, och många gör ideella insatser utan att
för den skull vara medlemmar i någon organisation. Politiken för den ideella sektorn bör se till
och erkänna alla former av ideellt engagemang,
t.ex. inom ideella föreningar, trossamfund,
kooperativ och andra ekonomiska föreningar,
sociala företag, stiftelser och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. Det är också
viktigt för boende i olika landsbygder att det
finns möjligheter att engagera sig i organisationer som kan föra deras talan i olika sammanhang.
Den ideella sektorns entreprenörskap

Den ideella sektorn är en arena där människor
kan förverkliga sina idéer om hur samhället kan
utvecklas. Drivkraften för den ideella sektorns
verksamhet är allmän- eller medlemsnytta snarare än egen vinning. Ideella organisationer
bedriver dock omfattande näringsverksamhet i
syfte att skapa resurser för sina ändamål, dvs.
utan att vinst delas ut till medlemmar, ägare eller
andra personer. De ideella organisationerna
genomför också i en ökande omfattning uppdrag
mot ersättning från stat, kommun och landsting.
För många människor innebär det ett särskilt
värde att en tjänst, t.ex. inom vården eller
omsorgen, utförs av en ideell organisation. Den
ideella sektorns möjligheter att öka mångfalden i
utbudet av välfärdstjänster innebär också en viktig tillgång i ett samhälle med en åldrande och
alltmer diversifierad befolkning. Vidare är sammanslutningarna inom den ideella sektorn, t.ex.
de sociala företagen, viktiga som en väg till delaktighet och sysselsättning för människor som
står långt från arbetsmarknaden. För att den ideella sektorns entreprenörskap bättre ska kunna
tas tillvara och utvecklas vidare behövs ökad
kunskap, både om den ideella sektorn, dess
sammansättning och funktionssätt och om möjligheter och former för samverkan mellan den
offentliga och den ideella sektorn. Det kan t.ex.
handla om information och utbildning för
offentliga aktörer om hur uppdrag kan ges till
ideella organisationer. Föreningslagsutredningen
(Ju 2008:10) gör för närvarande en översyn av
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (se
delbetänkandet Enklare beslutsfattande i eko-

nomiska föreningar, SOU 2009:37). Översynen
ska vara klar den 1 november 2010.
Dialog

Under hösten 2007 bjöd regeringen in idéburna
organisationer verksamma inom det sociala
området till en dialog i syfte att utveckla relationen mellan staten och den ideella sektorn. Dialogen resulterade i att en överenskommelse
kunde slutas mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges
Kommuner och Landsting i oktober 2008
(IJ2008/2110/UF). Denna överenskommelse,
som innehåller centrala principer, åtaganden och
åtgärder som vardera part ska genomföra, är ett
viktigt första steg mot ett närmare partnerskap
mellan den offentliga och den ideella sektorn. I
ett sådant partnerskap är den ideella sektorns
självständighet central, samtidigt som vägar för
ett bättre tillvaratagande av kunskapen och
engagemanget inom den ideella sektorn kan
utvecklas. En partssammansatt arbetsgrupp har
skapats för att följa upp överenskommelsen och
genomförandet av de åtgärder som formulerats
där. Uppföljningsarbetet kommer bl.a. att
omfatta årliga dialogkonferenser, uppföljningsrapporter och tematiska studier. I januari 2009
inledde regeringen en ny dialog med idéburna
organisationer, denna gång inom integrationsområdet (IJ2009/60/UF). Arbetet fortsätter
under hösten 2009 och våren 2010.
Mångfald

Genom sin förmåga att skapa möten mellan
människor och delaktighet i samhället har den
ideella sektorn stor potential att bidra till att
samhällets mångfald bättre ska kunna tas tillvara.
Den ideella sektorn engagerar i dag främst människor som är väletablerade i samhällslivet och
når inte alla delar av befolkningen i samma
utsträckning. Människor som är arbetslösa eller
har låg inkomst är t.ex. inte engagerade i den ideella sektorn i samma utsträckning som de som
har arbete. Personer som nyligen anlänt till
Sverige är ett annat exempel på en grupp som
ofta har ett intresse av föreningslivet och den
ideella sektorn men som samtidigt saknar både
kontakter inom sektorn och kunskap om vilket
utbud av aktiviteter som finns. Det är sannolikt
155
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att fler människor skulle vilja engagera sig inom
den ideella sektorn om ideella organisationer mer
aktivt kunde söka upp människor inom olika
områden och delar av befolkningen. Vidare är
det angeläget att den ideella sektorn stimuleras
att mer aktivt arbeta för ökad mångfald inom
sina egna verksamheter och organ.

Mot bakgrund av de förändringar som välfärdsstaten och det civila samhället genomgår är det
angeläget att det finns aktuell kunskap om den
ideella sektorns utveckling, sammansättning och
roll i samhällslivet. Angelägna frågor om den
ideella sektorn är bl.a. dess roll i den framtida
demokratin, det ideella engagemangets utveckling och de ideella organisationernas roll i välfärdsstaten och för integrationen. Som en bas
och förutsättning för denna kunskap behöver
även statistiken om den ideella sektorn förbättras. Utredningen om den generella folkrörelsepolitiken har i sitt betänkande Rörelser i tiden
(SOU 2007:66) lämnat förslag om kunskapsutveckling och statistik.
Regeringen anser mot bakgrund av förslagen i
betänkandet att ett forskningsprogram om det
civila samhället bör inrättas under 2010 i syfte att
utveckla kunskapen om de ideella organisationernas och det civila samhällets roll och villkor.
Programmet bör pågå under 10 år. Insatser för
att underlätta mer tillämpade forskningsbaserade
studier och spridning av forskningsbaserad kunskap planeras också. Vidare föreslås att insatser
vidtas i syfte att utveckla statistiken om den ideella sektorn. Förslaget om inrättandet av ovanstående forskningsprogram och insatser för att
förbättra statistiken om den ideella sektorn
kommer att utvecklas i den proposition om
politiken för den ideella sektorn som regeringen
avser att överlämna till riksdagen senare i höst.

Samtidigt är det viktigt att säkerställa att skattemedel används på ett ändamålsenligt sätt.
Bidragssystemen bör vara transparenta, stabila
och ge goda möjligheter för ideella organisationer att agera både som röstbärare för sina medlemmar och som utförare av verksamhet, t.ex.
samhällstjänster. Under 2009 har en kartläggning
genomförts inom Regeringskansliet med syftet
att skapa en bättre helhetsbild av de statliga
bidragen till ideella organisationer, bl.a. vilka
bidragstyper som används och vilka villkor som
ställs. Mot bakgrund av kartläggningen bedömer
regeringen att det är viktigt att tillse att fler
bidrag grundas på förordningar så att förutsägbarheten i bidragssystemen ökar. Vidare är det
angeläget att verka för att projektbidragens andel
av de totala bidragen inte fortsätter att öka på de
mer generella organisationsbidragens bekostnad.
Villkoren för organisationsbidrag och andra mer
generella bidragstyper bör också på sikt bli mer
enhetliga.
Kvinnoorganisationer som är anslutna till de
politiska partierna kan inte såsom andra kvinnoorganisationer få stöd enligt förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering. Riksdagspartiernas kvinnoorganisationer
har därför tilldelats stöd i särskild ordning under
perioden 2006 t.o.m. 2009. Genom budgetpropositionen för 2008 inrättades ett särskilt statsbidrag för stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer (prop. 2007/08:1, utgiftsområde 17,
bet. 2007/08:KrU1, rskr. 2007/08:58) dock utan
att stödets fördelning fick en långsiktig lösning.
Regeringen anser att det är väsentligt att främja
kvinnors deltagande i den demokratiska beslutsprocessen och att stärka kvinnors ställning i det
politiska beslutsfattandet och avser därför att
långsiktigt avsätta medel för detta ändamål.
Regeringen planerar att under våren 2010 överlämna en proposition till riksdagen med förslag
till lag om fördelning av stödet till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.

Bidragsfrågor

Allmänna samlingslokaler

Liksom folkrörelsepolitiken kommer politiken
för den ideella sektorn att omfatta generella frågor kring bidrag till ideella organisationer.
Grundläggande värden inom detta område är de
ideella organisationernas självständighet och
oberoende, såväl gentemot den offentliga sektorn som gentemot det privata näringslivet.

En viktig förutsättning för möten och en
utveckling av föreningslivet och den ideella sektorn är att det finns samlingslokaler där människor kan komma samman och bedriva ideell
verksamhet. Genom statens stöd till de allmänna
samlingslokalerna, som fördelas av Boverket,
erbjuds människor mötesplatser för att delta i

Kunskapsutveckling
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kulturarrangemang, utöva sin tro, förkovra sig
tillsammans med andra, utveckla sin ort och
bygd eller utöva sina fritidsintressen. De allmänna samlingslokalerna finns över hela landet.
Internationellt arbete

Under Sveriges ordförandeskap i EU kommer
organisationen Forum för frivilligt socialt arbete
att anordna en konferens för ett stort antal ideella organisationer från EU:s medlemsstater.
Regeringskansliet kommer att delta i konferensen, som kommer att behandla frågor om deltagande, demokrati och ett aktivt medborgarskap i
EU-samarbetet. Under Sveriges ordförandeskap
kommer även kommissionens förslag om att
utse 2011 till Europeiska året för volontärarbete
att behandlas av ministerrådet.

15.5

Idrottsfrågor

15.5.1 Resultatredovisning
15.5.1.1 Mål

Riksdagen har i maj 2009 antagit mål för statens
stöd till idrott (prop. 2008/09:126, bet.
2008/09:KrU8, rskr. 2008/09:243). Mål och
syften med bidraget är att ge möjligheter för
flickor och pojkar, kvinnor och män att motionera och idrotta för att främja en god folkhälsa,
att stödja en fri och självständig idrottsrörelse
samt att ge flickor och pojkar, kvinnor och män
positiva upplevelser av idrott som underhållning.
Statsbidraget för barn och ungdomar ska lämnas till verksamhet som bedrivs ur ett barnrättsperspektiv och stöd kan även lämnas till verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft.
15.5.1.2 Resultat

Den fria och självständiga idrottsrörelsen är en
viktig del av vårt samhälle. Antalet medlemmar i
åldern 7–70 år inom idrottsrörelsen är cirka 3,1
miljoner varav flickor och kvinnor utgör 46 procent och pojkar och män 54 procent. Cirka 2,2
miljoner människor av dessa är aktiva medlem-

mar. Antalet elitidrottare uppskattas till cirka
7 000 personer.
Under 2009 uppgår det samlade statliga stödet
till idrotten till 1 783 miljoner kronor, varav 445
miljoner kronor fördelas över statsbudgeten och
1 338 miljoner kronor utgör bidrag från AB
Svenska Spel.
Barn- och ungdomsverksamhet

Bidraget till idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet uppgick 2008 till 700 miljoner
kronor vilket var en ökning med 44 miljoner
kronor jämfört med 2007. Antalet deltagartillfällen uppgick 2008 till cirka 56,6 miljoner fördelade på 40 procent flickor och 60 procent pojkar. Antalet deltagartillfällen har minskat med en
procent jämfört med 2007.
Den särskilda satsningen på svensk idrott,
Idrottslyftet, uppgår till 500 miljoner kronor
som utbetalas årligen under mandatperioden.
Satsningens främsta syfte är att öppna dörrarna
till idrotten för fler barn och ungdomar samt att
utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta
högre upp i åldern. Allt arbete ska utgå från ett
jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Prioriterade områden är att utveckla förbund och
föreningar, öka tillgängligheten till anläggningar
och idrottsmiljöer, rekrytera och utveckla ledare
samt att samverka med skolorna.
Under det första verksamhetsåret har 280
miljoner kronor betalats ut som föreningsstöd,
90 miljoner kronor till speciella insatser och 122
miljoner kronor till förbundsutvecklingsstöd
främst i form av utbildning och insatser för att
utveckla den interna demokratin. Resterande 8
miljoner kronor har avsatts för rådgivning,
utvärdering m.m.
Samtliga specialidrottsförbund och distrikt
har deltagit i Idrottslyftet. Drygt 8 600 föreningar har genomfört nära 12 700 satsningar som
totalt har inneburit över fem miljoner deltagartillfällen varav flickor har svarat för 51 procent
och pojkar för 49 procent. Cirka 2 500 föreningar har kunnat utbilda idrottsledare i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.
Närmare 50 miljoner kronor ur Idrottslyftet
har använts till 177 olika insatser för ökad tillgänglighet. Bidrag har i första hand getts till nya
och befintliga idrottsanläggningar. Dessa bidrag
har medverkat till att kommuner och privata
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finansiärer har skjutit till mer än sju gånger så
stora belopp för samma ändamål.

ver även egen utvecklingsverksamhet och har
under 2008 publicerat nio rapporter.

Gemensam administration och centrala
idrottsorganisationer

Specialidrott inom gymnasieskolan

Det statliga stödet över anslaget till idrottens
gemensamma administration, centrala idrottsorganisationer m.m. uppgick 2008 till 323 miljoner kronor vilket är samma belopp som 2007.
Utöver dessa medel tillförs Sveriges Riksidrottsförbund årligen 60 miljoner kronor som ett särskilt bidrag från AB Svenska Spel.
Distriktsförbunden företräder på regional nivå
den samlade idrotten gentemot landsting, kommuner, myndigheter och andra organisationer.
Stödet till distriktsförbunden och Gotland/Nordkalottstödet uppgick 2008 till 27,7
miljoner kronor vilket är samma belopp som för
2007.
En samlad elitsatsning

Regeringen beslutade i januari 2009 att Riksidrottsförbundet av idrottens andel av överskottet
från AB Svenska Spels verksamhet under 2007
får disponera högst 134 miljoner kronor till en
flerårig samlad förbundsövergripande och
behovsprövad elitsatsning inom svensk idrott
med syfte att stärka idrottsutövares internationella konkurrenskraft. RF har i juni 2009 meddelat att förbundet tillsammans med Sveriges
Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté enats om en modell för ett
samlat elitidrottsstöd. Sammanlagt 26 miljoner
kronor har i ett första steg betalats ut till specialidrottsförbundens elitverksamhet.
Idrottens forskning

Bidraget till idrottsforskning ges främst till
Centrum för idrottsforskning som har till uppgift att initiera, samordna, stödja och informera
om forskning inom idrottens område. Budgeten
för 2008 var 20 miljoner kronor, varav 13 miljoner kronor från anslaget 13:1 Stöd till idrotten
vilket var samma belopp som 2007. Till största
delen har resurserna använts för att stödja
idrottsrelaterad forskning och tjänster. Stöd har
betalats ut till 99 projekt under 2008. RF bedri158

Det statliga stödet 2008 till specialidrott inom
gymnasieskolan uppgick till 39 miljoner kronor
vilket är samma belopp som 2007. Under 2008
bedrevs verksamhet vid 62 riksidrottsgymnasier
för 37 specialidrottsförbund. Antalet elevplatser
uppgår till 1 297 stycken. Statens stöd har gjort
det möjligt för elitidrottande flickor och pojkar
att kombinera idrottslig utveckling med studier
vid riksrekryterande idrottsgymnasier. Eleverna
erbjuds kvantitativt och kvalitativt bra träning i
en positiv och stimulerande idrottsmiljö inför en
framtida elitkarriär.
Anläggningsstöd

RF betalar ut ca 20 miljoner kronor per år i
anläggningsbidrag. Bidraget kan sökas av
idrottsföreningar anslutna till RF. Under 2008
har 181 föreningar fått bidrag för investeringar i
sina idrottsanläggningar. Bidrag kan beviljas för
uppförande, om- och tillbyggnad av anläggning
för idrotts- och friluftsliv (även s.k. näridrottsplats). Bidrag prioriteras för bl.a. investeringar
som främjar föreningens möjlighet till utveckling
av barns och ungdomars verksamhet, jämställdhetsskapande åtgärder, tillgänglighet för funktionshindrade, miljöförbättringar och energieffektivitet samt idrott i närmiljön.
Nationella insatser mot dopning

Dopning inom idrotten ska aktivt motverkas.
Statsbidraget för detta ändamål uppgick 2008 till
23 miljoner kronor, vilket var samma belopp
som 2007. Antalet provtagningar under 2008
uppgick till drygt 3 600 tester inklusive blodprov
och epo-analyser varav 65 procent var utom tävling. Kontrollerna utfördes av 175 särskilt utbildade kontrollanter. Totalt ledde 23 prover till
anmälan och bestraffning varav sex stycken avsåg
elitidrottare.
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Internationellt samarbete

Internationella insatser mot dopning
Den av Unescos generalkonferens antagna globala konventionen mot dopning inom idrotten
som trädde i kraft den 1 februari 2007 utgör ett
viktigt steg i det utökade internationella arbetet
mot dopning inom idrotten. Ett stort antal stater, varav Sverige var först, har anslutit sig till
konventionen. Sverige har även bidragit till
finansieringen av verksamheten inom WADA,
den av regeringar och den olympiska rörelsen
gemensamt instiftade Världsantidopningsbyrån.
WADA har under många år framgångsrikt
utvecklat arbetet mot dopning. Arbetet var
under 2008 inriktat på den nya världsantidopningskod som trädde i kraft den 1 januari 2009.
Arne Ljungqvist, representerande Internationella
Olympiska Kommittén, har under 2008 varit
vice ordförande i WADA. De europeiska regeringarnas samordning i WADA-frågor hanteras
inom en ad hoc-kommitté under Europarådet.
Kommittén var under svenskt ordförandeskap
mellan 2003 och 2008. Inom Europarådets antidopningskonvention bedrivs även ett omfattande övervakningsarbete av staternas efterlevnad av sina åtaganden i konventionen.
Europarådet
Sverige anslöt sig den 1 januari 2008 till Europarådets vidgade partiella avtal om idrott, EPAS.
EPAS förberedde det formella idrottsministermötet i Aten i december 2008. Temat för mötet
var idrottens etik och självständighet.
Europeiska unionen
Inom EU har arbetet fortsatt med handlingsplanen som benämns Pierre de Coubertin. Planen har fogats till den av Europeiska kommissionen under 2007 beslutade vitboken om idrott.
Under det franska ordförandeskapet anordnades
ett informellt idrottsministermöte där särskilt
frågor om idrottens rättsliga ställning inför EGrätten togs upp.
Idrottens studieförbund

Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna bedriver
studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet
och utbildar ledare för idrottens behov. SISU är
huvudman för idrottsfolkhögskolan Bosön.
SISU Idrottsutbildarna erhöll 2008 142,4 miljoner kronor från anslaget 25:13 Statligt stöd till

vuxenutbildningen vilket var 2,4 miljoner kronor
mer än 2007.
15.5.1.3 Analys och slutsatser

Regeringen anser att de medel som ställts till
idrottens förfogande från AB Svenska Spel tillsammans med statsanslaget har gett idrottsrörelsen goda möjligheter att utvecklas och även nå
nya grupper av flickor och pojkar. Genom de
ökade resurser som tillförts idrottsrörelsen
under flera år har stödet kunnat ökas såväl för
idrottens centrala organisationer som för den
lokala föreningsverksamheten för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen har getts stor frihet att
under eget ansvar disponera statens stöd.
Sveriges engagemang i arbetet mot dopning
inom idrotten är betydande. Riksidrottsförbundets arbete med att utveckla det nationella arbetet bedöms vara framgångsrikt. Förbundets
aktiva deltagande i samarbete med regeringen i
det internationella arbetet mot dopning bedöms
främja elitidrottares möjligheter att tävla i en
dopningsfri idrott.
I och med EPAS kan den verksamhet som
tidigare bedrivits inom Europarådets ordinarie
program och budget vidareutvecklas i nya former som öppnar för anslutning av länder utanför
Europarådets medlemskrets samt ett närmare
samarbete med idrottsrörelsen.
15.5.2 Bidrag till idrottsrörelsen från AB
Svenska Spel
Regeringens förslag: Riksdagen godkänner att re-

geringen på AB Svenska Spels bolagsstämma
2010 verkar för att bolagsstämman dels beslutar
om ett bidrag på 500 000 000 kronor att fördelas
till idrotten, dels beslutar om ett bidrag som
motsvarar 1/26 av bolagets överskott 2009 från
Nya Penninglotten avsett för konst, teater och
andra kulturella ändamål. Bidragen ska fördelas
enligt de närmare anvisningar som kan komma
att beslutas av regeringen.

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner att
regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma
2010 verkar för att bolagsstämman beslutar om
ett stöd till idrotten i form av ett bidrag på
500 000 000 kronor till den särskilda satsningen
159
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Idrottslyftet att fördelas till idrottsrörelsen
enligt de närmare anvisningar för bidraget som
kan komma att beslutas av regeringen.
Regeringen föreslår vidare att riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels ordinarie bolagsstämma 2010 verkar för att bolagsstämman beslutar om ett bidrag som motsvarar
1/26 av bolagets överskott för 2009 från Nya
Penninglotten avsett för konst, teater och andra
kulturella ändamål att fördelas till ifrågavarande
ändamål enligt de närmare anvisningar som kan
komma att beslutas av regeringen.
15.5.3 Politikens inriktning
Politikens inriktning för idrottsfrågorna återfinns i avsnitt 2.

15.6

Friluftspolitik

15.6.1 Resultatredovisning
15.6.1.1 Resultat

Naturvårdsverket har ansvar för friluftslivsfrågor. Naturvårdsverket finansierar forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring” med en
budget på totalt 17 miljoner kronor under 2006–
2009.
Fram till och med den 30 juni 2009 har inom
Naturvårdsverket funnits ett råd för friluftsliv,
Friluftsrådet. Rådets uppgift har varit att skapa
bevara och utveckla förutsättningar för friluftslivet samt att tydliggöra friluftslivets samhällsnytta. Rådet har bistått och samverkat med
myndigheter, forskare och organisationer som
har anknytning till friluftslivet. Sedan 2004 har
Friluftsrådet fördelat statsbidrag till olika friluftsorganisationer. Under 2008 har organisationsbidrag och verksamhetsbidrag lämnats till
Friluftsfrämjandet, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund samt till Svenska Livräddningssällskapet. Endast organisationsbidrag har lämnats till Cykelfrämjandet, Svenska Botaniska
Föreningen, Riksförbundet Hälsofrämjandet,
Svenska Båtunionen, Svenskt Friluftsliv, Svenska
Frisksportförbundet, Sveriges Ornitologiska
Förening, Svenska Folksportförbundet och
Naturskoleföreningen. Endast verksamhetsbidrag har lämnats till Svenska Naturskyddsföre160

ningen, Svenska Scoutrådet, Svenska turistföreningen, Fältbiologerna, Riksförbundet 4H,
Svenska Klätterförbundet, Svenska Gång- och
Vandrarförbundet, Svenska Kanotförbundet och
Förbundet Skog och ungdom. Organisationsbidragen ger nödvändig grund för friluftsorganisationerna att kunna erbjuda sina medlemmar service och stöd. Friluftsrådets bidrag utgör för
många en stor del av omsättningen och är en
förutsättning för verksamheten. Under 2008
hade Friluftsrådet integration, barn och ungdomar, äldre och funktionshindrade, tätortsnära
natur och nya metoder för att utveckla friluftslivet, som prioriterade områden för verksamhetsbidragen. De organisationer som fått verksamhetsbidrag har till stor del fokuserat på barn och
ungdomar samt integration. Bl.a. har över
100 000 barn och vuxna deltagit i kampanjen
”Sätt Sverige i rörelse”, 10 000 skolbarn har deltagit i aktivitetsdagar med fiske och friluftsliv,
”Klassdraget” över 600 simlärare/badvakter har
utbildats, 400 personer har blivit utbildade i
mångfaldsfrågor inom Scoutrörelsen och 156
lärare har lärt sig mer om utomhuspedagogik i
projektet ”Bevara barnens skogar”.
Våren 2009 anordnade Friluftsrådet tillsammans med Naturvårdsverket en tankesmedja om
friluftsliv, tätortsnära natur och stränder.
I februari 2009 överlämnade regeringen propositionen Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden (prop. 2008/09:119) till riksdagen.
Riksdagen
har
antagit
förslaget
(bet.
2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227). De nya
bestämmelserna lyfter fram strandskyddets värden och syften, samtidigt som de också öppnar
för ökade möjligheter till större regionalt och
lokalt ansvar och inflytande. Stränder har
mycket stor betydelse för friluftsliv och naturupplevelser. I syfte att skapa förutsättningar för
en ökad insyn i tillämpningen av strandskyddsbestämmelserna utvidgas rätten att överklaga
kommunernas eller länsstyrelsernas beslut om
undantag från strandskyddet till att även omfatta
friluftsorganisationer.
I Hållbart skydd av naturområden (prop.
2008/09:214) redovisar regeringen åtgärder för
att utveckla arbetet med skydd av naturområden
bl.a. i den tätortsnära naturen där skyddet av
stränder är av stor betydelse. Se vidare utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
avsnitt 4.4.1.1 och utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård avsnitt 3.5.16.
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Länsstyrelserna i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Skåne tog 2003 på regeringens uppdrag fram var sitt program för bevarande av tätortsnära natur. Programmen togs
fram i samverkan med kommunerna och andra
aktörer och avser skydd av ett antal naturområden genom bildande av såväl statliga som kommunala naturreservat. Genom programmen
kommer viktiga tätortsnära naturområden att få
ett långsiktigt skydd i storstadsområdena, där
konkurrensen om mark är som störst. Länsstyrelserna lämnade i september 2008 på regeringens uppdrag en lägesrapport om arbetet enligt
programmen för skydd av tätortsnära natur.
Arbetet med genomförande av programmen har
påbörjats i alla tre län men nått olika långt. I
Stockholms län har en knapp tredjedel av programmets föreslagna områden blivit skyddade, i
övriga län en mindre andel.
I utredningen Myndighet för miljön – en
granskning av Naturvårdsverket (SOU 2008:62)
föreslås bl.a. att nuvarande reglering av ett antal
råd vid Naturvårdsverket, där ibland Friluftsrådet, bör tas bort ur Naturvårdsverkets instruktion. Utredningen har remissbehandlats och frågan om den framtida hanteringen av ansvaret för
fördelning och utbetalning av statsbidrag till
friluftsorganisationer bereds nu inom Regeringskansliet. Då förordnandet av ledamöter
inom Friluftsrådet upphörde per den 1 juli 2009
hanteras fördelning och utbetalning av statsbidrag till friluftsorganisationer tills vidare av
Naturvårdsverket i avvaktan på regeringsbeslut
om eventuellt ändrat ansvar.
15.6.1.2 Analys och slutsatser

Friluftorganisationerna är viktiga för att skapa
intresse och möjlighet för såväl barn och ungdomar som vuxna att utöva friluftsaktiviteter.
Andra viktiga uppgifter är att skapa mötesplatser
i naturen för människor med olika etnisk bakgrund och med olika förutsättningar att vistas
ute i naturen samt att utveckla utomhuspedagogikens betydelse i skolan. Det är av stor betydelse att det finns tillräckligt med attraktiva och
upplevelserika naturmiljöer i tätorternas närhet.
Länsstyrelsernas program för skydd av tätortsnära natur bidrar till detta. Sammanfattningsvis
konstaterar regeringen, liksom tidigare år, att de
sätt som bidragen använts till under 2008 uppfyller bidragens syften och har i många fall inne-

burit att föreningarna lyckats bättre än sina uppsatta mål. Se även utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård avsnitt 3.5.12 .
15.6.2 Politikens inriktning
En rik tillgång på natur och ideella organisationers engagemang är grunden för människors
möjligheter att bedriva friluftsliv. Sveriges skogar, fjäll och sjöar skapar stora möjligheter för
ett aktivt friluftsliv. Det finns många positiva
effekter av friluftsliv, såsom hälsa och välbefinnande, ökad kunskap om natur och miljö samt
social gemenskap. Regeringen ser positivt på att
det finns en mångfald av möjligheter att utöva
friluftsliv, på egen hand eller i organiserade
former. Skolor och förskolor har också stor
betydelse för att öka intresset för och kunskapen
kring friluftsliv. Inte minst har ur- och
skurpedagogiken hos flera förskolor bidragit till
att öka intresset för att vara ute i naturen bland
många barn.
Regeringen anser att allemansrätten är viktig
för friluftslivet. Rätten att röra sig fritt i skog
och mark samt att plocka bär och svamp är något
unikt för Sverige och som vi ska värna. Allemansrätten bygger på sedvanerätt och har ett
långt historiskt ursprung. I dag har den fria rätten att vistas i skog och mark stor betydelse för
friluftsliv och turism. Samtidigt måste hänsyn tas
till markägaren och till naturens villkor. Det är
viktigt att skador på naturen inte uppstår.
Strändernas naturvärden ska långsiktigt skyddas. De nya strandskyddsbestämmelserma kommer att stärka skyddet i många områden med
hög exploatering samtidigt som den öppnar för
utveckling av landsbygden genom att strandnära
bebyggelse blir möjlig i särskilt utpekade områden. De nya reglerna säkrar allmänhetens rätt till
tillträde till stränderna och bevarandet av goda
livsvillkor för djur och växter. Även fortsättningsvis kommer det finnas goda möjligheter till
friluftsliv i strandområden. Se även under
utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
De ideella organisationerna och det personliga
engagemanget bidrar starkt till att upprätthålla
och utveckla intresset för och utövandet av friluftsaktiviteter. Friluftsorganisationernas verksamhet är mycket viktig för samhället. Regeringen betonar vikten av att friluftsorganisationerna fortsätter att verka i nya och gamla former,
och att det även framöver finns en mångfald av
161
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friluftsverksamheter som är lättillgängliga för alla
grupper i samhället.

15.7

Budgetförslag

15.7.1 13:1 Stöd till idrotten
Tabell 15.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

445 520

2009

Anslag

445 551

2010

Förslag

1 204 851

2011

Beräknat

1 204 851

2012

Beräknat

1 204 851

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

93
434 794

ersätts av ett förhöjt statsanslag med 760 000 000
kronor. Från anslaget föreslås 700 000 kronor
föras över till utgiftsområde 1 anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. för att finansiera kampsportsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län.
Regeringen föreslår att 1 204 851 000 kronor
anvisas under anslaget 13:1 Stöd till idrotten för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 1 204 851 000
kronor
respektive
1 204 851 000 kronor.
15.7.2 13:2 Bidrag till allmänna
samlingslokaler
Tabell 15.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för stöd till idrotten huvudsakligen enligt förordningen (1999:1177) om
statsbidrag till idrottsverksamhet för sådan verksamhet som avses i lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges
Riksidrottsförbund.
Anslaget finansierar bl.a. idrottens barnoch ungdomsverksamhet, idrottens gemensamma verksamhet, antidopning samt olympisk och paralympisk verksamhet.
Regeringens överväganden
Tabell 15.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13.1 Stöd till idrotten
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

445 551

445 551

445 551

760 000

760 000

760 000

-700

-700

-700

1 204 851

1 204 851

1 204 851

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen har fått riksdagens godkännande att
skapa ett stabilt finansieringssystem för stödet
till idrotten. Den finansiering som tidigare
erhölls i form av bidrag från AB Svenska Spel
med undantag av Idrottslyftet upphör och
162

2008

Utfall

32 199

2009

Anslag

32 326

2010

Förslag

32 164

2011

Beräknat

32 164

2012

Beräknat

32 164

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

43 876
35 418

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget disponeras i enlighet med förordningen
(1995:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler för statsbidrag till köp, ny- eller tillbyggnad, ombyggnad eller standardhöjande reparationer av allmänna samlingslokaler och för handikappanpassning samt bidrag för verksamhetsutveckling. Det sistnämnda bidraget avser stöd
för att anpassa en allmän samlingslokal till ungdomsverksamhet inom kultur- och fritidsområdet eller stimulera sådan verksamhet och för
utveckling av ungdomars mötesformer inom
kultur- och fritidsområdet. Boverkets samlingslokaldelegation fördelar medel enligt förordningen.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 15.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler

Tabell 15.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13:3 Bidrag för kvinnors organisering

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

32 326

2011

32 326

2012

32 326

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

2010

2011

2012

28 305

28 305

28 305

-142

-142

-142

28 163

28 163

28 163

Förändring till följd av:

Beslut

-162

-162

-162

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

32 164

32 164

32 164

Förslag/beräknat anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen avser att under hösten 2009 lämna en
proposition om politiken för den ideella sektorn,
i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010 genomförs
ett tioårigt forskningsprogram om det civila
samhället (se avsnitt 15.4.3.) För att bidra till
finansieringen av detta forskningsprogram föreslås att anslaget minskas med 162 000 kronor för
att föras till anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
Regeringen föreslår att 32 164 000 kronor
anvisas under anslaget för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till samma belopp.

Regeringen avser att under hösten 2009 lämna en
proposition om politiken för den ideella sektorn,
i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010 genomförs
ett tioårigt forskningsprogram om det civila
samhället (se avsnitt 15.4.3.) För att bidra till
finansieringen av detta forskningsprogram föreslås att anslaget minskas med 142 000 kronor för
att föras till anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
Regeringen föreslår att 28 163 000 kronor
anvisas under anslaget för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till samma belopp.

15.7.3 13:3 Bidrag för kvinnors
organisering

15.7.4 13:4 Stöd till friluftsorganisationer
Tabell 15.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 15.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

30 759

Anslag

30 759

2010

Förslag

28 163

2011

Beräknat

28 163

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 569
27 622

28 163

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget disponeras i enlighet med förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

2008

Utfall

25 091

2009

Anslag

24 910

2010

Förslag

24 785

2011

Beräknat

24 785

2012

Beräknat

24 785

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

31
24 910

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statsbidrag till friluftsorganisationer.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Tabell 15.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13:4 Stöd till friluftsorganisationer

Tabell 15.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

24 910

2011

2012

24 910

24 910

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

2010

2011

2012

15 000

0

0

15 000

15 000

15 000

15 000

Förändring till följd av:

Beslut

-125

-125

-125

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

24 785

24 785

24 785

1

Förslag/beräknat anslag

15 000

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen avser att under hösten 2009 lämna en
proposition om politiken för den ideella sektorn,
i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010 genomförs
ett tioårigt forskningsprogram om det civila
samhället (se avsnitt 15.4.3.) För att bidra till
finansieringen av detta forskningsprogram föreslås att anslaget minskas med 125 000 kronor för
att föras till anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
Regeringen föreslår att 24 785 000 kronor
anvisas under anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer under 2010. För 2011 beräknas anslaget till 24 785 000 kronor och för 2012 beräknas
anslaget till 24 785 000 kronor. Anslaget har för
perioden 2010–2012 beräknats enligt vad som
anges i tabellen ovan.

Regeringen anser att det är väsentligt att främja
kvinnors deltagande i den demokratiska beslutsprocessen och att stärka kvinnors ställning i det
politiska beslutsfattandet. Regeringen föreslår
därför att bidraget till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer tillförs långsiktigt. Bidraget
finansieras genom medel inom ramen för regeringens jämställdhetssatsning.
Regeringen föreslår att 15 000 000 kronor anvisas under anslaget 13:5 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till samma belopp.

1

Tabell 15.12 Anslagsutveckling

15.7.5 13:5 Bidrag till riksdagspartiers
kvinnoorganisationer

Tusental kronor

Tabell 15.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

15 000

2009

Anslag

15 000

2010

Förslag

15 000

2011

Beräknat

15 000

2012

Beräknat

15 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
15 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget får användas för bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer.
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15.7.6 13:6 Insatser för den ideella
sektorn

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

23 238

2011

Beräknat

24 058

2012

Beräknat

22 758

Ett nytt anslag föreslås föras upp på statsbudgeten för den ideella sektorn. Anslaget 13:6 Insatser
för den ideella sektorn disponeras för kunskapsutveckling, uppföljning och vissa andra initiativ
som syftar till att främja den ideella sektorn.
Anslaget kan även användas för sådana administrativa kostnader som är en förutsättning för
genomförandet av insatser inom området.
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Regeringens överväganden
Tabell 15.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
13:6 Insatser för den ideella sektorn
Tusental kronor
2010

2011

2012

23 238

24 058

22 758

23 238

24 058

22 758

Anvisat 2009
Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Regeringen avser att senare i höst lämna en proposition till riksdagen om politiken för den ideella sektorn. En viktig del av propositionen
utgörs av den närmare planeringen av ett tioårigt
forskningsprogram om det civila samhället som
avses inrättas under 2010. Forskningssatsningen
avses även omfatta insatser för tillämpade forskningsbaserade studier och spridning av forskningsbaserad kunskap, liksom insatser för att
förbättra statistiken om den ideella sektorn.
Regeringen föreslår att forskningssatsningen
finansieras genom att cirka 22 miljoner kronor
avsätts från anslag för bidrag riktade till ideella
organisationer inom ett antal berörda utgiftsområden. Vilka anslag som berörs framgår under
respektive utgiftsområde.
Vidare förs 1 300 000 kronor över från anslaget 12:2 Ungdomsstyrelsen till anslaget 13:6
Insatser för den ideella sektorn för uppföljning av
regeringens dialog med idéburna organisationer
på det sociala området. Denna förstärkning
beräknas även för 2011.
Regeringen föreslår att 23 238 000 kronor
anvisas under anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn för 2010. För 2011 beräknas anslaget
till 24 058 000 kronor och för 2012 till
22 758 000 kronor.
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16

16.1

Vuxenutbildning under utgiftsområde
17

Budgetförslag

Verksamheten presenteras under utgiftsområde
16 Utbildning och universitetsforskning, avsnitt
6 Vuxenutbildning.
16.1.1 14:1 Bidrag till folkbildningen
Tabell 16.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 106 957

2009

Anslag

3 166 290

2010

Förslag

3 260 013

2011

Beräknat

3 352 924

2

2012

Beräknat

3 419 982

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
3 166 290

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 3 260 013 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 3 260 013 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för statsbidrag till folkbildningen. Anslaget används vidare för Folkbildningsrådets förvaltningskostnader och utgifter
för Folkbildningsnätet.
Anslaget används även för bidrag till Nordiska
folkhögskolan i Genève.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt
15.4.3.) För att bidra till finansieringen av de förslag som kommer att lämnas i propositionen
minskas detta anslag med 15 831 000 kronor

fr.o.m. 2010 för att tillföras anslaget 13:6 Insatser
för den ideella sektorn.
Regeringens överväganden
Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxenutbildning redogjort för resultatet av verksamheten
och bedömer att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i samma omfattning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
3 260 013 000 kronor för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 3 352 924 000 kronor
respektive 3 419 982 000 kronor.
Tabell 16.2 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
14:1 Bidrag till folkbildningen
Tusental kronor
2010

2011

2012

3 166 290

3 166 290

3 166 290

Pris- och löneomräkning 2

109 554

202 916

270 300

Beslut

-15 831

-16 282

-16 608

3 260 013

3 352 924

3 419 982

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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16.1.2 14:2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom
folkbildningen
Tabell 16.3 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

74 412

2009

Anslag

79 828

2010

Förslag

79 957

2011

Beräknat

82 351

2

2012

Beräknat

83 998

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 361
79 828

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 79 957 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 79 957 tkr i 2010 års prisnivå.

Ändamålet med anslaget är att finansiera utgifter
för bidrag till vissa handikappåtgärder inom
folkbildningen. Vidare används anslaget för att
finansiera
utgifter
för
statsbidrag
till

folkhögskoleförlagd utbildning av tolkar för
döva, dövblinda och hörselskadade och teckenspråklärarutbildning samt för utgifter för administration, utvärdering och utveckling av denna
verksamhet.
Anslaget används även för att finansiera
utgifter för bidrag och administrationskostnader
till Synskadades Riksförbund för teknisk
anpassning av studiematerial för synskadade och
dövblinda.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 14:2 Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom folkbildningen besluta
om stöd för studerande med funktionshinder vid
folkhögskolor som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 12 000 000 kronor under 2011.

Tabell 16.4 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

11 040

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

-11 040

-12 000

-12 000

Utestående åtaganden

12 000

12 000

12 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

12 000

12 000

12 000

Infriade åtaganden

168

-12 000

Beräknat
2012–
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Regeringens överväganden
Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxenutbildning redogjort för resultatet av verksamheten
och bedömer att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i samma omfattning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
79 957 000 kronor för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 82 351 000 kronor respektive 83 998 000 kronor.
Tabell 16.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

79 828

79 828

79 828

129

2 523

4 170

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Ändamålet med anslaget är att finansiera utgifter
för statsbidrag till kontakttolkutbildning och
administrativa utgifter för verksamheten. Vidare
får medlen användas i begränsad omfattning för
utvecklingsinsatser.
Regeringens överväganden
Regeringen har i volym 8 avsnitt 6 Vuxenutbildning redogjort för resultatet av verksamheten
och bedömer att verksamheten även fortsättningsvis ska bedrivas i samma omfattning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att riksdagen anvisar ett ramanslag om
15 770 000 kronor för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 16 206 000 kronor respektive 16 531 000 kronor.
Tabell 16.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning
Tusental kronor

Överföring till/från andra
anslag

Anvisat 2009

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

79 957

82 351

1

2010

2011

2012

15 708

15 708

15 708

62

498

823

15 770

16 206

16 531

Förändring till följd av:

83 998

Pris- och löneomräkning 2

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

16.1.3 14:3 Bidrag till
kontakttolkutbildning

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 16.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

15 676

2009

Anslag

15 708

2010

Förslag

15 770

2011

Beräknat

16 206

2

2012

Beräknat

16 531

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
15 708

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 15 770 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 15 770 tkr i 2010 års prisnivå.
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17

17.1

Tillsyn av spelmarknaden

Omfattning

Området omfattar frågor om tillsyn och
reglering av spelmarknaden.
Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet
på spel- och lotteriområdet. Myndighetens uppgifter innefattar bl.a. tillståndsgivning och typgodkännande samt tillsyn av spelmarknaden.

17.2

Mål

Målet för spelpolitiken är en sund och säker
spelmarknad där sociala skyddsintressen och
efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. Överskottet från spel bör värnas
och alltjämt vara förbehållet det allmänna eller
allmännyttiga ändamål, dvs. föreningslivet, hästsporten och staten.
Ovanstående mål är fastlagt av riksdagen
(prop. 2002/03:93, bet. 2002/03:KrU8, rskr.
2002/03:212). Resultatredovisningen i det följande görs i förhållande till detta mål.

17.3

Resultatredovisning

17.3.1 Resultat
Spelmarknaden

Under 2008 beräknas den reglerade svenska spelmarknaden ha omsatt drygt 40 miljarder kronor
brutto. Detta är en ökning med ca 5 procent
jämfört med året innan. I denna summa ingår
bruttoomsättningen för samtliga spelformer

med undantag för AB Svenska Spels Internetpoker och Casino Cosmopol. För Internetpoker
redovisas den s.k. pokerraken, dvs. den avgift
bolaget tar ut av spelarna, och för Casino Cosmopol redovisas nettoomsättningen, dvs.
omsättningen efter utbetalda vinster. En uppskattning av bruttoomsättningen är i sistnämnda
fall svår att göra då olika spelformer inom kasinot har olika vinståterbetalningsprocent. Sammanfattningsvis är bruttoomsättningen på den
reglerade svenska spelmarknaden således betydligt högre.
Omsättningen efter utbetalda vinster är totalt
ca 16 miljarder kronor. Det motsvarar en utgift
på drygt 2 000 kronor per invånare över 18 år. I
genomsnitt använder svenska folket knappt tre
procent av sin disponibla inkomst till spel, räknat på omsättningen före utbetalda vinster. Om
man i stället jämför omsättningen efter utbetalda
vinster blir andelen drygt en procent av
inkomsten i snitt.
Av spelmarknadens aktörer har Svenska Spel,
AB Trav och Galopp (ATG) och Folkspel under
2008 erbjudit spel över Internet. Den sammanlagda försäljningen över Internet uppskattas till
ca 6 miljarder kronor. Utöver den reglerade
marknaden förekommer spel på utländska Internetsajter. Det saknas dock säkra uppgifter om
omsättningen för dessa.
Svenska Spel har, jämfört med föregående år,
ökat sin bruttoomsättning med drygt 4 procent.
Omsättningen, exklusive Casino Cosmopol,
uppgick till 21 224 miljoner kronor. I detta
belopp ingår den s.k. pokerraken om 372 miljoner kronor, vilken är den avgift som bolaget tar
ut av spelare på Internet. Omsättningen på
Casino Cosmopol netto efter utbetalda vinster
uppgick till 1 224 miljoner kronor. Svenska Spels
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omsättning motsvarar sammanlagt en marknadsandel om ca 55 procent.
ATG:s bruttoomsättning uppgick till knappt
11 972 miljoner kronor, att jämföra med 11 869
miljoner kronor föregående år. Detta motsvarar
en marknadsandel om 29 procent. När vinst och
skatt betalats ut (under 2008 har ATG betalt
1 268 miljoner kronor i totalisatorskatt) och
driftskostnaden täckts går överskottet från bolagets verksamhet tillbaka till hästnäringen. Under
2008 tilldelades hästsporten 1 520 miljoner kronor.
Folkrörelsernas sammanlagda spel och lotterier uppskattas utgöra 14,7 procent av spelmarknaden. Det traditionella bingospelet och Bingolotto fortsätter att minska sin omsättning,
medan övriga rikslotterier har ökat de senaste
åren. Den största ökningen står Postkodlotteriet
för med totalt 1 601 miljoner kronor i bruttoomsättning 2008.
De privata företag som bedriver restaurangkasinospel har minskat sin bruttoomsättning de
senaste åren och har cirka 1,3 procent av spelmarknaden.
17.3.2 Spelmarknadens utveckling under
2008
De nationella spelregleringarna i EU-länderna
ifrågasätts allt oftare. Domstolar i flera länder
har begärt förhandsavgöranden hos EG-domstolen inom spelområdet, framför allt beträffande rätten att fritt tillhandhålla tjänster och
gemenskapsrättens regler om etableringsfrihet.
Svea hovrätt har begärt förhandsbesked i EGdomstolen i två mål gällande främjandeförbudet i
lotterilagen (1994:1000).
Spelberoende har varit en viktig fråga. De
svenska aktörernas arbete med spelansvarsprogram, utbildning av personal och seminarier om
spelens effekter har fortsatt under året. Världsorganisationen World Lottery Associations
utsåg 2008 Svenska Spel till världens främsta
spelbolag på området ansvarsfullt spelande.
Under året har de stora aktörerna på den
reglerade spelmarknaden, i första hand Svenska
Spel och ATG, fortsatt att befästa sin ställning
på spelmarknaden, särskilt på Internet. Poker på
Internet är fortfarande en stor spelform trots en
viss avmattning.
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17.3.3 Tillsynen av spelmarknaden
Syftet med all kontroll- och tillsynsverksamhet
är att spelmarknaden ska vara sund och säker.
Lotteriinspektionens uppgift är att se till att
anordnaren bedriver sin spelverksamhet på ett
korrekt sätt baserat på villkoren i det tillstånd
eller den koncession som Lotteriinspektionen
eller regeringen lämnat. Eftersom spelmarknaden har utvecklats kraftigt de senaste åren, har
kontrollen och tillsynen ställts inför nya uppgifter. Detta har i sin tur lett till en ständig
utveckling för att strukturera, dokumentera och
planera tillsynen på ett effektivare sätt. Under
året har Lotteriinspektionen prioriterat kontroll
av förbudet att tillhandahålla spel till minderåriga
med särskild fokus på värdeautomater och spelombud. Vidare har Lotteriinspektionen utvecklat den tekniska tillsynen och genomfört en rad
aktiviteter för att säkerställa att allt spel som sker
via Internet sker på ett säkert och rättvist sätt.
Under 2008 har Lotteriinspektionen även gjort
tillsynsbesök på samtliga fyra kasinon med fokus
på den tekniska tillsynen. Tyngdpunkten för tillsynen av rikslotterierna har under året legat på
verksamhetstillsyn.
I den stora nationella myndighetsgemensamma satsningen mot den illegala spelverksamheten hösten 2007, i vilken bl.a. Lotteriinspektionen deltog, beslagtogs drygt 400 illegala
spelautomater. Tillslaget har lett till att Hovrätten för Västra Sverige i augusti 2009 dömde en
person för bl.a. grovt dobbleri.
17.3.4 Analys och slutsatser
Lotteriinspektionens verksamhetsgren kontroll
och tillsyn växer konstant och blir allt mer
resurskrävande. Huvudskälet till detta är det
utbredda illegala spelandet. Under 2008 har
40 procent av den tillgängliga tiden hos inspektionen ägnats åt kontroll och tillsyn av den legala
spelmarknaden, 13 procent åt kontroll av illegal
spelmarknad, 32 procent åt tillstånd och normgivning samt 15 procent åt information.
Regeringen bedömer att Lotteriinspektionens
fördelning av resurser och prioritering är i linje
med utvecklingen på spelmarknaden. Det samlade resultatet ger också vid handen att målen för
verksamheten är uppfyllda.
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17.4

Politikens inriktning

Regeringens ambition är att bedriva en ansvarsfull spelpolitik i syfte att säkerställa en sund och
säker spelmarknad. Sociala skyddshänsyn och
brottsbekämpning ska stå i förgrunden för
svensk spelpolitik. De statligt kontrollerade
bolagen ska i sin marknadsföring av verksamheten ha en socialt ansvarstagande inriktning i syfte
att inte uppfattas som alltför påträngande.

direkt rättsvårdande karaktär, och som syftar till
att motarbeta illegalt spel, är sedan den 1 januari
2007 anslagsfinansierade. Detsamma gäller den
egeninitierade utbildnings- och informationsverksamhet som myndigheten bedriver där ett
naturligt avgiftskollektiv saknas.
Regeringens överväganden
Tabell 17.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
15:1 Lotteriinspektionen
Tusental kronor

Spelutredningens betänkande

Spelutredningen överlämnade den 15 december
2008 betänkandet En framtida spelreglering
(SOU 2008:124) till regeringen. Betänkandet har
remitterats och utredningens förslag är föremål
för beredning i Regeringskansliet. Regeringen
avser att återkomma med förslag i syfte att få till
stånd ett väl fungerande regelverk på området.

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

44 365

44 365

44 365

585

1 574

2 493

-90

-2

-2

44 860

45 937

46 856

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

17.5

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Budgetförslag

17.5.1 15:1 Lotteriinspektionen
Tabell 17.1 Anslagsutveckling för 15:1 Lotteriinspektionen
Tusental kronor

1
2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

38 192

2009

Anslag

44 365

2010

Förslag

44 860

2011

Beräknat

45 937

1

2012

Beräknat

46 856

2

6 777

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 44 860 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget till 45 937 000 kronor och för 2012 till
46 856 000 kronor.

40 627

Motsvarar 44 948 tkr i 2010 års prisnivå.
Motsvarar 44 948 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Lotteriinspektionens förvaltningskostnader.
Tabell 17.2 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentlig-rättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

26 378

120

37 535

-11 037

Prognos 2009

28 000

50

42 663

-14 663

Budget 2010

28 000

50

45 822

-17 822

Verksamhetens kostnader täcks endast delvis
med avgifter. De åtgärder som närmast är av
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 ställa
ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad
av bostäder, kreditgarantier för avlösen av
kommunala
borgensåtaganden
samt
kreditgarantier för lån som kooperativa
hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av
fastigheter för ombildning till kooperativ
hyresrätt intill ett belopp på högst
10 000 000 000 kronor inklusive tidigare
gjorde åtaganden (avsnitt 3.8.1),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 ställa
ut kreditgarantier till kreditinstitut som
lånar ut pengar till enskilda för förvärv av
bostad (s.k. förvärvsgarantier) intill ett
belopp på högst 5 000 000 000 kronor
inklusive tidigare gjorda åtaganden (avsnitt
3.8.1),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Omstrukturering av
kommunala bostadsföretag göra ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
70 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt
3.8.2),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot
radon i bostäder ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 15 000 000 kronor under 2011
(avsnitt 4.9.2),

5.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde
18
Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik
enligt
följande
uppställning:

9
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6

Anslagstyp

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
Räntebidrag m.m.
Boverket
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Statens geotekniska institut
Lantmäteriet
Statens va-nämnd
Marknadsdomstolen
Konsumentverket
Allmänna reklamationsnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Åtgärder på konsumentområdet
Bidrag till miljömärkning av produkter

Summa

10

ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag

17 724
97 500
50 000
453 530
198 991
32 802
31 929
473 377
8 500
9 730
107 432
27 999
14 348
17 459
4 374
1 545 695
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2 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande samt
konsumentpolitik

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 18 är uppdelat i tre områden –
Bostadsmarknad (avsnitt 3), Hållbart samhällsbyggande (avsnitt 4) och Konsumentpolitik
(avsnitt 5). I respektive områdes avsnitt
redogörs närmare för vad som omfattas av
området.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 18
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Bostadsmarknad

845

854

741

619

349

190

Hållbart samhällsbyggande

691

776

754

746

727

732

Konsumentpolitik

171

182

170

181

186

188

Äldreanslag

368

–

396

–

–

–

2 075

1 812

2 061

1 546

1 262

1 110

Områden inom utgiftsområde 18

Totalt för utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Utfallet för 2008 för utgiftsområdet uppgick till
2 075 miljoner kronor.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde18, Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

2.3

Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 677

1 677

1 677

29

36

41

-14

-38

-39

7

-55

-57

-139

-335

-379

-14

-15

-15

0

-8

-119

1 546

1 262

1 110

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå

Lantmäteriet, Boverket och Konsumentverket,
nu utgör en större andel än transfereringar.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Ramen för utgiftsområdet föreslås uppgå till
1 546 miljoner kronor 2010. I jämförelse med de
anvisade medlen för 2009 minskar ramen för
utgiftsområdet med 131 miljoner kronor 2010.
Förändringen förklaras i huvudsak av utfasningen av räntebidraget (se avsnitt 3.8.4).

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 18 redovisas i huvudsak på
statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa
stöd finns det även stöd på budgetens
inkomstsida i form av avvikelser från en
likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig beskattning utgör en
skatteförmån om t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i
förhållande till en likformig beskattning och som
en skattesanktion om det rör sig om ett
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens
saldo och kan därför jämställas med stöd på
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av
redovisningen av skatteutgifterna finns i
regeringens
skrivelse
Redovisning
av
skatteutgifter 2009 (skr. 2008/09:183). I avsnitt
3.3 redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna
som är att hänföra till utgiftsområde 18.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 18, netto

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad,
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader2
Investeringar

3

Summa ramnivå

662
855
29
1 546

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte med
summan.
1 Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2 Med verksamhetsutgifter avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
3 Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfallet 2008 och förändringar av anslagens
användning. Utfasning av räntebidrag medför att
verksamhetsutgifter,
framför
allt
för

12

2009

2010

Område Bostadsmarknad

40 990

50 950

Totalt för utgiftsområde 18

40 990

50 950
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3 Bostadsmarknad

3.1

Omfattning

Området Bostadsmarknad omfattar cirka 854
miljoner kronor i anslag. Myndigheterna Statens
bostadskreditnämnd och delar av Boverkets
verksamhet ingår i området. Området omfattar
även stora statliga garantiåtaganden och
skatteutgifter.
Huvuddelen av anslagen avser stöd i form av
räntebidrag, stöd för att underlätta för enskilda
att ordna bostad och stöd till omstrukturering av
kommunala bostadsföretag på orter med vikande
befolkningsunderlag. Räntebidraget för ny- och
ombyggnad av bostäder är under avveckling och
kommer att upphöra helt 2012.
Inom området bedrivs internationellt
samarbete som bl.a. avser deltagande i

verksamhet som drivs i Förenta nationerna
(UN-HABITAT) och Europeiska unionen.
Området Bostadsmarknad har beröringspunkter med flera andra områden. Frågor om
hållbar samhällsplanering har stor betydelse för
området. Även bostadsbidragen inom den
ekonomiska
familjepolitiken
liksom
integrationspolitiken har anknytningar till
genomförandet av bostadspolitiken. Detsamma
kan sägas om regional tillväxtpolitik, det urbana
utvecklingsarbetet och verksamheten inom den
kommunala sektorn. Vidare ingår även frågor
om kompetens och konkurrens i området, vilka
berör flera andra utgiftsområden.
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom Bostadsmarknad
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

16

17

17

18

18

18

1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

9

98

29

98

100

100

1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

0

34

10

50

50

50

1:4 Räntebidrag m.m.

819

706

685

454

182

22

Summa Bostadsmarknad

845

854

741

619

349

190

2006 31:11 Investeringsbidrag för anordnande av
hyresbostäder

377

-

400

-

-

-

Summa Äldreanslag

377

-

400

-

-

-

1 222

854

1 141

619

349

190

Bostadsmarknad

1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader

Totalt för Bostadsmarknad
1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

3.3

Skatteutgifter

Tabell 3.2 Skatteutgifter inom Bostadsmarknad, netto
Miljoner kronor

I avsnitt 2.3 redogörs för vad en skatteutgift är
och varför den redovisas. I detta avsnitt redovisas de enskilda skatteutgifterna som hör till
området Bostadsmarknad. Skatteutgifterna utgår
från förhållandena som gällde vid tiden för 2009
års
ekonomiska
vårproposition
(prop.
2008/09:99). Regeringen återkommer i samband
med 2010 års ekonomiska vårproposition med
en uppdaterad bedömning av skatteutgifterna.
Nedanstående uppgifter avser således regelverket
2009.

2009

2010

21 130

20 360

6 100

5 420

Nedsatt kapitalvinstskatt vid försäljning
av eget hem och bostadsrätt

12 860

25 320

Försäljning av tomtmark och byggnader

1 210

1 200

Investeringsstimulans till hyres- och
studentbostäder

1 020

20

-1 420

-1 470

-

-

90

100

40 990

50 950

Avkastning eget hem
Avkastning bostadsrättsfastighet

Fastighetsskatt på konventionellt
beskattade hyreshus och småhus
Uttagsbeskattning avseende vissa
fastighetstjänster
Begränsad fastighetsavgift för
pensionärer
Totalt för område Bostadsmarknad

3.3.1

Skatteförmåner

Avkastning eget hem och bostadsrättsfastighet

Med eget hem avses ett småhus som inte upplåts
med hyresrätt eller bostadsrätt. Den direkta
avkastningen i form av boendet i eget hem och i
privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening)
beskattas inte som inkomst av kapital. Däremot
utgår kommunal fastighetsavgift på bostäder.
Den kommunala fastighetsavgiften uppgår
2009 till 6 362 kronor per småhus, dock högst
0,75 procent av taxeringsvärdet på fastigheten
14

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

och 1 272 kronor per bostadslägenhet, dock
högst 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde.
Fastighetsavgiften för nybyggda byggnader
som innehåller bostäder är nedsatt under de
första 10 åren. Varje byggnad tilldelas ett särskilt
värdeår (som kan förändras genom ombyggnader). Nedsättningen av fastighetsavgiften
innebär att för de fem första inkomståren efter
värdeåret utgår ingen fastighetsavgift och för de
därpå följande fem åren är avgiften nedsatt till
hälften. Direktavkastningen förutsätts motsvara
marknadsvärdet
på
egnahemsfastigheten
respektive det sammanlagda marknadsvärdet på
privatbostadsföretagets bostadsrättslägenheter
multiplicerat med den reala statslåneräntan.
Skatteutgiften utgörs av skillnaden mellan
kapitalskatten på fastighetens reala direktavkastning och den fastighetsavgift som betalas
enligt gällande regler.
Värdeförändring på eget hem och bostadsrätt

Enligt normen för inkomstbeskattning ska
värdeförändringar beskattas (alternativt ska
skatterestitution ges) när de uppkommer och
inte, som fallet är, när de realiseras. Dessutom
ges möjlighet till ytterligare uppskov, under vissa
förutsättningar, även då vinsten har realiserats.
Dessa uppskovsmöjligheter ger upphov till en
skattekredit. Från och med inkomståret 2008 tas
en schablonintäkt på 1,67 procent av uppskovsbeloppet på en realiserad vinst upp till
beskattning i inkomstslaget kapital. Detta motsvarar en ränta på uppskovsbeloppet på 0,5
procent. Skillnaden mellan gällande uppskovsregler och en beskattning av uppskov i
inkomstslaget kapital utgör en skatteutgift som
avser skatt på inkomst av kapital.
Nedsatt kapitalvinstbeskattning vid försäljning av
eget hem och bostadsrätt

Tjugotvå trettiondelar av den kapitalvinst som
realiseras vid försäljning tas upp till beskattning i
inkomstslaget kapital. Den återstående del som
inte beskattas ger upphov till en skatteutgift som
avser skatt på inkomst av kapital.

Försäljning av tomtmark och byggnader

Vid försäljning av en- och flerbostadshus är cirka
15 procent av värdet undantaget från mervärdesskatt. Undantaget gäller i huvudsak tomtmark,
byggränta och vinst som enligt normen borde
beskattas. Undantaget ger upphov till en skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Investeringsstimulans till hyres- och
studentbostäder

Investeringsstimulans utgår för byggande av
mindre hyres- och studentbostäder som påbörjades under 2003–2006. Beloppsmässigt motsvarar
den en sänkning av mervärdesskattesatsen från
25 till 6 procent vid inköp av varor och tjänster
som avser den stödberättigade delen av byggeller ombyggnadsprojekten. Beloppet krediteras
fastighetsägarens skattekonto i efterhand. Det
som redovisas är en bedömning av den offentligfinansiella effekten till följd av projekt
påbörjade senast den 31 december 2006.
Fastighetsskatt på konventionellt beskattade
hyreshus och småhus, lokaler, industri- och
elproduktionsenheter

Skatten på dessa fastigheter är en objektskatt
som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom
intäkterna beskattas som inkomst av näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som är
avdragsgill mot intäkterna), till den del den inte
reducerar inkomstskatten, en skattesanktion.
Uttagsbeskattning avseende vissa
fastighetstjänster

En fastighetsägare ska i vissa fall uttagsbeskattas
för mervärdesskatt (dvs. betala mervärdesskatt)
på vissa tjänster som fastighetsägaren utför på
fastigheten med egen personal. Detta gäller om
fastigheten används i en verksamhet som är
undantagen från beskattning, t.ex. bostadsuthyrning. Bestämmelserna syftar till att uppnå
en mervärdesskattemässig likabehandling mellan
att själv utföra eller att upphandla tjänsterna.
Uttagsbeskattning förutsätter att nedlagda
lönekostnader, inräknat socialavgifter, för dessa
arbeten överstiger 300 000 kronor för ett
15
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beskattningsår. Skatteutgiften består alltså i att
fastighetstjänsterna är mervärdesskattebefriade
för arbeten som inte överstiger 300 000 kronor
för ett beskattningsår.
Begränsad fastighetsavgift för pensionärer

Från och med 2008 är fastighetsavgiften på
småhus som används som permanentbostad
begränsad för pensionärer. Personer som vid
ingången av året har fyllt 65 år eller som under
året uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning ska
maximalt behöva betala 4 procent av sin inkomst
i fastighetsavgift. Fastighetsavgiften kan som
mest reduceras till 2 800 kronor 2008. Därefter
indexeras detta belopp med prisbasbeloppet.
Begränsningen utgör en skatteutgift, som avser
skatt på inkomst av kapital.

3.4

Mål

Målet för området Bostadsmarknad är
långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av
bostäder som svarar mot behoven.

3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Mål

För 2008 gällde följande mål för delområdet
Bostadskonsumtion:
- valfrihet på bostadsmarknaderna,
- skäliga boendekostnader,
- goda förutsättningar för etablering på
bostadsmarknaderna,
- mångfald i boendet som tillgodoser
människors olika behov, och
- integration i boendet.
För 2008 gällde följande mål för delområdet
Utbud av bostäder:
- väl fungerande bostadsmarknader med
långsiktigt stabila regelverk samt med förutsägbara villkor för byggande, förvaltning och
ägande av bostäder i alla upplåtelseformer,
- bostadsmarknaderna bidrar till en fungerande arbetsmarknad i alla delar av landet,
16

-

en väl fungerande konkurrens inom byggsektorn och på bostadsmarknaderna, och
långsiktigt hållbara bostäder med hög
kvalitet.

Resultatredovisningen görs i förhållande till de
ovan nämnda målen.
3.5.2

Resultat

Valfrihet på bostadsmarknaderna

Ägarlägenheter – en ny boendeform
Sedan den 1 maj 2009 är det möjligt att bilda
ägarlägenheter vid nyproduktion eller nytillskott
av bostäder genom viss ombyggnad. Detta
innebär att bostadsinnehavaren själv äger
bostaden och får lagfart på den fastighet som
bostaden utgör. Genom införandet av en ny
boendeform ökar valmöjligheterna på bostadsmarknaden.
Tillval och frånval i hyresrätten
För att öka flexibiliteten i hyresrätten tillsattes
under 2008 en utredning om tillval och frånval
gällande utrustning och standard i hyreslägenheter. Utredningen föreslår i sitt
betänkande Tillval i hyresrätt (SOU 2008:94)
åtgärder som ska säkerställa att hyresvärden får
tillbaka sina kostnader för tillvalen via tillägg på
hyran. Betänkandet har remissbehandlats och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Tillståndspliktens borttagande
Den 1 juli 2007 upphävdes den s.k.
tillståndsplikten i lagen (2002:102) om
allmännyttiga bostadsföretag, vilket innebär att
en försäljning av kommunala bostadsföretag eller
bostadsfastigheter tillhörande ett kommunalt
bostadsföretag inte längre kräver länsstyrelsens
godkännande. Boverket har gjort en uppföljning
av effekterna av denna lagändring (dnr
Fi2009/1851) som enligt Boverket indirekt ökat
möjligheterna för de boende i kommunala
bostadsföretag att välja boendeform. Exempelvis
hade många ombildningar till bostadsrättsföreningar i Stockholm troligen inte fått
godkännande enligt det tidigare regelverket.
Boverket anser samtidigt att det finns en risk för
att hushållens valmöjligheter minskar om
andelen hyresrätter på en ort blir alltför litet.
Rent allmänt anser dock Boverket att
effekterna av förändringen är svåra att bedöma,
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delvis beroende på den korta tid som gått sedan
tillståndspliktens upphävande den 1 juli 2007.
Skäliga boendekostnader

Hushållens boendeekonomi
Boverket har i en rapport (dnr Fi2008/156)
redovisat hushållens boendeutgifter, disponibla
inkomster och konsumtionsutrymme efter att
boendet är betalt, dels enligt utfall 2005, dels
enligt en prognos för 2008. Prognosen utgår
ifrån de politiskt beslutade skatte-, bidrags- och
subventionsregler som gällde 2007.
Boverket beräknade att hushållens disponibla
inkomster mellan 2005 och 2008 ökade realt med
i genomsnitt 9,1 procent för boende i hyresrätt,
12,3 procent för boende i bostadsrätt och med
11,9 procent för boende i egnahem. Den
disponibla inkomstökningen beror främst på
ökade löneinkomster.
Jämfört med 2005 beräknades hushållens
boendeutgifter minska realt med i genomsnitt
600 kronor i hyresrätt, men – till följd av ökade
kapitalkostnader – öka realt i genomsnitt med
1 600 kronor i bostadsrätt och med 2 700 kronor
i egnahem 2008.
Enligt Boverkets prognos ökade hushållens
ekonomiska standard realt mellan 2005 och 2008
med 13 procent för boende i hyresrätt och med
14 procent för boende i bostadsrätt respektive
egnahem. Ekonomisk standard beräknas som det
genomsnittliga
konsumtionsutrymmet
per
konsumtionsenhet efter att boendet är betalt.
Boverket beräknade att det såväl 2006 som 2007
skedde en standardförbättring för hushållen
genom att inkomsterna ökade mer än boendeutgifterna.
Från statlig fastighetsskatt till kommunal
fastighetsavgift
För att möjliggöra rimliga och förutsägbara
boendekostnader ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal
fastighetsavgift fr.o.m. den 1 januari 2008. För
personer som fyllt 65 år vid ingången av året före
taxeringsåret samt för de personer som någon
gång under året före taxeringsåret fått aktivitetseller sjukersättning gäller en begränsad
fastighetsavgift (se närmare avsnitt 3.3.1).

Goda förutsättningar för etablering på
bostadsmarknaderna

Ungdomars situation
Boverket publicerar varje år en rapport som
sammanfattar hur kommunerna bedömer
bostadsmarknadssituationen.
I
sammanställningen för 2009 framkommer att det för en
del grupper fortfarande finns brist på bostäder,
även om situationen generellt sett är bättre än
året innan (dnr Fi2009/4927). Ungdomar är en
grupp som har särskilt svårt att hitta en bostad.
År 2008 bedömde 142 kommuner att det fanns
en brist på bostäder för ungdomar. År 2009 var
motsvarande siffra 139.
I november 2008 överlämnade Boverket ett
kunskapsunderlag till regeringen om ungdomars
behov av bostäder i storstadsregionerna under
perioden 2008–2012 (dnr Fi2008/6694). I
rapporten anför Boverket att den förväntade
ökningen av antalet ungdomar i åldern 20–24
fram till 2012 kommer att sätta ytterligare press
på bostadsmarknaderna i storstadsregionerna
och i de större högskoleorterna. Konkurrensen
på bostadsmarknaden kommer att öka och det
kommer troligtvis att bli svårare för studerande
och ungdomar att etablera sig på den reguljära
bostadsmarknaden. Färre kommer att få en egen
bostad, samtidigt som fler etablerar sig i en
bostad utan besittningsskydd, t.ex. i andra hand.
För att regeringen ska få en fördjupad bild av
situationen har Boverket fått i uppdrag att göra
en översyn av bostadssituationen för landets
studenter. Uppdraget ska redovisas senast den
31 december 2009.
Förmedlingsprinciper och diskriminering
Boverket har undersökt fastighetsägares
förmedlingsprinciper
och
redogjort
för
kunskapsläget när det gäller diskriminering av
hyresbostadssökande (dnr Fi2008/1517).
Av rapporten framkommer att de krav som
bostadsföretagen ställer rör framför allt de
blivande hyresgästernas betalningsförmåga och
eventuella anmärkningar från tidigare bostadsinnehav. Grupper som har svårt att etablera sig
på hyresmarknaden är bl.a. personer med känt
missbruk och/eller psykisk sjukdom, personer
med stora skulder eller betalningsanmärkningar
samt personer som nyligen avtjänat fängelsestraff.
Boverkets
kunskapsöversikt
visar
att
diskriminering högst sannolikt förekommer
17
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även på bostadsmarknaden, men att detta är
svårt att styrka, samt att forskningen på området
är bristfällig och bör kompletteras.
Under
perioden
2006–2008
har
Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomfört en särskild studie kring diskriminering på
bostadsmarknaden.
Arbetet
redovisas
i
rapporten Diskriminering på den svenska
bostadsmarknaden där DO drar slutsatsen att
diskriminering på bostadsmarknaden är ett
omfattande samhällsproblem (dnr IJ2009/107).
Rapporten bereds inom Regeringskansliet.
Hyresgarantier
Från och med den 1 juli 2007 kan kommuner
ställa ut hyresgarantier till personer som har
svårt att få en bostad med besittningsskydd,
trots att de har betalningsförmåga. En hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens
sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att
betala hyra. En kommun som lämnar hyresgaranti kan enligt förordningen (2007:623) om
statligt stöd för kommunala hyresgarantier få ett
statligt bidrag om 5 000 kronor per garanti.
Bidraget betalas ut oavsett om garantin infrias
eller inte.
Syftet med hyresgarantin är att kommunerna
ska kunna hjälpa fler personer att etablera sig på
bostadsmarknaden genom att utjämna skillnader
i ekonomisk risk för fastighetsägaren mellan
olika presumtiva hyresgäster. Hyresgarantin är
således ett verktyg kommunen kan använda sig
av för att uppfylla kraven i lagen (2000:1383) om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
Under perioden 1 juli 2007–31 maj 2009
beviljade Statens bostadskreditnämnd (BKN)
bidrag för 180 utfärdade hyresgarantier i 18
kommuner. Ytterligare en handfull kommuner
har meddelat att de har för avsikt att använda sig
av hyresgarantier. Några kommuner utreder
fortfarande frågan. Nästan hälften av garantierna
har utfärdats på grund av att hyresgästen har
betalningsanmärkningar och över hälften av
garantierna har gällt barnfamiljer.
För perioden 1 december 2008–30 november
2009 har 19 kommuner beviljats preliminär tilldelning av statligt bidrag för totalt 520
kommunala hyresgarantier.
Mot bakgrund av den svaga efterfrågan på
bidraget har BKN på regeringens uppdrag
utvärderat stödet. I utvärderingen (dnr
Fi2009/1699) bedömer myndigheten att
hyresgarantierna är verkningsfulla för de hushåll
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som har fått en bostad med ett förstahandskontrakt. Kommunerna tenderar dock
främst att ställa ut garantier till hushåll de redan
stödjer på andra sätt. BKN har övervägt att
föreslå förändringar av stödet, men har kommit
fram till att det är lämpligt att avvakta ytterligare
en tid, då möjligheten att ställa ut hyresgarantier
har funnits under en relativt kort period och
målgruppen för stödet är ny.
Förvärvsgarantier
För att ytterligare förbättra förutsättningarna för
etablering och ökad valfrihet på bostadsmarknaden infördes den 1 mars 2008 förvärvsgarantier. Förvärvsgarantier innebär att staten
kan ställa ut kreditgarantier till kreditinstitut
som lånar ut pengar till enskilda för köp av
bostad. Syftet är att ge stöd till hushåll som vill
köpa en bostad, men som har svårt att få
bostadslån trots att de har betalningsförmåga.
Två grupper som i särskild utsträckning har
dessa etableringssvårigheter är ungdomar och
utrikes födda. Dessa grupper har i större
utsträckning än övriga befolkningen korta och
otrygga anställningar, små förmögenheter samt
brist på kredithistorik.
Intresset från kreditinstitutens sida för
garantin har än så länge varit mycket svagt. Detta
kan delvis bero på att oron på kreditmarknaden
gjort att långivarna stramat åt kreditprövningen
och att detta minskat förstagångsköpares
möjligheter att få bostadslån. Mot denna
bakgrund bedömer regeringen att det är för
tidigt att dra några slutsatser utifrån det
uppnådda resultatet.
Flyktingars etablering på bostadsmarknaden
Av Boverkets bostadsmarknadsenkät framkommer att cirka 55 procent av kommunerna
uppger att det kommer att bli ganska eller
mycket svårt att tillgodose behovet av bostäder
för flyktingar på tre års sikt (dnr Fi2009/4927).
Det är en något lägre andel jämfört med vad
kommunerna svarade 2008.
Boverket har haft i uppdrag att följa och
redovisa hemlöshet bland utrikes födda, speciellt
nyanlända flyktingar, och utvecklingen av
flyktingars boendesituation. Uppdraget är
kopplat till Socialstyrelsens projekt Hemlöshetsstrategin, där flera myndigheter är engagerade
för att kartlägga och motverka hemlöshet i
Sverige. I rapporten Mellan uppehållstillstånd
och bostad
(ESBN 978-91-86045-76-0)
beskriver Boverket hur den första etableringen
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på bostadsmarknaden går till, hur hemlösheten
för flyktingar ser ut och hur de som har kommit
till Sverige de senaste tio åren bor jämfört med
andra invandrade grupper.
Under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg, avsnitt 8, beskrivs
regeringens insatser för att motverka hemlöshet
närmare.

Tabell 3.3 Fördelning av upplåtelseformer, 2008
Procent
Upplåtelseform

Flerbostadshus

Hustyp

Småhus

Bostadsrätt

30

5

Hyresrätt

69

14

Äganderätt
Annat

81
1

Källa: Statistiska centralbyrån

Mångfald i boendet som tillgodoser människors
olika behov

Bostadsbeståndet
Det finns i dag knappt 4,5 miljoner permanentbostäder i Sverige enligt Statistiska centralbyråns
beräkningar. Av dagens bostadsbestånd utgör 45
procent småhus och 55 procent flerbostadshus.
Ungefär 44 procent av bostäderna upplåts med
hyresrätt, 38 procent med äganderätt och cirka
18 procent med bostadsrätt.
Diagram 3.1 Fördelning av bostadsbeståndet efter
upplåtelseform, 2008

Bostadsrätt
18%
Äganderätt
38%

Hyresrätt
44%

Av hyresbostäderna ägs något mer än hälften av
privata fastighetsägare, 45 procent av
kommunerna (allmännyttan) och resterande del
av andra offentliga ägare. Andelen bostadsrätter i
flerbostadshusen har ökat de senaste åren, men
hyresrätten är fortfarande den klart vanligaste
upplåtelseformen. I flerbostadshusen beräknas
hyresrätter motsvara 69 procent av beståndet
och andelen bostadsrätter uppgår till 30 procent.
Resterande lägenheter utgörs av bl.a. andelslägenheter. I småhusbeståndet uppgår egnahem
till 81 procent, hyresrätter till drygt 14 procent
och bostadsrätter till knappt 5 procent.

Ägarlägenheter
Genom införandet av den nya boendeformen
ägarlägenheter
kommer
mångfalden
på
bostadsmarknaden att öka på sikt (se vidare,
avsnittet Valfrihet på bostadsmarknaderna).
Privatpersoners upplåtelse av egen bostad
Riksdagen har på förslag från regeringen beslutat
om ändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen)
för att öka möjligheterna till andrahandsupplåtelse (prop. 2008/09:27 bet. 2008/09:CU8,
rskr. 2008/09:73). Exempelvis kan numera
Hyresnämnden ge tillstånd till sådan upplåtelse
när en hyresgäst på grund av längre utlandsvistelse har beaktansvärda skäl att hyra ut sin
lägenhet.
Vidare har riksdagen beslutat att höja
schablonavdraget vid beskattning av hyresintäkt
från upplåtelse av privatbostadsfastighet, privatbostad eller hyreslägenhet från 4 000 kronor till
12 000 kronor (prop. 2008/09:47,
bet.
2008/09:FiU1, rskr. 2008/09:46).
Samtliga ändringar gäller från och med den 1
januari 2009. Förändringarna innebär att
hyresmarknaden kan utvecklas och att det
befintliga bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre.
Bostäder för äldre
Från och med juni 2007 lämnas investeringsstöd
för ny- och ombyggnad av bostäder som enligt 5
kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) utgör
särskilda boendeformer för äldre. Regeringen har
avsatt sammanlagt 2,5 miljarder kronor under
perioden 2007–2011 för ny- och ombyggnad av
sådana boendeformer.
Av Boverkets bostadsmarknadsenkät framkommer att ungefär hälften av landets
kommuner inte täcker behovet av särskilda
boendeformer för äldre (dnr Fi2009/4927). Det
är dock bara drygt tio procent av kommunerna
som bedömer att bristen på bostäder kommer
att kvarstå även efter planerad utbyggnad under
de närmaste åren.
19
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Äldreboendedelegationen
föreslår
i
sitt
slutbetänkande Bo bra hela livet (SOU
2008:113) att en ny boendeform för äldre, s.k.
trygghetsbostäder, införs. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.

har en viss uppgång av priserna skett under 2009
enligt uppgifter från Mäklarstatistik. Detta ger
en bättre lönsamhet för nybyggnation på sikt.
Det är dock i nuläget svårt att bedöma om
prisuppgången på bostäder kommer att fortsätta.
Tabell 3.4 Prognoser för bostadsbyggandet
Antal påbörjade bostäder

Integration i boendet

Samlad strategi för integration
I regeringens samlade strategi för integration
(skr. 2008/09:24) är en av de strategiska frågorna
är att minska antalet stadsdelar med utbrett
utanförskap. Regeringen har vidare under 2008
inlett ett långsiktigt urbant utvecklingsarbete
som beskrivs under utgiftsområde 13 Integration
och jämställdhet. Fokus inom utvecklingsarbetet
är arbete, utbildning, trygghet och tillväxt.
Regeringen har tecknat lokala utvecklingsavtal
med 21 kommuner för perioden 2008–2010. I
dessa kommuner har det formats lokala partnerskap där fastighetsägare och bostadsföretag är
viktiga aktörer vad gäller insatser för att öka
integration i boendet i stadsdelen. Under 2010
ska staten och kommunerna genomföra en
gemensam avstämning för att bedöma fortsatt
inriktning på det urbana utvecklingsarbetet. Ett
arbete har inletts för att ta fram relevant
underlag för denna avstämning.
Väl fungerande bostadsmarknader

Bygg- och bostadsmarknadsläget
Den internationella konjunkturnedgången har
drabbat byggindustrin hårt, vilket har lett till att
bostadsbyggandet minskat kraftigt under 2008
och 2009. Boverket bedömer att totalt 23 000
bostäder började att byggas under 2008 och att
det kommer att påbörjas 18 500 bostäder 2009.
Under 2007 började 36 700 bostäder att byggas.
Då det fortfarande är osäkert hur långvarig
konjunkturnedgången blir, är prognoserna för
2010 fortfarande osäkra. Mycket talar dock för
att bostadsbyggandet fortsätter att ligga på låga
nivåer även under 2010.
Situationen på marknaden för befintliga
småhus och bostadsrätter ger en fingervisning
om vad som kan förväntas när det gäller
lönsamhetsvillkoren för att bygga nytt. Efter att
priserna på småhus fallit med ca 5 procent under
2008 och för bostadsrätter med ca 10 procent
20

2008

2009

2010

Flerbostadshus

11 700

9 500

10 000

Småhus

10 200

7 500

7 500

Totalt nybyggnad

21 900

17 000

17 500

1 100

1 500

1 500

23 000

18 500

19 000

Flerbostadshus

11 900

9 800

11 300

Småhus

10 300

8 300

9 600

Totalt

22 200

18 100

20 900

Flerbostadshus

12 100

8 000

9 000

Småhus

10 500

7 000

7 500

Totalt

22 600

15 000

16 500

Boverket, juni 2009
Faktiskt påbörjade
bostäder, nybyggnad

Nettotillskott genom
ombyggnad
Totalt, faktiskt
påbörjade bostäder
Konjunkturinstitutet,
nybyggnad, juni 2009

Sveriges Byggindustrier,
nybyggnad, maj 2009

Trots den rådande osäkerheten om utvecklingen
i ekonomin tyder ändå det mesta på en fortsatt
betydande efterfrågan på bostäder enligt
Boverket. Denna efterfrågan kan enligt Boverket
framför allt förklaras av en stor ungdomskull
som är på väg ut på bostadsmarknaden, en stor
invandring och stora omflyttningar inom landet.
Ett av Boverkets instrument för att följa
utvecklingen på bostadsmarknaden är en årlig
bostadsmarknadsenkät till landets kommuner,
som där ger sin bedömning av den lokala
bostadsmarknadssituationen (dnr Fi2009/4927).
Resultaten av bostadsmarknadsenkäten ska
tolkas tillsammans med andra uppgifter och
indikatorer. I början av 2009 bedömde 42
procent av landets kommuner att det totalt sett
rådde brist på bostäder (motsvarande siffra 2008
var 47 procent). Samtidigt bedömde 17 procent
av kommunerna att det fanns ett överskott av
bostäder, vilket är en ökning jämfört med 2008
då 14 procent angav att det fanns överskott. I
undersökningen uppgav 39 procent av
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kommunerna att balans rådde på bostadsmarknaden, vilket inte är någon förändring
sedan året innan.
De regionala skillnaderna är stora, vilket också
framgår av länsstyrelsernas regionala analyser av
bostadsmarknaderna. Det finns en stor variation
mellan och inom länen.
Produktionsstöden
De särskilda produktionsstöden för att stimulera
hyresbostadsbyggande,
investeringsbidraget
respektive investeringsstimulansen, upphörde
vid utgången av 2006. Sista utbetalning av
investeringsbidrag för hyresbostäder sker 2010.
Räntebidragen avvecklas under en femårsperiod
och sista utbetalningen kommer att ske under
2012. Bakgrunden till detta är att regeringen
bedömer att produktionsstöden tenderat att
skapa osäkerhet och ryckighet i produktionen.
Det är också osäkert om stöden har kommit de
boende till del.
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad
Statens bostadskreditnämnd (BKN) har
regeringens uppdrag att ställa ut kreditgarantier
för ny- och ombyggnad av bostäder. Kreditgarantier kan underlätta finansieringen inom
bostadssektorn och därmed bidra till en bättre
fungerande bostadsmarknad. Omfattningen på
garantiverksamheten har dock minskat kraftigt
de senaste åren. Under 2008 fortsatte det
garanterade beloppet att minska från 2 348
miljoner kronor till 2 001 miljoner kronor. Det
garanterade beloppet för nytillkommande
garantier uppgick under 2008 till 22,7 miljoner
kronor, motsvarande 125 lägenheter, vilket är en
minskning jämfört med 2007. Förutom det låga
tillskottet av nya garantier beror den minskade
omfattningen på garantiverksamheten även på
att trenden med uppsägning av kreditgarantier
har fortsatt. Många garantier sägs upp i samband
med att låntagaren byter till en annan långivare.
Den minskade efterfrågan på kreditgarantier kan
även förklaras av bättre system och kompetens
kring fastighetsvärdering och riskanalys hos långivarna. Vidare finansieras en högre andel av
kapitalbehovet av enskilda bostadsrättsinnehavare, medan hyreshus ofta finansieras av
ekonomiskt starka företag.
För att möta den rådande lågkonjunkturen och
den allmänna åtstramningen på de finansiella
marknaderna, har BKN på regeringens uppdrag
lämnat flera rapporter med förslag som har
anknytning till denna problematik (dnr

Fi2008/853 och Fi2009/745). BKN har bl.a.
analyserat behovet av statliga kreditgarantier
under byggtiden (byggkreditiv), och föreslagit
att sådana garantier ska kunna lämnas. Även i ett
läge med högkonjunktur har små och medelstora
företag haft svårt att etablera sig på byggmarknaden eftersom stora vertikalt integrerade
företag dominerar marknaden. Svårigheterna för
finansiering gäller i första hand byggfasen.
Svårigheterna att få finansiering för bostadsbyggande ökade allmänt under hösten 2008 då
kreditgivarna ställde högre krav på säkerhet från
låntagaren. Kreditgarantier under byggtiden
infördes den 1 juli i år och kan ställas ut inom
BKN:s befintliga ram om 10 miljarder kronor.
BKN har också tagit fram rapporter som bl.a.
berör finansieringen inom bygg- och bostads–
sektorn på längre sikt, underhållsåtgärder och
förslag om hur man kan underlätta bildandet av
privata kreditgarantiföreningar. Vad avser
förslaget om privata garantiföreningar så har
regeringen emellertid valt att inte remittera
förslaget.
Svaga bostadsmarknader
Den kommun som anser sig behöva hjälp för att
rekonstruera eller omstrukturera sitt bostadsföretag kan ansöka om stöd hos BKN. Målet
med verksamheten är att ge de kommunala
bostadsföretagen
långsiktigt
hållbara
ekonomiska förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning som är anpassad till
den förväntade befolkningsutvecklingen.
Stöd enligt tidigare avtal mellan kommuner
och staten har utbetalats under 2008 med cirka
7,6 miljoner kronor.
BKN har på regeringens uppdrag analyserat
situationen för bostadsföretag på svaga bostadsmarknader. I rapporten Bostadsföretag på orter
med vikande befolkningsunderlag, föreslår
myndigheten bl.a. att det befintliga stödet
utvidgas till att omfatta även tillgänglighetsskapande åtgärder och att stödet även ska kunna
ges till privata bostadsföretag (dnr Fi2008/3094).
Rapporten utgör ett kompletterande underlag i
arbetet med allmännyttans villkor.
Statens Bostadsomvandling AB (Sbo) utgör
ett komplement till BKN:s stödverksamhet.
Sbo:s verksamhet består i att omvandla tomma
bostäder i de kommunala bostadsbestånden så
de kan nyttjas av andra grupper och balans kan
uppnås på bostadshyresmarknaden. Sbo har fått
ett utvidgat uppdrag genom att bolaget nu kan
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verka i svaga kommuner med vikande
befolkningsunderlag, även om kommunen inte
har ett avtal med BKN. Detta innebär att Sbo
kan verka i 107 kommuner.
Sbo äger fastigheter i nio kommuner, framför
allt i glesbygden. Det handlar främst om hyreshus, elevhem, äldreboende, studentbostäder och
boende för handikappade.
Verksamhetens omsättning har ökat från ca
12 miljoner kronor 2007 till ca 15 miljoner
kronor 2008.
Informationsportal om boende
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att i
samråd med Konsumentverket utveckla en
webbplats om boende, byggande och inomhusmiljö samt köp och försäljning av privatbostäder
(dnr M2007/5487). Införandet av en samlad
webbplats syftar till att ge konsumenter och
andra berörda lättillgänglig och tillförlitlig
information. På så sätt stärks möjligheterna att
vara kunnig och aktiv på bostadsmarknaden och
efterfråga en trygg och säker boendemiljö.
Webbplatsen som togs i bruk i början av 2009
under namnet omBoende har snabbt blivit välbesökt och har i snitt 35 000 besökare i
månaden.
HUS-avdrag
Riksdagen har beslutat att möjligheten till
skattereduktion, som tidigare fanns för hushållsarbete, även ska omfatta reparation, underhåll
samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder, s.k.
rot-arbete. Det huvudsakliga syftet med HUSavdraget är att minska svartarbetet och att öka
arbetsutbudet.
I enlighet med vad som föreslogs i
propositionen Skattereduktion för reparation,
underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa
bostäder (prop. 2008/09:178) riktas skattereduktionen för rot-arbete till den som har det
egentliga underhållsansvaret för sin bostad. I
linje med detta avses därför med rot-arbete
reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad
av ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt som ägs respektive innehas av den som
ansöker om eller begär skattereduktion.
Förslaget trädde i kraft den 30 juni 2009, men
skattereduktionen gäller rot-arbeten som har
utförts och betalats från och med den 8
december 2008 samt förmån av rot-arbete som
har tillhandahållits från detta datum.
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Allmännyttan och hyrorna
Utredningen om allmännyttans villkor har i sitt
slutbetänkande EU, allmännyttan och hyrorna
(SOU 2008:38) lämnat två förslag till framtida
modeller för de allmännyttiga bostadsföretagen.
I båda förslagen föreslås att de kommunala
bostadsföretagens
hyresnormerande
roll
upphävs. Utredningen lämnar även förslag till
reformering av hyressättningssystemet som
syftar till att hyrorna bättre ska spegla
bruksvärdet vilket ska förbättra bostadshyresmarknadens funktion. Betänkandet har remissbehandlats och bereds inom Regeringskansliet.
Hyreslagsutredningens delbetänkande
Hyreslagsutredningen överlämnade i maj 2008
delbetänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt
(SOU 2008:47) i vilket ett antal förslag lämnas.
Av direkt betydelse för bostadshyresmarknadens
funktion är ett förslag som rör bostadshyresgästens bytesrätt. Utredningen föreslår en
ny bevisregel för att motverka olaglig handel
med hyreskontrakt.
Betänkandet har remissbehandlats och bereds
inom Regeringskansliet.
Betänkande om förvärv och förvaltning av
hyresfastighet
I augusti 2008 överlämnades betänkandet
Ägande och förvaltning av hyreshus (SOU
2008:75) med förslag om att avskaffa
förvärvslagen. Vidare föreslås ett antal
förändringar
i
bostadsförvaltningslagen
(1977:792) för att bättre tillvarata hyresgästernas intressen av väl förvaltade
fastigheter. Bland annat innebär förslagen att
det ska bli lättare för hyresgäster att få till
stånd beslut om tvångsförvaltning eller
förvaltningsåläggande under en övergångstid
av två år när en hyresfastighet övergår till en
ny ägare. Även förbättrade förutsättningar för
en förvaltare att erhålla ersättning för sitt
förvaltningsuppdrag vid tvångsförvaltning har
föreslagits.
Regeringen beslutade i augusti 2009 om en
lagrådsremiss med anledning av förslagen i
betänkandet.
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Bostadsmarknaderna bidrar till en fungerande
arbetsmarknad i alla delar av landet

Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens
rörlighet och tillväxt
I rapporten Samband mellan bostadsmarknad,
arbetskraftens rörlighet och tillväxt konstaterar
BKN att väl fungerande bostadsmarknader är en
förutsättning för den rörlighet på arbetsmarknaden som en dynamisk ekonomi kräver
samt att forskningen pekar på att det råder starka
samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens
rörlighet och tillväxt (dnr Fi2008/3579).
Generellt är de som bor i hyresrätt mer rörliga
än de som äger sitt boende. Utbudet av hyreslägenheter tycks också särskilt vara av betydelse
för arbetslösa och deras interregionala rörlighet.
Den lägre rörligheten för bostadsägare kan även
förklaras av höga transaktionskostnader,
regionala prisskillnader och förväntade framtida
prisskillnader. De som äger sin bostad kan bli
låsta av höga lån och av potentiella förluster.
Lägre rörlighet kan vidare följa av en fastare
regional anknytning och livsvärden som innebär
en lägre flyttbenägenhet.
Åtgärder som enligt BKN kan minska
transaktionskostnaderna
och
förbättra
matchningsförutsättningar är bl.a. en öppnare
hyresmarknad och flexiblare kontraktsformer
vid uthyrning.
Allmännyttan, hyrorna och arbetsmarknaden
De förslag till reformering av hyressättningssystemet, som lämnats av Utredningen om
allmännyttans villkor i betänkandet EU,
allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38),
syftar till att göra att hyrorna på sikt bättre ska
spegla bruksvärdet. En bättre fungerande
bostadshyresmarknad är viktig för arbetsmarknaden, inte minst på mer expansiva orter.
Privatpersoners upplåtelse av privatbostad och
arbetsmarknaden
De ändringar i 12 kap. jordabalken (hyreslagen)
som rör andrahandsupplåtelser av hyreslägenheter, liksom det höjda schablonavdraget
vid privatpersoners upplåtelser av privatbostäder,
är avsedda att underlätta för privatpersoner att –
helt eller delvis – hyra ut den egna bostaden.
Därmed kan den komplementära hyresmarknaden utvecklas och det befintliga bostadsbeståndet utnyttjas bättre. På så vis kan det även
bli lättare för den som flyttar in i en region att
ordna sitt boende, vilket underlättar för

studerande men också för den som söker arbete
eller börjar jobba på en annan ort.
En väl fungerande konkurrens inom byggsektorn
och på bostadsmarknaderna

Nybyggnadskostnader för bostadshus
Ett tecken på att konkurrensen inte fungerar
tillfredställande inom byggsektorn är att
kostnaderna för byggande av bostäder har ökat
kraftigt de senaste åren. Av en OECD-rapport
från 2007 framkommer att Sverige har de högsta
byggkostnaderna i Europa (Working Paper no
559, 2007). Sverige hade enligt rapporten 55
procent högre byggkostnader för bostäder än
EU-genomsnittet under 2005.
Sedan dess har byggkostnaderna fortsatt att
stiga kraftigt fram till hösten 2008 då
lågkonjunkturen åtminstone tillfälligt hejdade
prisuppgången. Av SCB:s statistik framgår att
byggkostnaderna nu återigen ser ut att stiga.
Exempelvis har faktorprisindexet för flerbostadshus, som mäter prisutvecklingen på de
produktionsfaktorer som ingår i byggprocessen,
gått upp med 0,8 procent under perioden januari
2009–maj 2009. Motsvarande siffra för gruppbyggda småhus var under den aktuella perioden
1,9 procent.
Uppdrag till Statskontoret
Statskontoret har haft i uppdrag av regeringen
att kartlägga och följa upp Byggkommissionens
betänkande Skärpning gubbar! (SOU 2002:115)
och de åtgärder som vidtagits för att ändra
arbetssätt och attityder i byggsektorn sedan
dess. I mars 2009 överlämnade Statskontoret
rapporten Sega gubbar? till regeringen (dnr
Fi2008/1515).
I rapporten konstaterar Statskontoret att de
flesta förbättringsåtgärder som har genomförts
sedan
Byggkommissionen
lämnade
sitt
betänkande endast har inneburit punktvisa
insatser. Inget av förslagen som Byggkommissionen lämnade har lett till någon större
förändring av byggsektorns arbetssätt och
attityder. Statskontoret har inte funnit stöd för
att byggsektorn skulle ha genomgått några
varaktiga förändringar sedan 2002.
Statskontoret bedömer att konjunkturläget är
den faktor som i störst utsträckning påverkar
byggsektorns tillstånd och utveckling. Trots
stark påverkan från externa faktorer finns en
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förbättringspotential i sektorn när det gäller
kvalitet och effektivitet. Några av byggsektorns
problem är dock låg förändringsbenägenhet och
ett lågt omvandlingstryck. Konkurrens finns
framför allt på lokala byggmarknader. Enligt
Statskontoret torde byggherrarna i egenskap av
beställare ha möjlighet att skapa omvandlingstryck inom byggsektorn. Flera aktörer i
branschen påtalar oklarheter i ansvars- och
uppgiftsfördelningen mellan statliga myndigheter. Statskontoret gör bedömningen att den
statliga styrningen behöver förtydligas.
Statskontorets
rapport
bereds
inom
Regeringskansliet.
Kreditgarantier
De kreditgarantier för ny- och ombyggnad som
BKN ställer ut har delvis som syfte att underlätta
finansieringen för små- och medelstora aktörer
inom sektorn och därmed bidra till att förbättra
konkurrensen. De senaste årens minskade
efterfrågan på kreditgarantier kan vara ett tecken
på att det blivit lättare även för små aktörer att få
finansiering. Den internationella ekonomiska
krisen har dock snabbt förändrat situationen på
finansmarknaden och skapat finansieringsproblem även för större aktörer.
Tillståndspliktens borttagande och konkurrensen
Boverket har följt upp effekterna av borttagandet av tillståndsplikten i lagen om
allmännyttiga bostadsföretag (dnr Fi2009/1851).
Borttagandet har indirekt ökat möjligheterna för
de kommunala bostadsföretagen att skapa
konkurrens på den lokala bostadshyresmarknaden genom att sälja delar av beståndet till
andra fastighetsägare.
I hälften av de sexton kommuner som har sålt
fastigheter till privata fastighetsägare har
försäljningarna inneburit att en ny aktör har
kommit in på den lokala bostadsmarknaden.
Exklusive försäljningarna i Stockholm gäller
detta i fråga om närmare 60 procent av de ca
5 500 lägenheter som under 2007–2008 såldes till
privata hyresvärdar. I Stockholm, där fastigheter
med sammanlagt ca 6 000 allmännyttiga
lägenheter överlåtits till privata fastighetsägare,
har inte någon ny aktör kommit in på hyresmarknaden. Däremot kom aktörer in som var
nya i respektive bostadsområde eller stadsdel.
I övrigt bedömer dock Boverket att effekterna
på konkurrensen är osäkra, delvis beroende på
den korta tid som gått sedan tillståndspliktens
upphörde den 1 juli 2007.
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Boverkets konkurrensrapport
Boverket har haft regeringens uppdrag att
beskriva konkurrensförhållanden, ägarstruktur
och marknadsformer, särskilt
på hyresmarknaderna, på några orter som representerar
olika typer av regioner i Sverige. I Boverkets
rapport Konkurrens på bostadsmarknaderna –
ett nedslag i 14 kommuner redovisas dels hur
fördelningen av bostadsbeståndet mellan
upplåtelseformerna har förändrats mellan 1990
och 2007, dels hur ägarstrukturen på bostadsfastighetsmarknaden ser ut och har förändrats i
nio kommuner mellan 2003 och 2008 (dnr
Fi2009/4704).
Ägarkoncentrationen (mätt som de fem
största ägarnas andelar av bostadsarean i
flerbostadshus) är mindre påtaglig i Stockholm,
Göteborg och Malmö än i de studerade
kommuner som har färre invånare. Ett
bidragande skäl till detta är att andelen bostadsrätter är relativt hög i dessa kommuner, som har
en hög efterfrågan på bostäder. Ett annat skäl är
att Stockholm och Göteborg har flera allmännyttiga bostadsföretag, till skillnad från andra
kommuner som domineras av ett enda
kommunägt bolag.
Ägarkoncentrationen av hyresrätter i
flerbostadshus är även mindre i storstadskommunerna än i kommuner med färre invånare. Vad det beror på är enligt Boverket
vanskligt att spekulera i, men en möjlig
förklaring kan vara att lönsamheten i hyresfastigheter är lägre i små kommuner, vilket gör
att privata aktörer med vinstsyften är mer
sällsynta där.
Bland de fem kommuner där statistik finns för
bostadsfastighetsägandet för såväl 2003 som
2008 har de fem största ägarna under perioden
ökat sina aggregerade ägarandelar i Göteborg,
Malmö och Umeå. I Stockholm har
ägarkoncentrationen minskat, medan den är
konstant i Linköping. En ny företeelse är att
utlandsbaserade bostadsföretag har skaffat sig en
betydande marknadsandel (10–15 procent) i
vissa kommuner. Detta gäller Malmö och de två
universitetsorterna Linköping och Umeå. Det
utlandsbaserade ägandet är av mindre betydelse i
Stockholm och Göteborg.
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Långsiktigt hållbara bostäder med hög kvalitet

I Statskontorets rapport Sega gubbar? (dnr
Fi2008/1515) framkommer att det fortfarande
finns en betydande förbättringspotential inom
byggsektorn vad gäller byggkvaliteten. Under
den undersökta perioden har byggfelen snarare
ökat än minskat. Rapporten bereds, som tidigare
nämnts, inom Regeringskansliet.
Många av regeringens genomförda och
pågående insatser som bidrar till långsiktigt
hållbara bostäder med hög kvalitet beskrivs
under avsnitt 4 Hållbart samhällsbyggande.
Internationella frågor

Informella bostadsministersamarbetet
Erfarenhetsutbyte i bostadspolitiska frågor sker
inom ramen för ett informellt bostadsministersamarbete inom EU. Bostadsministrarna
träffades den 24 november 2008 i Marseille.
Temat för mötet, som avslutades med ett
gemensamt uttalande, var “access to housing for
persons with difficulties”.
UN-HABITAT
UN-HABITAT är ett FN-program som syftar
till att förbättra boende och levnadsvillkor i
världens städer. Till programmets viktigaste
uppgifter hör att förbättra boendevillkoren för
de fattiga som lever i slumområden och verka för
en hållbar utveckling av städer.
Under året har Sverige deltagit vid två möten,
World Urban Forum, WUF den 13–17 oktober
2008 i Nanjing, Kina, och vid Governing
Council 30 mars–3 april 2009 i Nairobi, Kenya.
För mer information om regeringens
deltagande i UN-HABITAT, se avsnitt 4
Samhällsplanering och bebyggelseutveckling.
3.5.3

Analys och slutsatser

Av Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät och i
länsstyrelsernas regionala analyser framkommer
att det i många kommuner bedöms råda bostadsbrist. Detta drabbar särskilt ungdomar. Stora
barnkullar förväntas komma ut på bostadsmarknaden de närmsta åren. Det finns därför
anledning att vara bekymrad över att bostadsbyggandet sjunkit kraftigt den senaste tiden på

grund av finanskrisen och konjunkturnedgången.
För att mildra effekterna av konjunkturnedgången har regeringen genomfört ett antal
åtgärder, både generella stimulans- och
stabilitetsåtgärder och mer specifika åtgärder för
just bygg- och bostadssektorn. Som exempel kan
nämnas införandet av nya regler för
kreditgarantier för ny- och ombyggnad som
började gälla den 1 juli 2009. Regelförändringen
innebär att kreditgarantier även kan ställas ut
under pågående byggprojekt (s.k. byggkreditiv).
Regeringens bedömer att detta ska underlätta
finansieringen för ett antal bostadsprojekt som
annars skulle riskera att senareläggas eller inte
genomföras.
En annan åtgärd med anledning av den
ekonomiska krisen är det under hösten 2008
införda skatteavdraget för reparations- och
ombyggnadsarbeten (HUS-avdraget). Detta har
både inneburit en välbehövlig stimulans för
företagen inom sektorn samtidigt som det gett
många familjer ekonomisk möjlighet att
genomföra kvalitetshöjande åtgärder för sina
bostäder.
Det går dock inte att bortse ifrån de
långsiktiga,
strukturella
problem
som
karaktäriserar marknaden för bostadsbyggande.
Ett tydligt tecken på detta är att Sverige har de
högsta byggkostnaderna i Europa. I den rapport
som Statskontoret inkom med till regeringen
den 31 mars 2009 framkom att konkurrensen
inom byggsektorn är dålig. Av den anledningen
är incitamenten för att höja effektiviteten och
kvaliteten i bostadsbyggandet svaga.
Trots de allt högre byggkostnaderna bedömer
Boverket att hushållens boendeutgifter minskat
realt under perioden 2005–2008. Regeringen har
vidtagit flera åtgärder som har bidragit till denna
positiva utveckling. Boendeutgifterna har för
många hushåll minskat som en följd av att
fastighetsskatten avskaffades från och med den 1
januari 2008 och i stället ersattes med en
begränsad kommunal fastighetsavgift. Vidare har
inkomsterna för de flesta ökat tack vara de
genomförda skattesänkningarna på arbete.
Samtidigt som det i många kommuner råder
brist på bostäder finns det också ett ökande antal
kommuner som uppger att det finns överskott
på bostäder. Detta innebär, i många fall, en tung
ekonomisk belastning för kommunerna som på
grund av den rådande lågkonjunkturen ändå har
en ansträngd ekonomi. Regeringen bedömer att
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verksamheten
för
omstrukturering
av
kommunala bostadsföretag i kommuner med
svaga bostadsmarknader bidrar till att ge dessa
företag
långsiktigt
hållbara
ekonomiska
förutsättningar för en kostnadseffektiv bostadsförvaltning. Den verksamhet som Sbo bedriver
har enligt regeringens uppfattning bidragit till att
omstruktureringen har kunnat ske på ett
långsiktigt och konstruktivt sätt. Regeringen
bedömer att det även fortsättningsvis kommer
att finnas ett omfattande behov av stöd till
omstruktureringsåtgärder i kommuner med
svaga bostadsmarknader.
Ett viktigt delmål för en bättre fungerande
bostadsmarknad är ökad mångfald och valfrihet
på bostadsmarknaden. Regeringen har genomfört ett antal åtgärder som bidrar till att dessa
mål i större utsträckning uppfylls. Införandet av
den nya upplåtelseformen ägarlägenhet är ett
viktigt steg mot en utökad och mer flexibel
hyresmarknad. Ägarlägenheten kan också höja
investeringsnivån inom bostadssektorn. Inte
minst kan den uppfattas som en mer attraktiv
upplåtelseform än bostadsrätten för människor
som tidigare inte har någon kännedom om
bostadsrätten som upplåtelseform.
Vidare infördes den 1 januari 2009 ett höjt
skatteavdrag och nya regler för upplåtelse av
egen bostad som gör det billigare och enklare att
hyra ut sin egen bostad. Regeringens bedömning
är att detta kan skapa fler lediga bostäder,
framför allt för ungdomar och studenter som
snabbt behöver hitta ett billigt boende.

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar
mot årsredovisningen för Statens bostadskreditnämnd.

3.7

Politikens inriktning

Regeringen arbetar för att bostadsmarknadens
funktionssätt ska förbättras genom att den får
långsiktigt stabila villkor för ägande och
byggande av bostäder i alla upplåtelseformer.
Hushållens behov och önskemål ska vara
styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas.
Från och med den 1 maj 2009 finns den nya
26

upplåtelseformen ägarlägenheter i nyproduktion
vilket innebär ytterligare ett instrument och en
valmöjlighet på den svenska bostadsmarknaden
för byggherrar och hushåll. Jämfört med
bostadsrätterna erbjuder ägarlägenheterna större
möjligheter till uthyrning, vilket gör att
rörligheten på bostadsmarknaden ökar.
Situationen
på
bostadsmarknaden
är
oroväckande i stora delar av landet. I storstadsområdena kännetecknas situationen av långa
bostadsköer och omfattande, oreglerad andrahandsuthyrning, medan det på vissa håll i landet
råder ett överskott på hyresrätter. Trots den
rådande ekonomiska lågkonjunkturen har
bostadspriserna inte sjunkit nämnvärt utan tidvis
till och med stigit i regioner där det råder
bostadsbrist. Bostadsbyggandet, som under
2006–2007 börjat stiga till rimliga nivåer, har på
grund av finanskrisen och lågkonjunkturen
sjunkit kraftigt under 2008 och 2009.
Betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna
(SOU 2008:38) bereds för närvarande inom
Regeringskansliet. Arbetet syftar till att skapa en
bättre fungerande hyresmarknad genom neutrala
spelregler. En särskild fråga som övervägs är de
kommunala bolagens hyresnormerande roll.
Bruksvärdet är en grundprincip i hyressättningen
som både säkerställer att hushållens värderingar
ska komma till uttryck i hyressättningen och
garanterar att hyresgästerna har ett reellt
besittningsskydd. Ett bättre fungerande hyressättningssystem är en viktig förutsättning för att
hyresrätten ska vara en attraktiv upplåtelseform
att såväl investera i och förvalta som att bo i. För
att ytterligare stärka hushållens valfrihet på
hyresmarknaden
och
hyresrätten
som
upplåtelseform bereds även förslag till lagändringar som underlättar för hyresgäster och
hyresvärdar att göra olika slags tillval och frånval.
För att ge stöd till bostadsbyggandet har
regeringen beslutat att från den 1 juli 2009 tillåta
statliga kreditgarantier för byggande av bostäder
också under själva byggtiden. De garantier som
dessförinnan hade utfärdats av BKN, hade
endast beviljats från det att bostadsfastigheten
varit färdigställd. Under finanskrisen har
byggherrarna fått problem att finansiera sina
projekt under byggtiden, vilket varit en viktig
förklaring till det sjunkande bostadsbyggandet
under senare delen av 2008 och början av 2009.
Bostadsförsörjningen är ett kommunalt
ansvar. Regeringen konstaterar dock att i flera av
de s.k. miljonprogramsområdena har underhåll
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och upprustning av olika orsaker försummats.
Detta gäller såväl kommunala fastighetsbolag
som privata hyresvärdar. Samtidigt finns goda
exempel på motsatsen där en långsiktig
fastighetsförvaltning lett till god boendemiljö.
Faktum är dock att i de s.k. miljonprogramsområdena har många boende låga inkomster och
en svag förankring på arbetsmarknaden.
Regeringens politik för att öka utbudet av
arbetskraft och bryta utanförskapet förväntas
därför ge positiva effekter även i dessa områden.
Att öka boendekvaliteten, blandningen av
hushåll och mångfalden av boendeformer i
miljonprogramsområden som präglas av utanförskap, är avgörande för att få till en positiv
utveckling. Mot bakgrund av detta kan det
finnas anledning att se över hur regeringen kan
underlätta för förvärv av bostäder i ett område
med brett utanförskap. Likaså finns det
anledning att utreda hur staten kan underlätta
vid ombildning av bostäder till bostadsrätter i
områden med brett utanförskap. Statens insatser
måste vara noga övervägda och väl riktade för att
åstadkomma den önskade utvecklingen i utsatta
områden. Enligt BKN bör inslaget av ägda
bostäder i dessa områden öka för att bidra till ett
minskat utanförskap. BKN har också i en
rapport föreslagit ett garantiprogram för
upprustningslån till flerbostadshus i utsatta
områden. Förslaget har remissbehandlats.
Åtgärder i miljonprogramsområdena förutsätter dock delaktighet från de boendes sida så
att åtgärderna inte enbart blir från ett
utifrånperspektiv. Att ta tillvara kraften hos de
boende i utsatta områden är en förutsättning för
att utvecklingen ska bli positiv. Insatser i dessa
områden bör således ske i samverkan med
boende, fastighetsägare och berörda kommuner.
Mot bakgrund av detta finns det därför
anledning att ytterligare se över och analysera
hur och i vilka former statens insatser kan ske
för att förbättra såväl den fysiska som den
boendesociala miljön.

3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader

Tabell 3.5 Anslagsutveckling 1:1 Statens
bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008

Utfall

16 153

2009

Anslag

17 141

2010

Förslag

17 724

2011

Beräknat

17 853

1

2012

Beräknat

17 947

1

1 174
17 036

Motsvarar 17 724 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens bostadskreditnämnds förvaltningskostnader och för stabsuppgifter åt regeringen. Anslaget används vidare
för utredningsuppdrag inom verksamhetsområdet.
Regeringens överväganden
Tabell 3.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

17 141

17 141

17 141

583

712

806

17 724

17 853

17 947

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 17 724 000 kronor. För 2011 beräknas anslaget till 17 853 000 kronor och för 2012 till
17 947 000 kronor.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet

De kreditgarantier som BKN administrerar är en
försäkring som långivare kan teckna för lån till
ny- och ombyggnad av bostäder, vid förvärv av
fastighet som ombildas till kooperativ hyresrätt
27
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samt vid förvärv av bostad för förstagångsköpare. Garantin ger långivaren ett skydd mot
kreditförluster och minskar behovet av topplån
eller egen kapitalinsats för den som bygger
bostäder. Med kreditgarantier avses följande
kreditgarantier:
- för ny- och ombyggnad,
- för avlösen av kommunala borgensåtaganden,
- för lån till kooperativa hyresrättsföreningar,
- för vissa kommunala åtaganden för
boendet, och
- för förstagångsköpares förvärv av bostad
(s.k. förvärvsgarantier).
Bestämmelserna för ovan nämnda kreditgarantier regleras i förordningen (2004:105) om
statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande
m.m., förordningen (2002:664) om statligt stöd
för vissa kommunala åtaganden för boendet
samt i förordningen (2008:20) om statliga
kreditgarantier för förvärv av bostad.
Finansieringen av dessa garantier sker utanför
statsbudgeten, vilket innebär att dessa finansieras
genom avgifter som ska täcka både garantiverksamheten och förvaltningskostnaderna.

Regeringen bemyndigas att under 2010 ställa
ut kreditgarantier till kreditinstitut som lånar ut
pengar till enskilda för förvärv av bostad (s.k.
förvärvsgarantier) intill ett belopp på högst
5 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda
åtaganden.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen har
sedan tidigare ett bemyndigande att ställa ut
kreditgarantier för ny- och ombyggnad av
bostäder, för lån till kooperativa hyresrättsföreningar som tas upp vid förvärv av fastigheter
för ombildning till kooperativ hyresrätt samt för
kreditgarantier för avlösen av kommunala
borgensåtaganden. För dessa kreditgarantier har
regeringen en gemensam bemyndiganderam på
10 000 000 000 kronor inklusive tidigare gjorda
åtaganden.
Från och med 2008 har regeringen även ett
bemyndigande att ställa ut kreditgarantier till
kreditinstitut som lånar ut pengar till
förstagångsköpare för förvärv av bostad inom en
ram på 5 000 000 000 kronor inklusive tidigare
gjorda åtaganden.
Regeringens bedömning är att det under 2010
behövs garantiramar av samma omfattning som
under innevarande år.

Tabell 3.7 Offentligrättslig verksamhet – Kreditgarantier
Tusental kronor
Garantiverksamhet

3.8.2

1:2 Omstrukturering av kommunala
bostadsföretag

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

115 292

8 815

106 477

Prognos 2009

45 000

57 500

-12 500

Tabell 3.8 Anslagsutveckling för 1:2 Omstrukturering av
kommunala bostadsföretag

Budget 2010

50 000

108 000

-58 000

Tusental kronor

Utfall 2008

Intäkter till
inkomsttitel

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 ställa ut kreditgarantier för ny- och
ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för
avlösen av kommunala borgensåtaganden samt
kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter
för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett
belopp på högst 10 000 000 000 kronor inklusive
tidigare gjorda åtaganden.
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2008

Utfall

9 351

2009

Anslag

97 500

2010

Förslag

97 500

2011

Beräknat

99 500

2012

Beräknat

99 500

Anslagssparande
Utgiftsprognos

66 899
29 276

Anslaget används för stöd till omstrukturering
av kommunala bostadsföretag. Ansökningar om
stöd hanteras fr.o.m. den 1 januari 2006 av BKN.
Bestämmelser om stödet finns i förordningen
(2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala
åtaganden för boendet.
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Regeringens överväganden
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

97 500

97 500

97 500

2 000

2 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

97 500

99 500

99 500

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen
har
finansierat
Boverkets
informationsportal fram till och med 2010
genom en neddragning om 2 000 000 kronor
från anslaget. Regeringen föreslår att anslaget för
2010 uppgår till 97 500 000 kronor. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 99 500 000
kronor för vardera året.

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 1:2 Omstrukturering
av kommunala bostadsföretag göra ekonomiska
åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst
70 000 000 kronor efter 2010.

Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att det är viktigt att BKN kan bedriva sitt
arbete långsiktigt och med möjlighet att ingå
avtal som sträcker sig längre än innevarande
budgetår. Ett bemyndigande begärs därför att
under 2010 för anslaget 1:2 Omstrukturering av
kommunala bostadsföretag få göra åtaganden som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 70 000 000
kronor efter 2010.

Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

28 170

20 620

30 620

0

20 000

30 000

Infriade åtaganden

-7 550

-10 000

-15 000

Utestående åtaganden

20 620

30 620

45 620

Erhållet/föreslaget bemyndigande

70 000

70 000

70 000

Beräknat
2011

Beräknat
2012

-25 620

-20 000

0

0
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3.8.3

3.8.4

1:3 Stöd för att underlätta för
enskilda att ordna bostad

1:4 Räntebidrag m.m.

Tabell 3.13 Anslagsutveckling för 1:4 Räntebidrag m.m.
Tusental kronor

Tabell 3.11 Anslagsutveckling för 1:3 Stöd för att
underlätta för enskilda ordna bostad
Tusental kronor

1

2008

Utfall

455

2009

Anslag

34 073

2010

Förslag

50 000

2011

Beräknat

50 000

2012

Beräknat

50 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2008
102 545
9 759

Utfall

818 641

2009

Anslag

705 521

2010

Förslag

453 530

2011

Beräknat

182 067

2012

Beräknat

22 454

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-65 279
684 706

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21),

Inklusive förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets används för att finansiera stöd till
kommuner som går i borgen för enskilda
hushålls skyldighet att betala hyra för sin bostad
(kommunala hyresgarantier). Syftet är att
underlätta för enskilda att etablera sig på
bostadsmarknaden. En förutsättning är att de
hushåll för vilka garantierna lämnas får en bostad
med hyresrätt och besittningsskydd samt att
hyresgarantin omfattar minst sex månadshyror.
Bidrag lämnas med 5 000 kronor per hyresgaranti till kommuner som efter behovsprövning
beviljat hyresgaranti för enskilda hushåll som
saknar ett självständigt boende.

Anslagets ändamål är att finansiera räntebidrag
för ny- och ombyggnad av bostäder. Anslaget
används även för bidrag till förvaltningsförluster,
s.k. § 33-ersättning, till kommuner. Boverket
administrerar i dag ett periodiskt stöd i form av
räntebidrag enligt förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention, benämnt
1993 års system om statlig bostadsbyggnadssubvention.
Regeringens överväganden
Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Räntebidrag m.m.
Tusental kronor

Regeringens överväganden

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

576 721

576 721

576 721

7 470

-55 147

-57 407

-139 490

-334 820

-379 402

-8 829

-4 687

-117 458

453 530

182 067

22 454

Förändring till följd av:
Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

50 000

50 000

50 000

Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag

Förändring till följd av:
Beslut

Övrigt

Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

50 000

50 000

50 000

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att anslaget för 2010 uppgår
till 50 000 000 kronor. För 2011 respektive 2012
beräknas anslaget till 50 000 000 kronor för
vardera året.
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I och med att förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention upphörde vid
utgången av 2006 har inga räntebidrag beviljats
för nybyggnads- och ombyggnadsprojekt som
påbörjades efter den 31 december 2006. Från
och med den 1 januari 2007 påbörjades en
utfasning av räntebidragen under fem år med
sikte på att inga räntebidrag ska utbetalas efter
2012.
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Vidare sker en minskning av anslaget med cirka
139 490 000 kronor som en följd av utfasningen,
vilket redovisas som förändringar i volymer.
Anslaget ökas med cirka 7 470 000 kronor på
grund av förändrat ränteläge.
Slutligen minskas anslaget med cirka
8 829 000 kronor; även detta på grund av
utfasningen.
Regeringens förslag för 2010 samt de
beräknade utgifterna för 2011 och 2012 baseras
på ett antagande om att den 5-åriga bostadsobligationsräntan i genomsnitt blir 3,7

procent under första halvåret 2010 och 3,95
procent under det andra halvåret 2010. För 2011
förväntas räntan i genomsnitt bli 4,2 procent
respektive 4,45 procent för första respektive
andra halvåret. För 2012 antas räntan i
genomsnitt bli 4,67 procent för första halvåret
och 4,87 procent för andra halvåret.
Regeringen föreslår att anslaget för 2010
uppgår till 453 530 000 kronor. För 2011
beräknas anslaget till 182 067 000 kronor och för
2012 till 22 454 000 kronor.

31

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

4 Hållbart samhällsbyggande

4.1

Omfattning

Hållbart samhällsbyggande omfattar tre delområden: Samhällsplanering och bebyggelseutveckling, Byggande och förvaltning samt Lantmäteriverksamhet.

4.2

Verksamheten vid Boverket, Statens geotekniska
institut, Lantmäteriet och Statens va-nämnd
ingår i området.

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Hållbart samhällsbyggande
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

202

207

204

199

174

175

2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

40

33

32

33

33

33

2:3 Statens geotekniska institut

30

31

30

32

32

32

412

497

480

473

479

483

7

8

8

9

9

9

691

776

754

746

727

732

Hållbart samhällsbyggande

2:1 Boverket

2:4 Lantmäteriet
2:5 Statens va-nämnd
Summa Hållbart samhällsbyggande
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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4.3

Mål

Målet för Hållbart samhällsbyggande är att
fysisk planering, byggande och lantmäteriverksamhet ska vara ändamålsenliga. Syftet är att
ge alla människor en från social synpunkt god
livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten, naturresurser och energi samt
ekonomisk tillväxt och utveckling främjas.
Hållbart samhällsbyggande ska bidra till en
minskad påverkan på klimatet.

4.4

Resultatredovisning

Resultatredovisning beträffande miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö finns under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.
Resultatredovisningen sker under de tre delområdena Samhällsplanering och bebyggelseutveckling, Byggande och förvaltning samt
Lantmäteriverksamhet. Vad gäller redovisningen
avseende regelförenkling återfinns den under en
gemensam rubrik 4.5 nedan.
4.4.1

Resultat

4.4.1.1 Samhällsplanering och
bebyggelseutveckling

Målet för samhällsplanering och bebyggelseutveckling är:
-

En tydlig roll för fysisk planering i arbetet
för en hållbar utveckling av städer, tätorter
och landsbygd.

-

Ett regelverk och andra styrmedel som på
bästa sätt tillgodoser kraven på effektivitet
samtidigt som rättssäkerhet och medborgerligt inflytande säkerställs.

-

Goda förutsättningar för byggande av
bostäder och lokaler, etablering av företag
och för annat samhällsbyggande samtidigt
som en god livsmiljö tryggas.

Förändringar gällande plan- och
bygglagstiftningen

Plan- och bygglagstiftningen spelar en viktig roll
i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande. Ett
arbete pågår med att omarbeta lagstiftningen.
34

Den nuvarande plan- och bygglagen (1987:10)
trädde i kraft den 1 juli 1987. Flera lagändringar
har genomförts sedan lagen trädde i kraft, bland
annat har bestämmelserna om de tekniska egenskapskraven flyttats från plan- och bygglagen
och ingår nu i lagen (1994:847) om tekniska
egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Dessutom
har kraven på miljöhänsyn ökat, bland annat till
följd av olika EG-direktiv.
De utredningsarbeten som har gjorts sedan
lagen trädde i kraft visar på ett starkt stöd för de
grundläggande syftena i plan- och bygglagen,
dvs. att det kommunala självstyret och kommunernas ansvar för planeringen bör ligga fast, att
staten också fortsättningsvis bör ha en stark roll,
att plansystemet i stort sett är ändamålsenligt
samt att man bör värna om formerna för medborgarinflytande och om enskildas rättigheter.
De problem som har uppmärksammats i olika
utredningar hänger framförallt samman med
brister i tillämpningen. Samtidigt är det uppenbart att vissa förändringar i samhället och
problem vid tillämpningen bör leda till lagändringar.
De senaste fyra åren har i första hand PBLkommittén,
Byggprocessutredningen
och
Boverket i olika utredningar och rapporter föreslagit över 250 ändringar i plan- och bygglagen.
Förslagen avser såväl sakligt motiverade förändringar som sådana förändringar som syftar
till att förenkla och förtydliga bestämmelserna i
lagen och därigenom underlätta tillämpningen.
Ett förslag har utarbetats inom Regeringskansliet
och det har remissbehandlats under sommaren
2009 (M2009/2171/R). Förslaget är också en del
i arbetet med regelförenklingen inom bygg- och
fastighetsområdet, se nedan. Fortsatt beredning
av förslaget pågår inom Regeringskansliet.
Miljöprocessutredningen
Miljöprocessutredningen har avlämnat flera
betänkanden som på olika sätt berör frågor som
har anknytning till planlagstiftningen. Dessa
förslag bereds i särskild ordning.
Tre av utredningens betänkanden avser de
organisations- och författningsförändringar som
behövs för en ändrad instansordning för mål och
ärenden enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Det första betänkandet En ny instansordning för mål enligt plan- och bygglagen
(SOU 2007:111) redovisar bland annat förslag
till organisations- och författningsförslag som
innebär att länsstyrelsens beslut enligt plan- och

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

bygglagen, med undantag för sådana som gäller
statlig kontroll enligt 12 kap. plan- och bygglagen, ska överklagas till miljödomstol.
I utredningens andra delbetänkande Miljödomstolarna, domkretsar, lokalisering, handläggningsregler (SOU 2008:31) föreslår utredningen att miljödomstolarnas domkretsindelning
ändras så att de överensstämmer med indelningen av landet i vattendistrikt.
I
huvudbetänkandet
Miljöprocessen
(SOU 2009:10) redovisas förslag som bland
annat innebär att prövning i första instans av s.k.
A- och B-verksamheter (tillstånd för miljöfarlig
verksamhet) och vattenverksamheter enligt
utredningens huvudförslag ska ske vid fem
koncessionsnämnder och att de 25 fastighetsdomstolarna ska gå upp i de fem
miljödomstolarna. De tre betänkandena har
remissbehandlats. Förslagen bereds nu inom
Regeringskansliet.
Utredningens slutbetänkande Områden av
riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar
(SOU 2009:45) överlämnades i maj 2009. I
betänkandet föreslås bland annat förtydliganden
av hushållningsbestämmelserna i 3 kap. miljöbalken samt att terminologin i plan- och bygglagen ändras så att de på ett bättre sätt överensstämmer med miljöbalkens. Vidare föreslås att
vissa förekomster av grundvatten som har stor
betydelse för dricksvattenförsörjningen ska
kunna vara områden av riksintresse.
Nämnas bör vidare att Miljöprocessutredningen tidigare avlämnat ett delbetänkande
Prövning av vindkraft (SOU 2008:86). Betänkandet har remissbehandlats och regeringen har
lämnat en proposition (prop. 2008/09:146) som
antagits av riksdagen (bet. 2008/09:MJU27,
rskr. 2008/09:258) – se nedan.

besluten ska bli föremål för länsstyrelsernas
överprövning. De nya bestämmelserna innebär
även en ökad samordning av miljöbalken och
plan- och bygglagen.
Bestämmelserna i miljöbalken förtydligas i
flera avseenden i syfte att uppnå en mera enhetlig
rättstillämpning. Det gäller bland annat strandskyddets syften och förutsättningarna för att
upphäva eller ge dispens från strandskyddet.
Vidare införs ett krav på att en fri passage för
allmänheten bibehållas utmed strandlinjen när
beslut fattas om undantag från strandskyddet.
Ett ändamålsenligt strandskydd ska beakta
behovet av utveckling i hela Sverige, särskilt i
många landsbygder, samtidigt som ett långsiktigt
skydd av strändernas natur- och friluftsvärden
inte äventyras. Bestämmelser införs som innebär
att kommunerna får ansvaret för att i sina översiktsplaner redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, där vissa lättnader i
strandskyddet avses gälla. Redovisningen ska
vara vägledande vid prövning av frågor om
undantag från strandskyddet. Kommunerna ska
vidare genom en bestämmelse i en detaljplan
kunna upphäva strandskyddet inom ett detaljplaneområde eller inom en del av planområdet.
Huvuddelen av de förslag som redovisats i
propositionen genomfördes den 1 juli 2009.
Bestämmelserna om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen träder dock i kraft
först den 1 februari 2010.
Boverket har fått i uppdrag att tillsammans
med Naturvårdsverket utarbeta vägledningsmaterial för länsstyrelsernas och kommunernas
hantering av de nya bestämmelserna om strandskydd – se även utgiftsområde 17 Kultur,
medier, trossamfund och fritid samt utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård.

Nya strandskyddsbestämmelser

Expropriationslagens ersättningsbestämmelser

Frågan om en utveckling av ett ändamålsenligt
strandskydd har beretts under lång tid inom
Regeringskansliet. Arbetet har resulterat i en
proposition – Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden (prop. 2008/09:119) som riksdagen
har
antagit
(bet. 2008/09:MJU13,
rskr. 2008/09:227).
Kommunerna får huvudansvaret för att pröva
frågor om upphävande av och dispens från
strandskyddet samtidigt som länsstyrelsernas
roll stärks bland annat genom att de kommunala

Expropriationslagens ersättningsbestämmelser är
av betydelse för markåtkomsten i samband med
samhällsbyggandet. I november 2008 överlämnade Utredningen om expropriationsersättning sitt slutbetänkande Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.,
SOU 2008:99, till regeringen. I betänkandet
föreslås vissa förändringar av ersättningsbestämmelserna
i
expropriationslagen
(1972:719), exempelvis att regler om individuellt
värde och vinstdelning införs samt att presum35

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

tionsregeln (4 kap 3 §) upphävs. Tillämpningen
av expropriationslagens ersättningsbestämmelser
sker även genom annan lagstiftning, t.ex. planoch bygglagen (1987:10), ledningsrättslagen
(1973:1144)
och
fastighetsbildningslagen
(1970:988). Betänkandet har remissbehandlats
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Kompetensutveckling för bättre tillämpning av
plan- och bygglagen

Kompetensen angående hur plan- och bygglagstiftningen ska tillämpas behöver höjas. Det
anser regeringen som i regleringsbrevet för 2008
gav Boverket i uppdrag att tillsammans med
länsstyrelserna under tre år arbeta med kompetensutveckling. Kompetenssatsningen genomförs med olika typer av seminarier och
webbutbildningar. Målgruppen för åtgärderna är
i första hand länsstyrelserna, men även andra
statliga myndigheter och kommuner kommer att
beröras. Målen för kompetenssatsningen är:
-

Ökad insikt om ansvarsfördelningen för
effektivare tillämpning av plan- och
bygglagstiftningen.

-

Lämpliga och effektiva arbetssätt inom
länsstyrelserna och kommunerna.

-

Förbättrad samverkan
myndigheter.

-

Beredskap för kommande lagändringar.

-

Effektiva former för kompetensinsatser
inom staten och mellan stat och kommun.

-

Effektiva former för uppföljning, uppsikt
och tillsyn.

mellan

statliga

Ett utbildningsmaterial – kompendiet PBL i sina
sammanhang – har tagits fram för den första
etappen av projektet. Uppgiften är att öka
kunskapen om plan- och bygglagstiftningen som
verktyg, vilka samband som finns med annan
lagstiftning och vilka roller olika aktörer har i
planerings- och byggprocesserna. På varje länsstyrelse genomförs bland annat seminarier där
man diskuterar arbetssätt och metoder utifrån
olika fallbeskrivningar.
Under 2009 inriktas aktiviteterna på sambanden mellan den nationella nivån och länsstyrelserna. Frågan gäller hur olika nationella mål
och strategier förs vidare till länsstyrelserna
36

Boverket och länsstyrelserna planerar insatser
som främjar hur statens intentioner förs vidare
till den kommunala nivån. Målgruppen kommer
också att utvidgas, främst mot den kommunala
nivån. Sveriges Kommuner och Landsting är en
viktig samarbetspartner vid genomförandet av
kompetensutvecklingsinsatserna. För att förstärka Boverkets och länsstyrelsernas arbete när
det gäller tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen fick Boverket och länsstyrelserna en
resursförstärkning från och med 2009.
Samhällsbyggande med anknytning till
trafikfrågor

Samordnad planeringsprocess
I regeringens proposition Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
(prop. 2008/09:35) framhöll regeringen att det är
viktigt med en effektiv samordning mellan
planeringen av markanvändning och transportinfrastruktur och att det finns behov av en
effektivisering av den fysiska planeringsprocessen som regleras i lagen om byggande av
järnväg, väglagen, plan- och bygglagen samt i
miljöbalken. Regeringen aviserade härvid en
översyn av den fysiska planeringsprocessen för
transportinfrastrukturinvesteringar.
Regeringen beslutade i mars 2009 tillkalla en
parlamentariskt kommitté som bland annat ska
analysera planeringsprocessen för byggande av
transportinfrastruktur och föreslå sådana ändringar i väglagen och lagen om byggande av järnväg som innebär att processen effektiviseras. Ur
ett transportinfrastrukturperspektiv ska utredningsarbetet även omfatta miljökonsekvensbeskrivning och tillåtlighetsprövning enligt
miljöbalken samt frågor om samordning med
övrig fysisk planering enligt plan- och bygglagen.
Kommittén ska redovisa sitt uppdrag senast den
31 augusti 2010.
Cykelparkering
I ovan angiven proposition konstaterar regeringen vidare att andelen gång- och cykeltrafik av
de korta resorna bör öka och att kombinerade
resor med gång/cykel och kollektivtrafik bör
underlättas. Ett hinder för en sådan utveckling
anges vara att det saknas tydliga anvisningar om
hur cykelparkering ska hanteras i den fysiska
planeringen. Regeringen har i juni 2009 givit
Boverket i uppdrag att utarbeta en klarläggande
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vägledning för hur frågor om cykelparkering vid
järnvägsstationer och resecentra kan hanteras.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 december
2009.
Trafikbuller
Infrastrukturpropositionen behandlar även frågor om buller. Regeringen anger här att de riktvärden för trafikbuller som lades fast 1997 ska
tolkas som just riktvärden och inte som några
bindande krav. Regeringen framhåller att det
från klimatsynpunkt är angeläget att möjligheterna att komplettera befintliga tätorter med
ny bostadsbebyggelse genom exempelvis förtätning tas till vara, men att det ska ske på ett sätt
som är acceptabelt ur hälsosynpunkt vad gäller
t.ex. buller och luftföroreningar. Det bästa och
effektivaste sättet att reducera buller är att
genomföra satsningar vid källan. En övervägande
del av vägtrafikbullerexponeringen härrör från
det kommunala vägnätet. Ett instrument för att
komma till rätta med denna bullerexponering är
statlig medfinansiering för bulleråtgärder som
kommunerna vidtar.
Boverket gav i februari 2008 ut en rapport
Buller i planeringen – Planera för bostäder i
områden utsatta för buller från väg- och järnvägstrafik. Rapporten innehåller allmänna råd, en
handbok och en exempelsamling.
Det har vidare framkommit att det finns
behov av en vägledning för bland annat länsstyrelser och kommuner hur riktvärdena för
flygbuller bör tillämpas vid planering för och
byggande av bostäder. Regeringen har därför
givit Boverket i uppdrag att utarbeta ett fördjupat underlag för tillämpningen av flygbullerriktvärdena. Uppdraget, som ska fullgöras efter
samråd med berörda myndigheter, ska redovisas
senast den 30 september 2009.
EG-direktivet om omgivningsbuller som införlivats i svensk lagstiftning genom förordningen (2004:675) om omgivningsbuller syftar
bland annat till att samordna arbetet med buller
genom gemensamma bullermått, kartläggningsoch bedömningsmetoder samt åtgärdsprogram.
Under 2008 har kommuner med mer än 250 000
invånare utarbetat åtgärdsprogram inom sina
respektive områden.
Riksrevisionen har företagit en effektivitetsrevision avseende statens insatser för bedömningar av buller vid planläggning och byggande
av bostäder – se nedan.

Miljökvalitetsnormer för luftkvalitet och fysisk
planering
Både Miljöbalkskommittén och PBL-kommittén
har i sina slutbetänkanden (SOU 2005:59
respektive SOU 2005:77) angivit att det finns
stora oklarheter när det gäller tillämpningen av
miljökvalitetsnormerna i plan- och bygglagen.
Utredningen om åtgärdsprogram redovisar i sitt
betänkande (SOU 2005:113) förslag till inrättande av en ny form av åtgärdsprogram
knutna till miljökvalitetsnormerna.
Miljöbalkskommitténs och Åtgärdsprogramsutredningens förslag har remissbehandlats och
bereds
vidare
inom
Regeringskansliet.
Regeringen har i propositionen Ny instansordning för PBL-ärenden (prop. 2006/07:98)
aviserat sin ståndpunkt att skyndsamt låta utreda
behovet av en ändrad reglering av miljökvalitetsnormerna enligt plan- och bygglagen. Frågan
utreds inom Regeringskansliet.
Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark

Inom en nationalstadspark får enligt 4 kap. 7 §
miljöbalken ny bebyggelse och nya anläggningar
komma till stånd och andra åtgärder vidtas
endast om det kan ske utan intrång i parklandskap och naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i
övrigt skadas. Bestämmelsen gäller både åtgärder
som innebär tillfälligt intrång eller skada och
intrång eller skada som är av bestående karaktär.
Vägverket har inför byggandet av Norra
länken invid Bellevueparken i Stockholms
kommun anmält att bestämmelsen behövde
ändras för att det skulle vara möjligt att anlägga
en jordtunnel i ett öppet schakt från markytan.
Regeringen har i propositionen Tillfälliga åtgärder
i
en
nationalstadspark
(prop. 2008/09:110) lämnat förslag till en
bestämmelse i 4 kap. 7 § som gör det möjligt att
vidta sådana åtgärder som innebär ett tillfälligt
intrång eller en tillfällig skada i en
nationalstadspark. Det ska därvid vara fråga om
åtgärder som leder till en höjning av en parks
natur- och kulturvärden som tillgodoser ett
annat
angeläget
allmänt
intresse.
En
förutsättning är också att parken återställs så att
det inte kvarstår mer än en obetydlig skada eller
ett obetydligt intrång. Den nya bestämmelsen
trädde efter riksdagens ställningstagande
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(bet. 2008/09:CU18, rskr. 2008/09:210) i kraft
den 1 maj 2009.
Förköpslagen

Med anledning av ett regeringsuppdrag avlämnade Boverket i juni 2008 en rapport Utvärdering av förköpslagen (1967:868). I
rapporten redovisar verket flera alternativa
handlingslinjer samt bedömda för- och nackdelar
med respektive alternativ. Boverkets rapport har
sänts ut på remiss till ett 70-tal instanser. Härvid
har bland annat remissinstanserna ombetts
besvara frågan om de anser att förköpslagen bör
upphävas helt eller om lagen bör bibehållas i sin
nuvarande utformning. Boverkets rapport och
remissinstansernas synpunkter bereds för närvarande vidare inom Regeringskansliet.
Utvecklingen i landet inom plan- och
byggnadsväsendet

Som ett led i strävandena att förbättra Boverkets
och länsstyrelsernas arbete med en statlig överblick över tillämpningen inom plan- och byggnadsväsendet har Boverket i samverkan med
länsstyrelserna och efter samråd med Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) i december
2008 redovisat regeringsuppdraget Förbättrad
statlig överblick över tillämpningen av PBL. I ett
utvecklingsarbete har Boverket under 2009
också redovisat rapporten Uppsikt enligt planoch bygglagen. Rapporten är ett steg i Boverkets
arbete med att årligen redovisa aktuella
tendenser inom plan- och byggområdet.
Rapporten bygger på information lämnad i
Boverkets plan- och byggenkät, återrapporteringskrav enligt regleringsbrev samt Boverkets
och länsstyrelsernas gemensamma uppdrag att
efter samråd med SKL kartlägga kommunernas
organisation och resurser inom plan- och
byggområdet.
Rapporterna visar att kommunerna i sitt
arbete med planering i mycket stor utsträckning
är beroende av konsulter, att ålderstrukturen
bland de kommunalt anställda är ojämn och
medelåldern är hög samt att både länsstyrelserna
och kommunerna står inför en tydlig generationsväxling. Rapporterna visar också att rutiner
och arbetsmetoder för länsstyrelsernas tillsyn
behöver utvecklas. Vidare påtalas att det regio38

nala perspektivet fortfarande är outvecklat i
många kommunala översiktsplaner. Däremot har
många kommuner ett mellankommunalt samarbete kring vissa planeringsfrågor, t.ex. om
vindkraft och infrastruktur.
Boverkets och länsstyrelsernas gemensamma
arbete med att stärka Boverkets uppsiktsverksamhet och förbättra länsstyrelsernas tillsyn
sker i det gemensamma uppdraget om kompetenssatsningen gällande plan- och bygglagen, se
ovan. Arbetet kompletteras också genom samordningen mellan regleringsbreven för Boverket
och länsstyrelserna. Därutöver samverkar
myndigheterna bland annat inom ramen för den
så kallade BULT-gruppen (Boverkets Uppsikt,
Länsstyrelsernas Tillsyn).
Omfattningen av kommunernas översiktsplanering
Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha
en aktuell översiktsplan som omfattar hela
kommunen. Av Boverkets årsredovisning framgår emellertid att ett stort antal av landets
kommuner inte har antagit någon ny översiktsplan i stället för den som utarbetades
omedelbart efter plan- och bygglagens i kraftträdande 1987. Mer än var tredje kommun har
alltså en översiktsplan som är mer än 20 år
gammal.
Kraven på en obligatorisk översiktsplanering
motiverades bland annat av att statens inflytande
över planeringen minskade när plan- och bygglagen trädde i kraft och att det då behövdes en
planform inom vars ramar de samlade statliga
intressena inom markanvändning och bebyggelseutveckling kunde redovisas och komma till
beaktande. Ett annat motiv var att kommunerna
behövde en planform som ger framförhållning
och handlingsberedskap för efterföljande detaljplaneläggning och beslut om bygglov. Översiktsplanens avvägningar mellan olika allmänna
intressen ska vara vägledande för såväl
kommunens som andra myndigheters beslut i
markanvändningsfrågor. Dess roll och betydelse
är givetvis beroende av att planen är aktuell.
Plan- och bygglagen innehåller härvid krav på att
kommunfullmäktige minst en gång under
mandatperioden ska ta ställning till dess aktualitet. Antalet antagna och ändrade översiktsplaner under de senaste fem åren redovisas i
tabell 4.2.
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Tabell 4.2 Antalet antagna och ändrade översiktsplaner
2004–2008
Årtal

Antal antagna
översiktsplaner

Antal antagna ändringar av
översiktplaner

2004

6

25

2005

10

11

2006

25

21

2007

12

20

2008

6

26

Av Boverkets årsredovisning framgår att ett
stort antal kommuner inte har uppfyllt plan- och
bygglagens krav på att minst en gång under varje
mandatperiod ta ställning till översiktsplanens
aktualitet. Boverket konstaterar dock att många
kommuner arbetar med fördjupningar och med
tematiska tillägg till sina översiktsplaner. Antalet
sådana antagna ändringar uppgår till i storleksordningen 20 per år. Till följd av att statliga
medel har ställts till kommunernas förfogande
till översiktlig planering för vindkraftsutbyggnad
men även att översiktsplanen fortsättningsvis ska
vara ett instrument för redovisning av lämpliga
områden för landsbygdsutveckling i strandnära
lägen kan översiktsplaneinstitutet framgent förväntas komma att användas mera frekvent.
Detaljplaneläggningens omfattning m.m.
Antalet lagakraftvunna detaljplaner i Sveriges
kommuner ökade under inledningen av 2000talet för att nå sin högsta nivå 2006. Därefter har
en viss minskning skett. Antalet detaljplaner
uppgår till i storleksordningen 2 000 per år.
Användandet av planinstitutet områdesbestämmelser förefaller vara ytterst begränsat – i
storleksordningen 25 per år.
I tabell 4.3 nedan redovisas det antal detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit
laga kraft och finns registrerade under de senaste
fem åren.
Tabell 4.3 Antal lagakraftvunna detaljplaner och områdesbestämmelser 2004–2008
Årtal

Antal detaljplaner

Antal områdesbestämmelser

2004

1 980

46

2005

2 133

23

2006

2 188

23

2007

2 048

28

2008

1 963

14

Lantmäterimyndigheterna har ansvar för att
uppgifter om planer registreras i fastighetsregistret. Det finns en betydande eftersläpning
när det gäller registreringen. Lantmäteriet har på
regeringens uppdrag redovisat hur verket avser
att komma till rätta med denna eftersläpning.
Länsstyrelsernas handläggningstider för överklagade detaljplaner m.m.
Den genomsnittliga handläggningstiden för de
till länsstyrelserna överklagade detaljplanerna
och områdesbestämmelserna ligger på knappa
tre månader. Det innebär att den genomsnittliga
tidsåtgången minskat med tio dagar sedan föregående år och nu ligger på samma nivå som 2006.
En förklaring till minskningen kan vara att antalet beslutade ärenden minskade med cirka 15
procent i förhållande till 2007. Samtidigt kan
konstateras att det är en stor variation i de olika
länsstyrelsernas handläggningstider.
Länsstyrelsens ingripande mot kommunala detaljplaner
Den statliga kontrollen över kommunal planläggning sker bland annat med stöd av bestämmelserna i 12 kap. plan- och bygglagen. Där
anges att länsstyrelsen ska upphäva kommunens
beslut att anta en detaljplan om ett riksintresse
inte tillgodoses, om planens reglering av frågor
som angår flera kommuner inte samordnats på
ett lämpligt sätt, om en miljökvalitetsnorm inte
följs eller om bebyggelse blir olämplig med
hänsyn till vissa hälso- och säkerhetsaspekter
m.m. Av länsstyrelsernas årsredovisningar kan
utläsas att länsstyrelserna vid åtta tillfällen under
2008 ingrep mot och upphävde kommunala
detaljplaner. Motsvarande antal under 2006 och
2007 var fem respektive 24.
Till följd av ändringarna i plan- och bygglagen
och miljöbalken med anledning regeringens
proposition Strandskyddet och utvecklingen av
landsbygden (prop. 2008/09:119) som trädde i
kraft den 1 juli 2009 kan kommunen numera
under vissa förutsättningar upphäva strandskyddet genom en bestämmelser i en detaljplan.
Staten har med anledning härav givits en ny
ingripandegrund – länsstyrelsen ska upphäva
kommunens beslut att anta en detaljplan om
strandskyddet upphävs i strid mot bestämmelserna i miljöbalken.

39

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Till regeringen överklagade detaljplaner m.m. samt
handläggningstider
Kommunernas beslut enligt plan- och bygglagen
om att anta detaljplaner, områdesbestämmelser
och fastighetsplaner kan överklagas till länsstyrelsen vars beslut överklagas till regeringen.
Trenden under 2000-talet med en successiv
ökning av antalet till regeringen överklagade
detaljplaner bröts 2007. Denna utveckling överensstämmer med utvecklingen av antalet lagakraftvunna detaljplaner, se ovan. Ställt i relation
till dessa kan konstateras att i storleksordningen
10–15 procent av de antagna detaljplanerna har
prövats av regeringen under de gångna åren. För
områdesbestämmelserna är den andelen betydligt högre.
Antalet detaljplaner och områdesbestämmelser som överklagats till regeringen under de
senaste fem åren redovisas i tabell 4.4.
Tabell 4.4 Överklagade detaljplaner och områdesbestämmelser 2004–2008
Årtal

Antal överklagade
detaljplaner

Antal överklagade
områdesbestämmelser

2004

238

7

2005

299

3

2006

302

8

2007

249

6

2008

251

3

Handläggningstiderna hos regeringen låg under
2000-talets inledande år på en relativt stabil nivå
– drygt 50 procent av ärendena avgjordes inom
sex månader. Denna andel sjönk markant under
2007 för att därefter återigen öka något under
2008. Handläggningstiderna för de till
regeringen överklagade detaljplanerna redovisas i
tabell 4.5.
Tabell 4.5 Handläggningstiden för till regeringen överklagade detaljplaner 2004–2008
Inkommande år

Andel avgjorda inom
sex månader

2004

41%

2005

51%

2006

61%

2007

27%

2008

29%

Av de under 2008 till regeringen överklagade
detaljplanerna utgjordes 95 av planer med mer än
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tio bostadslägenheter. Motsvarande antal 2005,
2006 och 2007 uppgick till 130, 140 respektive
96. För bostadsplanerna är handläggningstiderna
i regel betydligt kortare än för övriga planärenden.
Regeringens beslut i detaljplaneärenden kan
bli föremål för rättsprövning enligt lagen
(2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut. Antalet regeringsbeslut som gått till
rättsprövning har under de senaste åren legat på
en tämligen konstant nivå om 30 ärenden per år.
Under 2008 uppgick antalet sådana ärenden till
38.
Som nämnts ovan har Miljöprocessutredningen lämnat tre betänkanden som på
olika sätt berör frågan om en förändrad instansordning för ärenden enligt plan- och bygglagen.
Utredningen har bland annat föreslagit att länsstyrelsens beslut i detaljplaneärenden ska överklagas till miljödomstol i stället för till regeringen. Utredningens förslag bereds för
närvarande inom Regeringskansliet..
Samhällsbyggande i Malmfälten

Boverket har lämnat två delredovisningar med
anledning av det regeringsuppdrag som bland
annat innebär att verket ska följa tillämpningen
av markanvändnings- och bygglagstiftningen i
Gällivare kommun och Kiruna kommun samt
stödja länsstyrelsen i arbetet med att ta till vara
och samordna statens intressen. I dessa redogör
Boverket för de åtgärder som genomförts inom
ramen för uppdraget samt redovisas planeringsläget avseende transportinfrastruktur och för
planeringen respektive kommun. Boverket lyfter
härvid särskilt fram behovet av samhällsplanerarkompetens och av tillräckliga resurser
för de utmaningar som utvecklingen i Malmfälten står inför. Vidare framhåller verket vikten
av att kulturmiljöaspekter beaktas i samband
med den fysiska planeringen och vid ansökningar om tillstånd för miljöfarlig verksamhet.
Boverkets uppdrag ska slutredovisas senast den
31 december 2009.
Efter ansökan av Banverket har regeringen i
november 2008 beslutat att vid prövning enligt
17 kap. miljöbalken tillåta att ny järnväg, inklusive triangelspår norr om Luossajärvi, byggs
förbi Kiruna tätort. Tillståndet är förknippat
med villkor som bland annat innebär att den
närmare lokaliseringen och utformningen ska
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ske så att påverkan på rennäringens bedrivande
så långt möjligt begränsas.
Stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur
ett jämställdhetsperspektiv

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att i
samverkan med länsstyrelserna stödja ett
utvecklingsarbete för att stärka tryggheten i
stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Uppdraget ingår i regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot
kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt
våld i samkönade relationer. Det löper till den 31
december 2010.
Uppdraget innebär att Boverket ska inventera
och sammanställa befintlig kunskap om hur
tryggheten i stads- och tätortsmiljöer kan
stärkas. I samverkan med länsstyrelserna ska
Boverket utveckla praktiska metoder baserade på
erfarenheter från kommuner och projekt och
genom regionala seminarier sprida denna kunskap och dessa metoder till kommuner, förvaltare och andra nyckelaktörer. Under våren
2009 arrangerades tio seminarier under rubriken”
Alla har rätt att känna sig trygga” och totalt sjuhundra personer har deltagit i kunskapsseminarierna.
Under hösten 2010 planerar Boverket att
genomföra en ny seminarieserie med fokus på de
projekt och åtgärder som genomförts.
Uppdraget omfattar även ekonomiskt stöd för
kommunala insatser och andra projekt för att
integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa arbetet för att stärka tryggheten i städer och
tätorter. Aktuell för stödet är trygghetsprojekt
som ökar kunskapen om jämställdhet i den
praktiska samhällsplaneringen. Medel till sådana
projekt kan sökas av kommuner, landsting,
huvudmän för kollektivtrafik, fastighetsbolag
samt föreningar (ideella och samfällighetsföreningar) för planerings- och/eller genomförandeinsatser för att stärka tryggheten i stadsoch tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv.
Stöd utgår till strategiska och metodutvecklande
åtgärder samt fysiska åtgärder. I en första ansökningsomgång har 16,5 miljoner fördelats till 70
projekt runt om i landet.
Ett 10-tal av de projekt som beviljats medel av
Boverket betraktas som principiellt viktiga.
Exempelvis projekt för att skapa pilotfall för hur
man kan arbeta med att stärka tryggheten ur ett

jämställdhetsperspektiv i tunnelmiljöer, utformning av öppna platser genom belysning och
översyn av vegetation, koncept för trygghetsvandringar samt trygga och jämställda transporter. De principiellt viktiga projekten ska ge
ett bra underlag till nya arbetssätt och metoder
som kan stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv och även
leda konkreta förbättringar av stadsmiljöerna så
att både kvinnor och män känner sig trygga.
Den andra ansökningsomgången pågår till den
31 oktober 2009 varefter återstående medel ska
fördelas.
Samhällsplanering och klimatet

Hållbart samhällsbyggande innebär bland annat
att klimatpåverkan från exempelvis transporter
och energianvändning ska minska. Ett ökat
klimatfokus innebär också en inriktning på
bättre planeringsunderlag. Klimatanpassning
måste ses i ett helhetsperspektiv som inbegriper
alla skeden i processen från planering och
byggande till förvaltningen av anläggningar och
byggnader.
Det förändrade klimatet och dess följder påverkar planering och byggande. Boverket har
haft i uppdrag att efter samråd med andra
myndigheter utveckla metoder för, och exempel
på, hur planering och byggande kan anpassas till
klimatförändringarnas effekter. Boverket redovisar i rapporten Bygg för morgondagens
klimatanpassning av planering och byggande
bland annat en analys av hur plan- och bygglagstiftningen kan användas för att anpassa planering och byggande till kommande klimatförändringar. Boverket konstaterar att plan- och
bygglagen är ett effektivt redskap när ny bebyggelse ska uppföras och klimatanpassas. Planoch bygglagen är däremot inte utformad för att
lösa problemet med att skydda befintlig bebyggelse från klimatförändringar. Boverket
konstaterar att ett bättre kunskapsunderlag
behöver tillhandahållas av bland annat olika
myndigheter men kommuner och myndigheter
behöver också bli bättre på att utnyttja den
information som finns.
Boverket har i regleringsbrevet för 2009 fått i
uppdrag att sammanställa erfarenheter och redovisa hur översiktsplaner och detaljplaner kan
fungera som styrmedel för att minska utsläppen
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av växthusgaser. Detta uppdrag ska redovisas
senast den 31 december 2009.
Regeringen har i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik, Klimat (prop.
2008/09:162) bland annat lyft fram länsstyrelsernas ansvar för att på regional nivå driva
på det statliga klimat- och energiarbetet och att
planera för och genomföra insatser och åtgärder
i samverkan med berörda aktörer. Av propositionen framgår vidare att länsstyrelserna fortsatt
bör ha en viktig roll när det gäller samordning av
mellankommunal samhällsplanering för minskad
klimatpåverkan och klimatanpassning. För att
samordna arbetet på regional nivå har länsstyrelserna anvisats 25 miljoner kronor per år för
perioden 2009–2011.
Propositionen lyfter vidare fram kommunernas möjligheter att påverka samhällsplaneringen genom att de har ansvaret för planeringen av mark- och vattenanvändningen på
lokal nivå. I vissa kommuner har det nationella
klimatarbetet gjort tydligt avtryck i den fysiska
planeringen – i översiktsplaner och detaljplaner.
Regeringen anger i propositionen därutöver
bedömningen att det kan finnas skäl att överväga
dels vissa förtydliganden, dels vissa utökade
regleringsmöjligheter i plan- och bygglagen.
Planering för vindkraftsproduktion

För att underlätta en utbyggnad av vindkraft har
riksdagen 2006 beslutat inrätta ett särskilt stöd
för att påskynda och utveckla planeringsarbetet
för vindkraft. Stödet uppgick till 30 miljoner
kronor per år 2007 och 2008 och förlängdes
genom riksdagens beslut (BP09) till att omfatta
även 2009 och 2010 med 30 miljoner kronor per
år. Boverket administrerar stödet och har t.o.m.
maj 2009 fått in 170 ansökningar och 57 miljoner
kronor i stöd har beviljats. Den geografiska
spridningen över landet är god och eftersom en
ansökan kan innefatta fler än en kommun innebär detta att det nu är över 180 kommuner, länsstyrelser samt regionala och kommunala självstyrelseorgan som arbetar med planeringsarbete
för vindkraft med hjälp av det statliga stödet.
Exempel på planeringsinsatser kan vara tematiskt
tillägg till översiktsplanen, fördjupning av översiktsplanen och planeringsunderlag. Även kostnaden för att ta fram en ny översiktsplan är
stödberättigat. Stödet går i sådana fall till den del
av arbetet som föranleds av planering för vind42

kraft. Åtta länsstyrelser har sökt stöd, främst för
att ta fram planeringsunderlag i form av exempelvis landskapsanalyser och fördjupad vindkartering.
För att ytterligare underlätta vindkraftsutbyggnaden har regeringen i en proposition
(prop. 2008/09:146) till riksdagen lämnat förslag
om regelförenklingar. Vindkraftsanläggningar
som har fått tillstånd enligt miljöbalken ska inte
längre behöva bygglov och kravet på detaljplan
ska endast gälla för områden där det råder stor
efterfrågan på mark för byggnader eller anläggningar. För att bevara kommunernas inflytande
över markanvändningen införs krav på kommunens medgivande för att tillstånd enligt miljöbalken ska lämnas. Riksdagen beslutade i maj
2009 att anta regeringens förslag (bet.
2008/09:MJU27, rskr. 2008/09:258). Lagändringarna har trätt i kraft den 1 augusti 2009.
Se vidare under utgiftsområde 21 Energi för
ytterligare redovisningar av regeringens satsningar på vindkraft.
Geotekniska frågor

Statens geotekniska instituts (SGI) övergripande
mål är att utgöra ett kompetenscentrum för
geotekniska och miljögeotekniska frågor. SGI:s
verksamhet omfattar forskning och teknikutveckling samt förmedling av geoteknisk och
miljögeoteknisk kunskap så att den kommer till
praktisk nytta. SGI:s arbete har bidragit till att
minska riskerna för ras, skred och stranderosion
bland annat genom:
-

Remissvar avseende stabiliseringsfrågor.

-

Stöd i säkerhetsfrågor i planeringen.

-

Stöd avseende ansökningar om statsbidrag
till
förebyggande
åtgärder
mot
naturolyckor.

-

Stöd till kommuner och räddningstjänst vid
inträffade ras och skred.

-

Kartläggning av omfattningen av stranderosion.

Myndigheten har också bedrivit FoU-verksamhet (70 projekt) varav de flesta projekten
varit kopplade till pågående miljö-, bygg- eller
anläggningsverksamhet. Ett flertal projekt har
varit kopplade till frågan om klimatförändringarnas påverkan på mark och vatten. SGI har
även bedrivit rådgivningsverksamhet i form av
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utredningar, granskning av projekteringar,
kontroll av entreprenadarbeten samt klarläggande av omgivningspåverkan till kommuner,
myndigheter och privata aktörer. Verksamheterna har bidragit till att effektivisera plan- och
byggprocessen.
Planering av havsområden

I propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (2008/09:170) aviserar regeringen för
riksdagen sin avsikt att utveckla den fysiska
planeringen av havet. I första hand bör en statlig
sammanhållen planering av Sveriges ekonomiska
zon införas men andra havsområden kan också
komma att omfattas av nya planeringsförutsättningar. Frågan bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
EU:s samarbete kring territoriell utveckling

Planeringssamarbete inom Östersjöområdet har
under året ökat. Ett arbete med ett långsiktigt
planeringsperspektiv för regionen har pågått
inom organisationen VASAB (Visions and
Strategies Around the Baltic). Boverket har på
uppdrag av Regeringskansliet medverkat i arbetet samt sammanställt underlag. Planeringsdokumentet beräknas antas under det planerade
ministermötet, en konferens för de ministrar
som ansvarar för ”spatial planning and development” gällande de 11 länder i ”Baltic Sea Region”
som ska hållas Vilnius i oktober 2009.
Hållbar stadsutveckling

Den stora betydelse som utvecklingen i städer
har för bland annat ekonomisk utveckling och
konkurrenskraft, fattigdomsbekämpning, social
sammanhållning och miljö uppmärksammas allt
mer i samarbete inom EU och andra internationella sammanhang. Inte minst stadsutvecklingens koppling till klimatfrågan står i
ökande grad i fokus.
Det informella samarbetet kring hållbar stadsutveckling inom EU sker framför allt genom
kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Under året har
initiativ tagits för att utveckla samarbetet. Under
det franska EU-ordförandeskapet inleddes en
process för att stärka förutsättningarna för

medlemsstaternas genomförande av Leipzigstadgan för hållbara europeiska städer. Vid ett
informellt ministermötet i november 2008 i
Marseille godkändes ett förslag att under fransk
ledning ta fram ett så kallat ”reference framework”, en gemensam samling indikatorer, goda
exempel, arbetsmodeller m.m. som på frivillig
basis ska underlätta europeiska städers arbete
med hållbar stadsutveckling. Sverige deltar i
arbetet tillsammans med flertalet andra medlemsstater. Inom det urbana utvecklingsarbetet
har regeringen och 21 kommuner tecknat lokala
utvecklingsavtal för 2008–2010. Syftet är att
åstadkomma en effektiv användning av ordinarie
resurser, för att minska utanförskapet i stadsdelar med ett utbrett utanförskap. Se även
utgiftsområde 13 Integration.
Regeringens satsning på hållbara städer inleddes under 2008 genom tillsättandet av
Delegationen för hållbara städer. Delegationen
har till uppgift att till och med 2010 verka för en
hållbar utveckling av städer, tätorter och
bostadsområden. Delegationen har ett brett
uppdrag och ska genomföra olika åtgärder som
sätter fokus på och långsiktigt bidrar till förbättrade förutsättningar för utveckling av hållbara städer. Inom uppdraget ingår att delegationen ger ekonomiskt stöd till projekt som
syftar till att främja en hållbar stadsutveckling
som väsentligt kan minska utsläppen av växthusgaser. Se även utgiftsområde 20 Allmän miljö
och naturvård.
UN-HABITAT

FN-organet UN-HABITAT arrangerade 2008
för fjärde gången konferensen World Urban
Forum, denna gång tillsammans med Kina i
staden Nanjing på temat ”Harmonious
Urbanisation: The Challenge of Balanced
Territorial Development”. Forumet blev det
största hittills med cirka 13 000 deltagare.
Regeringskansliet, flera myndigheter, högskolor och andra organisationer deltog aktivt i
forumet, och sammanlagt närvarade cirka 200
svenskar. Ett stort antal seminarier genomfördes och Sverige deltog även med en utställning och mötesplats som tilldrog sig stor
uppmärksamhet. De svenska erfarenheterna
kring hållbar stadsutveckling och SymbioCitykonceptet lyftes fram. Under mötet presenterades en rapport ”Improving Slum Conditions
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Through Innovative Finanancing” av FIG
(lantmätares
internationella
organisation,
Fédération Internationale des Géomètres eller
International Federation of Surveyors) tillsammans med UN-HABITAT och Global Land
Tool Network. Projektet initierades av Lantmäteriet och Statens bostadskreditnämnd vid
FIG-kongressen 2008 i Stockholm och hanterar
den koppling som krävs mellan finansmarknaden
och lantmäteriverksamheten (ordnade fastighetsförhållanden, fastighetsregister, säker besittningsrätt etc.) för att skapa en rättvis och hållbar
bostadsförsörjning för alla.
Sverige har genom Regeringskansliet, Sida och
Statens Bostadskreditnämnd deltagit vid UNHABITATs Governing Council i Nairobi i mars
2009, där bland annat förutsättningarna för
bostadsfinansiering och städernas roll i klimatförändringarna diskuterades, utöver frågor kring
styrningen av FN-organet.
Även olika bilaterala samarbeten kring hållbar
stadsutveckling och miljöteknik har utvecklats.
En särskild satsning på samarbete med Kina
inom detta område genomförs och en högnivåsamordnare har tillsatts.
4.4.1.2 Byggande och förvaltning

Målet för byggande och förvaltning är:
-

Långsiktigt hållbara byggnadsverk.

-

Effektiva regelverk och andra styrmedel
som utifrån ett livscykelperspektiv verkar
för effektiv resurs- och energianvändning
samt god inomhusmiljö i byggande och
förvaltning.

-

En väl fungerande konkurrens i bygg- och
fastighetssektorn.

Utvecklingen av effektiva byggregler m.m.

Det svenska byggregelverket baseras i stor utsträckning på EG-direktiv. Att utforma tekniska
krav på byggnader och anläggningar ligger dock
uteslutande inom medlemsländernas ansvarsområde, vilket är en nödvändighet med hänsyn
till bland annat skilda klimat- och markförhållande.
Boverkets konstruktionsregler, BKR, ersätts
successivt av europeiska beräkningsmetoder,
eurokoder.
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Arbetet med revidering av byggreglerna, BBR, är
slutfört vad gäller den mer systematiska översynen så när som på brandskydd som fortfarande pågår. Boverket ordnar fortlöpande
informationsdagar för att sprida ändringarna till
kommuner, länsstyrelser och bygg- och fastighetssektorn. Boverket har även publicerat handböcker om bullerskydd i bostäder och lokaler,
brandbelastning och under 2009 beräknas en
handbok om fuktsäkerhetsprojektering vara
färdig.
Energieffektivisering i bebyggelsen

EG-direktivet om byggnaders energiprestanda
omfattar bland annat minimikrav på nya byggnader, minimikrav vid större renoveringar i
byggnader över 1 000 kvadratmeter och att det
ska finnas en energideklaration för byggnader.
En omarbetning av EG-direktivet pågår och det
förväntas slutförhandlas under andra halvåret
2009.
Specifika krav på byggnaders energiprestanda
finns i dag för nya byggnader. Enligt Boverkets
bedömning får energikraven i Boverkets byggregler ett ökat genomslag i den nya bebyggelsen.
Utifrån den förordningsändring som regeringen
gjorde 2008 har Boverket fastställt reviderade
och skärpta tillämpningsföreskrifter för energihushållning för eluppvärmning i nya byggnader.
De ställer hårdare krav vid eluppvärmning. Dessa
föreskrifter trädde i kraft den 1 februari 2009
men genom övergångsbestämmelser kommer de
tillämpas fullt ut från den 1 januari 2010. Boverket har regeringens uppdrag att under 2009
följa upp hur energikraven uppfylls och vid
behov föreslå hur efterlevnaden av energikraven
kan förbättras. Vidare ska Boverket påbörja ett
arbete med att se över gällande energikrav för
nya byggnader. Senast 2011 ska energikraven i
föreskrifterna skärpas med utgångspunkt i de
krav som ställs i EG-direktivet om byggnaders
energiprestanda.
Det finns i dag inte några bindande regler med
specifika energikrav vid ombyggnad. Arbete
pågår vid Boverket för att ta fram ändringsföreskrifter med målsättningen att de ska anmälas till Europeiska kommissionen under 2009.
Boverket ansvarar för systemet med energideklarationer. Det är ett nytt regelsystem som
inneburit
omfattande
informationsinsatser
riktade till fastighetsägare, branschorganisa-
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tioner, kommuner och energiexperter. Till 2008
års utgång hade cirka 50 000 energideklarationer
tagits emot vilket är avsevärt lägre än de cirka
350 000 byggnader, flerbostadshus och lokaler,
som skulle ha varit deklarerade. En anledning till
det låga antalet är att det varit brist på energiexperter för att utföra arbetet inom den utsatta
tiden.
Riksrevisionen har våren 2009 gjort en
granskning av införandet av energideklarationer,
se vidare under avsnitt 4.7 Revisionens iakttagelser.
För ytterligare resultat om arbetet med
energideklarationer och om andra insatser om
energieffektivisering i bebyggelsen se under
utgiftsområde 21 Energi.
Inomhusmiljö m.m.

Energideklarationerna ska även innehålla uppgifter om genomförd radonmätning och obligatorisk ventilationskontroll. Uppgifterna i
deklarationerna tas in i ett nationellt register.
Boverket har på grundval av de deklarationer
som upprättats vid utgången av år 2008, redovisat uppgifter om utförd obligatorisk ventilationskontroll, OVK, samt radonmätning. Av de
41 000 byggnader som omfattas av OVK och
som vid tidpunkten deklarerats, hade 78 procent
godkänd OVK och 19 procent underkänd sådan.
Det kan noteras att endast 76 procent av nya
mekaniska ventilationssystem som installerats i
småhus var godkända vid den första besiktningen. Totalt fanns cirka 50 000 energideklarationer i registret. I dessa har radonmätning
utförts enligt följande: småhus 15 procent varav
7 procent överstiger gränsvärdet för radon på
200 Bq/kubikmeter luft. Motsvarande uppgifter
för hyreshus och specialfastigheter är 32 procent
och 14 procent respektive 35 procent och 10
procent. Antalet ansökningar om bidrag till
åtgärder mot radon i småhus har ökat de senaste
åren och kan ses som ett uttryck för en ökad
medvetenhet om hälsokonsekvenserna av radon.
Informationsportalen ”omBoende” som Boverket och Konsumentverket gemensamt har
uppdrag att utveckla och förvalta innehåller även
information om inomhusmiljö utöver frågor om
byggande och boende se under avsnitt 3, Bostadsmarknad.

Byggnaders tekniska egenskaper

Regeringsuppdraget till Boverket att redovisa
byggnaders tekniska utformning, BETSI, har
avslutas genom att uppdraget har redovisats i
början av september 2009. I uppdraget ingår att
redovisa bl.a. byggskador, fukt, mögel samt
buller. Vidare ingår redovisning av åtgärder och
kostnader för att avhjälpa problemen.
Utvecklingen i landet inom bygg- och
fastighetssektorn m.m.

Ett ytterligare sätt att göra en beskrivning av
byggsektorn har utförts av Statskontoret på
uppdrag av regeringen (Finansdepartementet).
Uppdraget har presenterades 31 mars 2009 i
rapporten (2009:6) Sega gubbar? En uppföljning
av Byggkommissionens betänkande Skärpning
Gubbar. Enligt uppdraget skulle Statskontoret
redovisa väsentliga genomförda, pågående och
planerade insatser inom följande områden: byggsektorns eget förbättringsarbete, statliga utredningar, lagändringar, förordningar, myndigheters övriga arbeten inom området samt arbete
som påverkar eller har påverkat attityder och
arbetssätt inom byggsektorn. Statskontorets
rapport bygger på egna iakttagelser och andras
studier samt intervjuer på riks- och lokal nivå.
Statkontoret konstaterar att vidare utredning
krävs för att kunna bedöma problemens vidd
och om staten kan eller bör påverka utvecklingen. I rapporten anges att problembilden är i
stort sett densamma nu som när Byggkommissionen lämnade sitt betänkande. Statskontoret poängterar att byggherren har en
nyckelroll för att öka omvandlingstrycket i
branschen. Rapporten bereds nu i Regeringskansliet. Statskontorets slutsatser kan övergripande och i korthet sammanfattas på följande
sätt:
-

Den långsamma förändringsbenägenheten
kan till stor del tillskrivas en otydlig efterfrågan och ett lågt omvandlingstryck.

-

Byggherren betraktas ibland som slutkundens representant men drivkrafterna
som ombud skiljer sig åt mellan olika byggherrekategorier.

-

Hantering av detaljplaner och markförsäljning kan minska transparens och missgynna små byggherrar.
45
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-

Byggherren är i allmänhet ingen beställare
som underlättar industriellt byggande.

-

Vissa entreprenadformer har starkare drivkrafter till ett kvalitativt och kostnadseffektivt arbete.

-

Byggfelen uppges snarare ha ökat än
minskat.

-

Incitamenten
till
effektivisering,
kompetenshöjning och utveckling är låga
hos
byggföretagen
oberoende
av
konjunkturläge.

-

Arbetsmarknadens parter har olika
utgångspunkter men skulle kunna sträva
mer mot gemensamma mål och lösningar.

-

Oklar ansvars- och uppgiftsfördelning
mellan statliga myndigheter.

-

Den statliga styrningen upplevs som
otydlig av branschen.

Tillgänglighet m.m.

Tillgänglighet i den byggda miljön handlar om
rätten att kunna röra sig fritt och verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. Att förbättra tillgängligheten är ett av
de centrala målen i handikappolitiken. Enligt den
nationella handlingsplanen för handikappolitiken, som antogs av riksdagen 2000, ska alla
enkelt avhjälpta hinder vara avhjälpta senast
2010. Bestämmelserna om enkelt avhjälpta
hinder finns i 17 kap. 21 a § plan- och bygglagen.
Regeringen beslutade därför i oktober 2007
att tillsätta en statssekreterargrupp som fick i
uppgift att ta fram en strategi tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landsting för att göra
en kraftsamling och öka tempot. I strategi
Enkelt avhjälpt, som antogs i september 2008,
anvisade regeringen bland annat 6 miljoner
kronor för 2009 och 6 miljoner kronor för 2010
till informationsinsatser kring enkelt avhjälpta
hinder. Boverket fick i sitt regleringsbrev för
2009 i uppdrag att tillsammans med Sveriges
Kommuner och Landsting och i samråd med
länsstyrelserna genomföra en uppsökande
informationsverksamhet i kommunerna om
bestämmelserna kring enkelt avhjälpta hinder.
En projektplan redovisades till Miljödepartementet den 1 mars 2009.
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I beredningen av en reformerad plan- och
bygglagstiftning ingår även att ge tillgänglighetsfrågorna en ökad tyngd i bygglovsprocessen
Bygga-bo-dialogen

Bygga-bo-dialogen har sedan våren 2004 verkat i
drygt 5 år med att förverkliga åtagandena i
Bygga-bo-dialogens överenskommelse. Boverket
fick 2006 ett förnyat uppdrag att driva ett
sekretariat för Bygga-bo-dialogen under 2006–
2009. Arbetet med att utveckla en dialog med
överenskomna mål och åtagande började dock
redan 1998.
Det övergripande målet är att dialogens arbete
ska inspirera och leda till hållbara lösningar för
bygg- och fastighetssektorn. Utöver varje aktörs
eget arbete med åtaganden inom hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv
resursanvändning har fyra större projekt inom
Bygga-bo-dialogen utvecklats.
-

Bygga-bo-dialogens tvådagars kostnadsfria
kompetensutvecklingsprogram för alla som är
verksamma inom bygg- och fastighetssektorn. Det finns i dag utbildningspaket riktat till olika målgrupper.
Kompetensutvecklingsprogrammet
är
efterfrågat och antalet utbildningsdagar och
därmed antalet utbildade har hela tiden
ökat. I mars 2009 hade drygt 1 800
personer Bygga-bo-utbildats och fler än
20 000 personer förväntas ha vidareutbildats.

-

Goda exempel. En rapport med hittills 34
goda exempel som visar att det går att
uppnå hållbart byggande, drift och förvaltning har tagits fram.

-

Det Goda samtalet. Kommunerna som
ingår i dialogen, Stockholm, Göteborg,
Malmö, Karlstad, Hofors och Kalmar,
prövar och utvecklar "det goda samtalet", en
metod för direkt dialog mellan berörda
parter i den fysiska planeringens tidiga
skeden.

-

Miljöklassning av byggnader. 2003 startade
forskare från KTH, Chalmers och Högskolan i Gävle i samarbete med 27 företag
arbetet med att utveckla ett nationellt
system för att miljöklassa byggnader.
Projektet har finansierats av Bygga-bodialogen, Formas-BIC, Energimyndigheten
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och de företag som ingick i projektgruppen.
År 2008 lanserades klassningssystemet och
under 2009 fortsatte implementeringsarbetet.
Flera
fastighetsägare,
bl.a.
Länsförsäkringar,
Familjebostäder
Göteborg, Jernkontoret, Fastighetsverket
har använt eller använder sig av Bygga-bodialogens system för att miljöklassa sina
byggnader. Miljöklassningen är ett frivilligt
tillägg till Energideklarationerna och ger en
god helhetsbild av en fastighets status; inte
bara energi, utan även inomhusmiljö och
kemiska ämnen.
Bygga-bo-dialogens arbete uppmärksammades
positivt på den av Bygga-bo-dialogens och Delegationen för Hållbara städers gemensamma
konferens den 2 april 2009. Regeringen vill på
olika sätt ta till vara på denna kunskap och dessa
erfarenheter genom att öka fokus och utveckla
arbetet inom statliga myndigheters ordinarie
arbete, t.ex. Boverket men även vidga vyerna och
rikta fokus på internationell utveckling och
miljöteknikexport, bl.a. genom Delegationen för
Hållbara städer och Exportrådet.
Bygga-bo-dialogens sekretariat inom Boverket upphör vid utgången av 2009. För att
upprätthålla Bygga-bo-dialogens kompetensutvecklingprogram gav regeringen i juni 2009
Boverket i uppdrag att dels under 2010 fortsatt
driva kompetensutvecklingsprogrammet, dels
utreda och därefter överlämna kompetensutvecklingprogrammet till framtida förvaltare.
Bygga-bo-dialogen har bildat en intresseförening, Miljöklassad Byggnad, öppen för
aktörer som vill vara med att utveckla och förvalta miljöklassningssystemet i syfte att stödja
implementeringen av miljöklassningssystemet
samt att utveckla och förvalta systemet efter
2009.

ras från att för närvarande omfatta produkter,
inklusive vissa byggprodukter, som behöver
tillföras energi för att kunna användas till att avse
produkter som vid brukandet påverkar energianvändningen.
Europeiskt och internationellt arbete pågår
kring hållbart byggande inom EU med utgångspunkt i handlingsplanen Lead Market Initiative,
LMI, pionjärmarknadsinitiativet.
Arbetet inom ramen för det 1988 beslutade
byggproduktdirektivet syftar till att skapa en
fungerande inre marknad på byggproduktområdet. Den pågående verksamheten avser nu
främst att följa upp och komplettera de cirka 400
färdiga harmoniserade standarderna, dvs. gemensamma provningsmetoder och produktbeskrivningar.
För att den inre marknaden ska kunna fungera
med fri rörlighet av varor och tjänster har medlemsländerna ålagts att bedriva en marknadskontroll.
Inom byggområdet är Boverket i förordning
(2005:893) om marknadskontroll utpekad som
marknadskontrollmyndighet. De aktuella produkterna är byggprodukter, hissar, vissa pannor
och skidliftar. Under det gångna året har Boverket arbetat med 24 marknadskontrollärenden,
varar hälften har avsett hissar, motordrivna
portar och linbanor. I de fall felaktigheter har
funnits har Boverket tagit kontakt med ansvariga
marknadsaktörer och därefter har rättelse skett
utan ytterligare åtgärd från verket. Under år
2008 har Boverket genomfört fältkontroll på
bland annat träbaserade skivor, kranar, rörkopplingar, cellplastisoleringsprodukter, sandwichelement och industriskorstenar.
Boverket samarbetar med andra marknadskontrollmyndigheter ansvariga för närliggande
produkter. Samarbete och erfarenhetsutbyte
finns även mellan medlemsländerna.

Fungerande inre marknad

Arbete med byggproduktförordningen

Byggområdet berörs av en rad EG-direktiv och
en del förändringar av dessa är aktuella. Som
exempel kan nämnas ändringen av energiprestandadirektivet (KOM(2008)780 final/000)
och
ecodesigndirektivet
(KOM(2008)0311)/000) vilka för närvarande
förhandlas inom ministerrådet. Energiprestandadirektivet utgör bas för energideklarationerna m.m. Ecodesigndirektivet föreslås änd-

EU-kommissionens förslag till byggproduktförordning behandlas i ministerrådet och förhandlingarna kommer att fortsätta under det
svenska ordförandeskapet. EU parlamentet
röstade om förslaget i plenum den 24 april
2009 med 123 ändringsförslag. Byggproduktförordningen avses ersätta det nu gällande
byggproduktdirektivet. Syftet med förslaget är
att förtydliga, förenkla och modernisera
47
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reglerna för CE-märkning av byggprodukter
samt att bidra till att effektivare undanröja
kvarstående handelshinder för byggprodukter
och därmed förbättra konkurrensen och den
inre marknadens funktion. Förordningsförslaget innehåller förenklade procedurer i
syfte att underlätta för tillverkare, särskilt
småföretagare och mikroföretag.
4.4.1.3 Lantmäteriverksamhet

Målet för lantmäteriverksamheten är:
-

En effektiv rättssäker förrättningsverksamhet och en ändamålsenlig fastighetsindelning.

-

En god försörjning med grundläggande
geografisk information och fastighetsinformation som utvecklas utifrån samhällets behov och bidrar till ökad samhällsnytta.

-

En effektiv och rättssäker inskrivningsverksamhet som bidrar till en väl fungerande fastighetsmarknad.

Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten har fått en allt större
koppling till arbetet med säkrare el-, tele- och
järnvägskommunikation, bland annat är förrättningsinstitutet användbart i arbetet med att
trädsäkra ledningar längs järnvägar. Denna typ av
förrättningar har tillsammans med enlottsavstyckningar varit prioriterade under året.
Under 2008 minskade antalet ansökningar om
lantmäteriförrättning med sex procent jämfört
med föregående år. Detta beror troligtvis på lågkonjunkturen och den medföljande nedgången i
byggandet under andra halvåret av 2008.
Ärendeinströmningen är trots det hög, vilket
tillsammans med andra faktorer (bland annat
rekryteringsproblem, stora pensionsavgångar,
mer komplicerade infrastrukturärenden) har
gjort att den genomsnittliga leveranstiden, från
ansökan och registrering av ett ärende, har ökat
under året. Även snittkostnaderna för förrättningarna har ökat. Detta beror delvis på att
storleken på förrättningarna har ökat, men även
på att leveranstiderna/handläggningstiderna inte
har kortats. Kostnaderna för de vanligast förekommande ärendetyperna, avstyckning och
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fastighetsreglering, har legat på samma nivå den
senaste treårsperioden. Lantmäteriet planerar
genomföra ett antal åtgärder för att minska
leveranstider och kostnader, exempelvis utveckling av e-tjänster och handläggningsstöd,
översyn av handläggningsprocessen och intensiv
rekrytering.
Genomförda kundnöjdhetsundersökningar
pekar på ett fortsatt gott förtroende för verksamheten. Antalet överklagade och återförvisade
ärenden är förhållandevis litet och uppvisar en
neråtgående trend. Antalet överklagade ärenden
uppgick till 1,9 procent (2,3 procent 2007) och
antalet återförvisade ärenden uppgick till 0,2
procent (0,2 procent 2007) av totala antalet
ärenden.
Tillsynen över de kommunala lantmäterimyndigheterna samt över den egna verksamheten har följt den femåriga tillsynsplan som
upprättades 2005. 16 tillsynsbesök har genomförts under året. En generell slutsats efter årets
besök är att verksamheten vid myndigheterna
fungerar bra.
Lantmäteriet har slutfört arbetet med en ny
norm för värdering av skogsmark. Den tidigare
skogsnormen från 1950 har tidigare fått kritik,
bland annat från Riksrevisionen (RIR 2005:15)
för att inte vara anpassad till dagen skogsbruk.
Normen används i värdering för att beräkna
ersättning till markägare som utsätts för markintrång, exempelvis vid byggande av vägar, järnvägar och kraftledningar.
Ägarlägenheter
Den 1 maj infördes en ny boendeform i Sverige –
ägarlägenheter. Det innebär att det är möjligt att
äga sin egen lägenhet i ett flerbostadshus. Ännu
saknas statistik över pågående projekt för att
bilda ägarlägenheter. Intresseförfrågningarna
angående ägarlägenhetsfastigheter är enligt
Lantmäteriet störst utanför storstadsområdena.
Inskrivningsverksamhet

Den 1 juni 2008 fördes ansvaret för inskrivningsverksamheten dvs. inskrivning enligt jordabalken över till Lantmäteriet från Sveriges Domstolar. Verksamheten bedrivs på sju orter i
Sverige och omfattar cirka 200 personer. Övergången innebar en omställning för personal, från
domstol till förvaltningsmyndighet, samt förändringar av teknik- och telefonisystem. På två
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av orterna bytte man också lokaler. Övergången
innebar att kötiderna ökade något, främst under
sommaren. Bedömningen är dock att övergången i stort fungerat bra.
Lantmäteriet har påbörjat ett arbete med att
förändra arbetsprocessen hos inskrivningsmyndigheten så att den blir mer enhetlig både
avseende arbetssätt och rättstillämpning.
Lagfartskapningar
Lantmäteriet har inom ramen för ett regeringsuppdrag
studerat
problematiken
med
lagfartskapningar och då konstaterat att antalet
inträffade kapningar är lågt och att det är ytterst
sällsynt att ”kaparen” lyckats nyttja den kapade
lagfarten för att exempelvis få lån med fastigheten som säkerhet. Att drabbas av en lagfartskapning innebär dock enligt Lantmäteriet
ett betydande intrång i den personliga sfären.
Lantmäteriet föreslår i rapporten att en underrättelse ska skickas till överlåtaren efter beslut
om ny lagfart. Frågan bereds inom Regeringskansliet.
Informationsförsörjning, geografisk information
och fastighetsinformation

Tillgången till och användningen av grundläggande geografisk information och fastighetsinformation (geodata) har fortsatt att utvecklas.
Teknik- och tjänsteutvecklingen inom bland
annat Internet och mobiltelefoni har gjort att
användningen av informationen ökat inom en
mängd branscher och användningsområden. Den
största ökningen sker hos privatpersoner och
inom branscher där geografisk information
skapar nya mervärden för såväl offentliga som
privata organisationer och deras kunder. Goda
exempel på hur geodata sprids till allmänheten är
via tjänster som bland annat Eniro och hitta.se. I
båda dessa tjänster används adresser, kart- och
flygbilder i stor skala. Lantmäteriets GPSpositioneringstjänst (SWEPOS nätverks-RTK)
och satellitdatatjänsten Saccess är exempel på
professionella tjänster som byggts ut under året
och som bidragit till fler användare av geodata.
Användningen av den grundläggande fastighetsinformationen och kreditmarknadsinformation
är i olika grad beroende av fastighetsmarknaden
och en viss minskning av efterfrågan kan
observeras till följd av att finanskris och låg-

konjunkturen haft en dämpande effekt på fastighetsmarknaden.
Under året har Lantmäteriet tillsammans med
Geodatarådet, inom ramen för samordningsrollen, arbetat med den reviderade geodatastrategin. Syftet med strategin är att underlätta
användningen av geodata i samhället för att därigenom effektivisera offentlig förvaltning,
underlätta för medborgare och företag och för
att skapa tillväxt i den förädlingsbransch som
utvecklar applikationer och tjänster baserade på
geodata. En nationell geodataportal är under
utveckling, vilken förväntas underlätta tillgängligheten till information från olika myndigheter
väsentligt.
Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten kan delas in i mätning –
datafångst, data – förädlade data, GIT-system
(störst omfattning) och övrigt (t.ex. e-handel).
De största kundgrupperna har under 2008 varit
statliga myndigheter (160 miljoner kronor) följt
av företag (108 miljoner kronor) och kommuner
(77 miljoner kronor). Enligt en översiktlig
bedömning är cirka 47 procent av uppdragen
konkurrensupphandlade, cirka 39 procent
utförda inom ramen för myndighetssamverkan
och kommer resterande, cirka 14 procent från
övriga uppdrag. Lantmäteriet inriktar uppdragsverksamheten mot tjänster som breddar och
ökar användningen av den offentliga lägesbundna informationen och som gör det lättare
att komma åt den. Bland annat omfattar
verksamheten uppdrag för att anpassa
myndigheters systemlösningar m.m. till Inspiredirektivets krav.
Under året har Lantmäteriet sålt av kartförlagsverksamheten som ett led i att avgränsa
uppdragsverksamheten.
Marknads- och konkurrensrådet har under
året verkat som ett forum för dialog mellan
Lantmäteriet och marknadsaktörerna. Bland
annat har rådet analyserat marknadens storlek
och aktörer i syfte att kunna ta ställning till hur
Lantmäteriet ska kunna agera för att främja
marknaden och inte konkurrera på marknader
där andra aktörer finns. Metrias andel av den
totala marknaden uppskattas till cirka 9 procent.
Rådet har också haft i uppgift att medverka till
framtagandet av en marknads- och konkurrenspolicy för Lantmäteriets uppdragsverksamhet.
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Rådets medlemmar har inte kunnat enas om en
gemensam policy.
Internationellt arbete och verksamhet

Inom Lantmäteriverksamheten bedrivs tjänsteexport, dels genom Lantmäteriet, dels genom det
statliga bolaget Swedesurvey AB. Landfrågornas
betydelse för fattigdomsbekämpning och långsiktigt hållbar utveckling har under året fortsatt
varit i fokus.
Genom Lantmäteriets och Swedesurveys
verksamhet tillhandahålls kunnande och erfarenhet inom lantmäteriområdet globalt med
syfte att främja hållbar utveckling, minskad
fattigdom och ekonomisk tillväxt. Verksamheten omfattar frågor som rör grundläggande
politiska och juridiska förhållanden och olika
former av samhällsplanering, utveckling av
system etc. för fastighetsbildning, fastighetsregistrering och inskrivning, massvärdering av
fastigheter och geodetisk mätning samt aktiviteter för att skapa en infrastruktur för samhällets
informationsförsörjning avseende fastighetsoch geografisk information. Snabba förändringar
i form av bland annat hög befolkningstillväxt
och ökad konkurrens om mark- och vattenresurser, med efterföljande miljö och klimatproblem, gör att tillgången till mark och hur den
används spelar en viktig roll för många länders
utveckling. Även medvetenheten om att t.ex.
fastighetsinformationen utgör en infrastruktur
av stor betydelse för ekonomisk utveckling ökar.
Internationellt har landfrågorna och dess
betydelse för urban utveckling respektive hållbar
utveckling uppmärksammats dels av UNHABITAT vid World Urban Forum (WUF) i
Nanjing, Kina, dels genom att frågorna diskuterats inom FN:s kommission för hållbar
utveckling (CSD) under 2008 och 2009 (CSD16
respektive CSD17). Inom UN-HABITAT drivs
frågorna inom en särskild arbetsgrupp, Global
Land Tool Network, med syfte är att bidra till
fattigdomsbekämpning och uppfyllelse av
millenniummålen genom bland annat landreformer, transparenta fastighetssystem och
säker besittningsrätt till fastigheter.

Arbetet med införande av Inspire-direktivet

Den 24 december 2008 trädde de första genomförandebestämmelserna avseende Inspire-direktivet1 i kraft. Genomförandebestämmelserna
behandlar medlemsstaternas skyldighet att
upprätta metadata (information om en specifik
informationsmängds kvalitet, villkor för tillhandahållande etc.).
Även genomförandebestämmelser avseende
övervakning och rapportering har trätt i kraft (5
juni 2009). Genomförandebestämmelserna sätter
reglerna för medlemsstaternas övervakning av
uppbyggnaden och utnyttjandet av sina infrastrukturer för rumslig information och hur
rapportering om genomförandet av direktivet till
Europeiska kommissionen ska ske.
Inom Regeringskansliet bereds för närvarande
de författningsförslag som krävs för att genomföra direktivet i nationell rätt. Se även utgiftsområde 20, Allmän miljö- och naturvård.
4.4.2

Analys och slutsatser

4.4.2.1 Samhällsplanering och
bebyggelseutveckling

En omarbetning och modernisering av plan- och
bygglagstiftningen pågår som bland annat ska
leda till att den fysiska planeringen blir tydligare
och därmed effektivare, att bygglovprocessen
blir enklare och att tillgänglighetsfrågorna ges en
ökad tyngd. Frågan bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
De nya bestämmelserna om strandskydd
skapar förutsättningar för en förbättrad tillämpning. Skyddet stärks i områden med starkt
exploateringstryck samtidigt som de nya
bestämmelserna beaktar behovet av utveckling i
hela Sverige. Förändringarna syftar till att öka
det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet och skapar vidare en förbättrad samordning mellan miljöbalken och plan- och bygglagen.
Statens samlande roll och ansvar enligt planoch bygglagen har fortsatt varit i fokus där sam-

1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2007/2/EG

av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig
information i Europeiska gemenskapen (Inspire)
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ordningen mellan regleringsbreven för Boverket
och länsstyrelserna har utvecklats vilket medfört
att samverkan mellan Boverket och länsstyrelserna ökat. Bidragande orsaker har varit
regeringens gemensamma uppdrag angående
bland annat kompetenssatsningen gällande planoch bygglagen, uppdraget att stärka tryggheten i
städer och tätorter ur ett jämställdhetsperspektiv
samt uppdraget om insamling av data för uppsikt
och tillsyn. Uppdrag om insamling av data för
uppsikt och tillsyn avslutades sommaren 2008
och Boverket arbetar nu med detta material som
underlag
med framtagande av ett återrapporteringssystem för uppsikt enligt plan- och
bygglagen.
Arbetet med att stärka Boverkets uppsiktsverksamhet och förbättra länsstyrelsernas tillsyn
fortsätter. Detta arbete ska leda till en utvecklad
inomstatlig samordning för att ge en bättre och
tillförlitlig rapportering av planeringen och
tillämpningsproblemen i landet.
Stödet för planering av vindkraft har fått stor
spridning och visar på behov av planering för
vindkraft. Tydligare förutsättningar för en
utbyggnad av vindkraften skapas genom stödet.
Kommunal översiktsplanering bedrivs inte i
alla kommuner på ett sådant sätt att varje
kommun har en aktuell översiktsplan. Inte heller
uppfyller alla kommuner det lagstadgade kravet
att de minst en gång per mandatperiod ska ta
ställning till översiktsplanens aktualitet. Till följd
av att statliga medel ställts till kommunernas
förfogande för översiktlig planering för vindkraftsutbyggnad samt att översiktsplanen fortsättningsvis även ska vara ett instrument för
utpekande
av
lämpliga
områden
för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen kan den
kommunala översiktsplaneringen framgent förväntas komma att användas mera frekvent.
Inom Regeringskansliet pågår arbetet med en
ny instansordning för vissa ärenden enligt planoch bygglagen se även under avsnittet 4.8
Politikens inriktning nedan samt i utgiftsområde 1, Rikets styrelse, utgiftsområde 4
Rättsväsendet och utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård.
I linje med regeringens satsningen på Hållbara
städer så har ett arbete startat som ska leda till
att stärka samverkan inom miljö- och kulturområdet. Flera myndigheter inom både miljöoch kulturområdet är engagerade. Se även under
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid.

4.4.2.2 Byggande och förvaltning

Byggherren har ansvaret för att de tekniska
egenskapskraven som samhället enligt lag ställer
på byggnader och anläggningar infrias. Byggherren har också ansvaret för att valet av byggprodukter bidrar till att kraven uppfylls. Staten
har i plan- och bygglagstiftningen angett ett
antal verktyg som ska bidra till detta. Som
exempel kan nämnas de olika uttrycken för
kommunernas tillsyn (beslut om kvalitetsansvariga, tekniska samråd och beslut om
kontrollplan, slutbevis m.m.) samt kontroll av
byggnadsarbeten. Tyngdpunkten ligger på byggherrens egenkontroll. Flera av de nämnda systemen har befunnits vara bristfälliga och otydliga.
Omfattande förslag till förbättringar, förtydliganden och att göra kraven mer förutsägbara utgör grunden för pågående arbete inom
Regeringskansliet
Enligt EG-direktivet om byggnaders energiprestanda ska minimikrav på energiprestanda ses
över minst vart femte år och vid behov uppdateras för att återspegla den tekniska utvecklingen inom byggnadssektorn. Regeringen har
gett Boverket i uppdrag att följa upp i vilken
utsträckning som gällande krav för nya byggnader uppfyllts. Boverket ska även se över
gällande energikrav för nya byggnader. Senast
2011 ska energikraven skärpas med utgångspunkt i de krav som ställs i EG-direktivet om
byggnaders energiprestanda. När det gäller krav
vid ombyggnad är det angeläget att Boverket tar
fram väl avvägda energikrav som är förenliga
med andra tekniska egenskapskrav på byggnader.
Boverket har också fått regeringens uppdrag
att under 2009 följa upp hur systemet med
energideklarationer har införts utifrån fastighetsägares och brukares perspektiv. Det ska ske i
samråd med berörda branschorganisationer.
Boverket ska vid behov föreslå förbättringar och
förslag till regeländringar. Boverkets uppföljning
ska även omfatta hur energideklarationerna har
uppfattats av fastighetsägare och om de som
följd av den genomfört eller planerar att
genomföra de åtgärder som föreslagits i energideklarationen. Riksrevisionen har den 3 juni
2009 publicerat en granskning av energideklarationer, RiR 2009:06. Den innehåller
rekommendationer till såväl regeringen som
Boverket. Dessa redovisas under utgiftsområde
21 Energi samt under avsnittet Revisionens
iakttagelser i de delar som berör Boverket.
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Systemet för energideklarationer är en följd av
EG-direktivet om byggnaders energiprestanda.
Förhandlingar om en omarbetning av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda pågår
under 2009 och kan medföra förändringar när
det gäller bland annat minimikrav på byggnaders
energiprestanda och energideklarationer.
Bygga-bo-dialogen har bidragit till att
inspirera och utveckla hållbara lösningar för
bygg- och fastighetssektorn. De senaste åren har
intresset och efterfrågan för miljöklassning ökat
markant i Sverige. Bygga-bo-dialogen som
avslutades under 2009, har genom sitt arbete
med miljöklassning och kompetensutveckling
bidragit till detta. Det finns i dag ett flertal olika
system för miljöklassning av byggnader, och
Bygga-bo-dialogens system, Miljöklassat hus,
ger tillsammans med andra miljöklassningssystem såsom Miljöstatus, GreenBuilding LEED
och BREEAM möjligheter till miljöklassning av
byggnader. Regeringen ser positivt på utvecklingen och kommer att fortsätta bevaka miljöklassning av byggnader. Staten kommer även
fortsättningsvis delta i olika former av samverkan med olika aktörer för att bidra till en
fortsatt utveckling av hållbara lösningar för
byggandet.
4.4.2.3 Lantmäteriverksamhet

Den nya organisationen för Lantmäteriet som
genomfördes under 2008, genom att inskrivningsverksamheten överfördes till Lantmäteriet
och sammanslagningen av Lantmäteriverket och
de länsvisa lantmäterimyndigheterna till en
myndighet, har medfört en effektiv organisation
där huvuddelen av de fastighetsanknutna
frågorna samlats i en myndighet.
Lantmäteriets roll som samordningsansvarig
myndighet inom geodataområdet har fått ett
brett genomslag i samhället bland myndigheter,
kommuner, företag m.fl. Samordningsrollen har
bidragit till att det sker en snabb och positiv
utveckling inom geodataområdet och har också
bidragit till en ökad myndighetssamverkan inom
området. Detta visar sig inte minst i arbetet med
den nationella geodatastrategin. Syftet med
strategin är att främja användningen av geodata i
samhället för att därigenom effektivisera offentlig förvaltning, förenkla för medborgare och
företag och skapa tillväxt i den förädlingsbransch
som utvecklar applikationer och tjänster base52

rade på geografisk information och fastighetsinformation. En nationell geodataportal är under
utveckling, vilken förväntas underlätta tillgängligheten till information från olika myndigheter
väsentligt.
Den satsning på att utveckla och anpassa sin
verksamhet inom området e-förvaltning som
Lantmäteriet gjort under flera år har resulterat i
ett antal e-tjänster för att sakägare, kunder m.fl.
lättare ska kunna komma i kontakt med
myndigheten eller lättare ansöka om exempelvis
lantmäteriförrättning alternativt få tillgång till
myndighetens information. Några exempel är
Fråga lantmätaren, Min fastighet och webbkommunikation med sakägare. Ett annat exempel är Saccess, en fri tjänst som ger myndigeter
och allmänhet tillgång till satellitbilder, både
aktuella och historiska dataset som används i
många verksamheter. Samtidigt är den
information som Lantmäteriet förvaltar och tillhandahåller av stor betydelse för samhället i
övrigt och måste hanteras inom många
myndigheters ärendehandläggning. Sammantaget innebär detta att den grundläggande geografiska
informationen
och
fastighetsinformationen är av stor betydelse för eförvaltningen. Genomförandet av Inspiredirektivet kommer ytterligare att förbättra
tillgängligheten av geografisk information t.ex.
miljödata.

4.5

Regelförenklingsarbetet gällande
hållbart samhällsbyggande

Regelförenklingsarbetet på plan-, bygg- och
fastighetsområdet bedöms kunna bidra till
regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader med 25 procent till hösten
2010. En fortsatt prioriterad åtgärd i regelförenklingsarbetet är att effektivisera, förenkla
och förtydliga regelsystemet som rör plan-,
bygg- och fastighetsfrågor. Syftet med regelförenklingsåtgärderna är att åstadkomma en
märkbar positiv förändring i företagens vardag
och minska näringslivets administrativa kostnader till följd av plan-, bygg- och fastighetslagstiftning. Enligt Tillväxtverkets mätningar
uppgick de administrativa kostnaderna till cirka
7,2 miljarder kronor 2008.
Privatpersoner
kommer även att påverkas positivt av regelförenklingsåtgärderna.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

För närvarande bereds de sammanlagt över 250
förslag i plan- och bygglagstiftningen som
lämnats av flera utredningar. Det gäller bland
annat förutsättningar att få planbesked om
detaljplaneläggning, förutsättningar för att få
bygglov samt förtydligande av krav på samråd
och slutbesked.
Andra regelförenklingsåtgärder som bereds
inom Regeringskansliet är en avveckling av
mätningskungörelsen (1974:339) och förändringar av förköpslagen (1967:868).
En mycket viktigt förenklingsåtgärd som
genomförts är de lagändringar som underlättar
utbyggnaden av vindkraft. Lagändringarna som
trädde i kraft den 1 augusti 2009 innebär att
kravet på bygglov tas bort i de fall ett vindkraftverk omfattas av tillstånd enligt miljöbalken. De innebär också att kravet på detaljplan
endast ska gälla om det råder en stor efterfrågan
på mark för bebyggelse. Åtgärden beräknas
minska företagens administrativa kostnader.
Andra regelförenklingsåtgärder innebär förbättrad information, service, portaler och andra
e-tjänster på myndighetsnivå.
Ett samrådsmöte med näringslivet har hållits i
juni 2009 angående regelförenkling som rör
plan-, bygg- och fastighetsfrågor. För ytterligare
redovisningar av regeringens satsningar på
regelförenkling se under utgiftsområde 24
Näringsliv.

4.6

Hållbar utveckling

Regeringen inrättade 2007 en rådgivande
kommissionen för hållbar utveckling under
ledning av statsministern och miljöministern.
Ledamöterna i kommissionen kom från politik,
näringsliv, forskning och fristående organisationer. Kommissionen har inför starten av det
svenska ordförandeskapet i EU avslutat sin verksamhet.
Kommissionen har med sin breda sammansättning och fria arbetssätt givit värdefulla bidrag
till regeringens omfattande arbete med att
utveckla den nationella klimat- och energipolitiken och att förbereda det svenska ordförandeskapet i EU vad gäller de internationella
klimatförhandlingarna.
Verksamheten har dels inriktats på frågor om
den svenska nationella klimatpolitiken, dels på
de internationella klimatförhandlingarna. På

interna arbetsmöten och öppna seminarier har
flera frågor behandlats bland annat omvandlingen av det globala energisystemet utifrån
internationella energiorganet IEA:s analyser,
scenarios för olika utfall av förhandlingarna,
förutsättningarna för nyckelaktörerna Kina och
USA samt en uppdatering av det naturvetenskapliga underlaget. Därutöver har
kommissionen arbetat med hållbar utveckling i
ett bredare perspektiv genom att behandla
miljömålssystemet, teknikfrågor och det finansiella systemets roll för hållbar utveckling.

4.7

Revisionens iakttagelser

Årlig revision

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna för 2008 avseende Boverket, Statens geotekniska institut (SGI),
Lantmäteriet och Statens va-nämnd.
Beträffande Lantmäteriets verksamhet har
Riksrevisionen under 2008 granskat och följt
arbetet med införandet av den nya processen för
intern styrning och kontroll enligt förordningen
(2007:603) om intern styrning och kontroll
(FISK). Resultatet av granskningen har redovisats i en revisionsrapport. Granskningen har
visat att det finns brister i arbetet och dokumentationen som behöver åtgärdas. Riksrevisionen rekommenderar därför att arbetet
med riskanalys behöver utvecklas under 2009,
bland annat genom att riskerna konkretiseras
och tydligare kopplas till kraven i myndighetsförordningen och Lantmäteriets kärn- och stödprocesser. I övrigt har Riksrevisionen även
noterat brister i Lantmäteriets styrning,
uppföljning och redovisning av utvecklingsprojekt och rekommenderar att rutiner för redovisning av utgifter i utvecklingsprojekt tydligare
kopplas till Lantmäteriets projektstyrningsmodell. Riksrevisionen konstaterar slutligen att
det funnits brister i kvalitetssäkringen av den
finansiella redovisningen vid Lantmäteriet och
rekommenderar därför att bättre analysera och
följa upp om redovisning skett enligt gällande
regler på ett enhetligt sätt. Lantmäteriet har
påbörjat arbete med att genomföra de av Riksrevisionen rekommenderade åtgärderna.
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Effektivitetsrevision

Riksrevisionen har genomfört två effektivitetsgranskningar som berör Hållbart samhällsbyggande. Granskningarna har resulterat i
granskningsrapporterna En effektiv och transparent plan- och byggprocess? Exemplet buller
(RiR 2009:5) och Energideklarationer – få råd
för pengarna (RiR 2009:6). Rapporterna har
överlämnats till regeringen i enlighet med 9 §
lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. Revisionen avser att följa upp
respektive granskning.
En effektiv och transparent plan- och byggprocess?
Exemplet buller (RiR 2009:5)
Riksrevisionens granskning avser statens insatser
för bedömningar av buller vid planläggning och
byggande av bostäder. Utifrån iakttagelserna vid
granskningen anser Riksrevisionen att statens
styrning inte tillgodoser grundläggande krav på
transparens och förutsebarhet i plan- och byggprocessen. Anledningarna till detta är att
regeringen inte sett till att det finns en samsyn
inom staten om hur buller ska bedömas vid
planering och byggande av bostäder, att Boverkets, Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens
allmänna råd och byggregler inte är samordnade,
att länsstyrelserna tillämpar riktvärden för
trafikbuller olika och saknar samsyn för hur
buller ska bedömas samt att Boverket inte har
fullgjort sin uppgift att följa upp hur statens
samlade agerande har påverkat transparensen och
förutsägbarheten i plan- och byggprocessen.
Med utgångspunkt dessa iakttagelser lämnar
Riksrevisionen följande rekommendationer.
-

Regeringen bör på ett sätt som överensstämmer med plan- och bygglagens och
miljöbalkens krav klargöra hur buller ska
bedömas vid planläggning och byggande av
bostäder.

-

Regeringen bör uppmärksamma vikten av
grundliga konsekvensanalyser för att motverka brister i transparens till följd av överlappande och motstridiga regelverk.

-

Regeringen bör överväga att precisera
miljökvalitetsnormen
om
omgivningsbuller.

-

Regeringen bör säkerställa att det finns
gemensamma definitioner i den statliga vägledningen för buller.
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-

Naturvårdsverket bör, inom ramen för sitt
samordningsansvar, säkerställa att det förekommer en systematisk uppföljning av de
statliga vägledningarna och reglerna för
buller.

-

Boverket bör, inom ramen för sitt uppsiktsuppdrag, följa upp att tillämpningen av
allmänna råd och andra regler för planering
och byggande är transparent och förutsägbar.

-

Länsstyrelserna bör samordna tillsynen
med syfte att få enhetliga kriterier för
bedömningar av buller vid planering och
byggande i bullerutsatta område, i avvaktan
på att regeringen skapar förutsättningar för
samsyn mellan de statliga myndigheterna.

Riksrevisionen tar i sin rapport upp frågan om
hanteringen av frågor om buller som ett exempel
på brister i effektivitet och transparens i planoch byggprocessen. Regeringen är medveten om
att det finns flera brister vad avser effektivitet
och transparens i det regelverk som styr planoch byggprocessen. En rad åtgärder har
genomförts eller har initierats i syfte att förtydliggöra olika regelverks tillämpningsområden,
att förenkla lagreglernas tillämpning samt att
genom ökad samordning mellan bland annat
plan- och bygglagen och miljöbalken undvika att
samma frågor kommer till prövning enligt båda
lagsystemen. Exempel på sådana åtgärder är de
av regeringen under 2009 till riksdagen överlämnade propositionerna om strandskydd och
om vindkraft (prop. 2008/09:119 respektive
prop. 2008/09:146). Regeringens propositioner
Ett första steg för en enklare plan- och bygglag
(prop. 2006/07:122) och Ny instansordning för
PBL-ärenden (prop. 2006/07:98) samt det fortsatta arbetet med en reformerad och med miljöbalksärenden likartad överklagandekedja andra
exempel på denna ambition. Den översyn av
plan- och bygglagstiftningen som aviserats under
avsnittet om Samhällsplanering och bebyggelseutveckling ovan syftar även den i stor utsträckning till att förenkla och förtydliga bestämmelserna i plan- och bygglagen samt till att förenkla
plan- och byggprocesserna för att därigenom öka
transparensen samt till att öka samordningen
mellan handläggning av ärenden som regleras
både i plan- och bygglagen och andra lagar såsom
miljöbalken, väglagen och lagen om byggande av
järnvägar. Den parlamentariska utredning som
regeringen har tillkallat för att bland annat
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förbättra effektiviteten i den fysiska planeringsprocessen
för
infrastrukturinvesteringar
kommer att ytterligare titta på samordningsmöjligheter med bestämmelserna i miljöbalken
och plan- och bygglagen. Regeringen har också
givit uttryck för sin ambition att komma till rätta
med de oklarheter som uppmärksammats när det
gäller tillämpningen av miljökvalitetsnormerna i
plan- och bygglagen. Den av regeringen
initierade kompetenssatsningen för en bättre
tillämpning av plan- och bygglagen och som
bland annat vänder sig till länsstyrelser, andra
statliga myndigheter och till kommuner syftar
bland annat till att skapa ökad insikt om
ansvarsfördelningen
för
en
effektivare
tillämpning av plan- och bygglagen samt för en
förbättrad samverkan mellan statliga myndigheter. I detta sammanhang bör också erinras om
att Boverket fr.o.m. 2009 tillförts 5 miljoner
kronor per år för att förstärka verkets arbete när
det gäller tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. På motsvarande sätt tillfördes länsstyrelserna från samma tidpunkt 30 miljoner
kronor per år bland annat för ökad tillsyn och
ökat stöd till kommunerna. Syftet med denna
resursförstärkning har varit att åstadkomma en
förbättrad tillämpning av plan- och bygglagstiftningen. I regleringsbrevet för 2009 har vidare
Boverket fått ett nytt återrapporteringskrav som
innebär att verket i samverkan med länsstyrelserna ska lämna en särskild och samlad tillsyns- och uppsiktsrapport.
När det gäller det konkreta exempel på
bristande effektivitet och transparens i plan- och
byggprocessen som Riksrevisionen lyfter fram i
sin rapport – buller – pågår för närvarande två av
regeringen initierade uppdrag som har beröringspunkter med de av revisionen påtalade problemen.
Inom ramen för Boverks uppdrag om byggnaders tekniska utformning (BETSI) ingår att
redovisa förekomst av buller i bebyggelse samt
att belysa eventuella kopplingar mellan brister i
inomhusmiljön och upplevd ohälsa. Uppdraget
har redovisats i början på september 2009.
Boverket har vidare regeringens uppdrag att
efter samråd med bland annat Naturvårdsverket
och Socialstyrelsen utarbeta ett fördjupat
underlag när det gäller tillämpningen av riktvärdena för buller från flygtrafik vid planering
för och byggande av bostäder. Av uppdragsformuleringen framgår att det är viktigt att en
tillämpning av riktvärdena beaktar de krav som

kan ställas med stöd av miljöbalkens regler om
störningar som kan medföra olägenhet för
människors hälsa. Vidare påtalas att en utgångspunkt för uppdraget är att dess genomförande
ska medverka till att åstadkomma en ökad samsyn mellan de av bullerfrågor berörda myndigheterna. I uppdraget anges också att det är angeläget att underlaget för tillämpningen av
riktvärdena grundar sig på aktuell kunskap, har
en tillräcklig kvalitet och är väl förankrat samt att
underlaget blir långsiktigt användbart. Boverket
ska redovisa detta uppdrag senast den 30
september 2009.
Regeringen är således medveten om att det
finns brister i transparens och att det finns
effektivitetsvinster att göra genom att förtydliga
och förenkla den lagstiftning som styr planeringen och byggandet. Regeringen har också
vidtagit åtgärder för att avhjälpa dessa brister.
Frågan om behovet av ytterligare åtgärder eller
insatser för att komma till rätta med de hinder
för en effektiv och transparent plan- och byggprocess som Riksrevisionen uppmärksammat
bereds inom Regeringskansliet. Klarläggande
förtydliganden av plan- och bygglagstiftningens
tillämpningsområde och om tillämpningen av
olika bestämmelser inom plan- och byggområdet
har aktualiserats vid beredningen av det material
som ligger till grund för det pågående arbetet
med en reformering av lagstiftningen. Utifrån
revisionens förslag bereds frågan av regeringen
också i samband med de planerade översynerna
av Boverkets och Naturvårdsverkets instruktioner. Regeringen överväger i övrigt även andra
åtgärder i form av sådana utredningsuppdrag
som kan bidra till att komma till rätta med
oklarheter när det gäller tillämpningen av riktvärdena för trafikbuller.
Energideklarationer – få råd för pengarna
(RiR 2009:6)
Riksrevisionen har granskat om regeringen och
ansvariga myndigheter har givit goda förutsättningar för att systemet med energideklarationer ska kunna främja energieffektiviseringar (RiR 2009:06). Riksrevisionen har även
bedömt om myndigheternas tillämpning av
regelverket styr mot de övergripande målen på
området. Revisionens slutsats efter genomförd
granskning är att regeringen och ansvariga
myndigheter inte har givit tillräckligt goda förutsättningar för att syftet med energi55
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deklarationerna ska uppnås. Vidare bedömer
Riksrevisionen att granskningen visat väsentliga
problem med myndigheternas tillämpning av
lagstiftningen. Riksrevisionen har lämnat
rekommendationer till regeringen för att
förbättra systemet. Dessa redovisas under
utgiftsområde 21 Energi. Riksrevisionen har
också givit rekommendationer riktade till
Boverket.
-

Förtydliga föreskrifterna och de allmänna
råden vad avser besiktning och åtgärdsförslag.

-

Se till att registret för energideklarationer
kan användas för att få uppgifter och
underlag för uppföljning och utvärdering av
energideklarationernas
effekter
på
energianvändning.
Följ
upp
vilka
rekommendationer som får genomslag hos
fastighetsägarna.

Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning
och rekommendationer till Boverket konstaterar
regeringen att den granskning som Riksrevisionen har gjort är angelägen. Det är först nu
som man kan börja se effekterna av systemet.
Behovet av tydligare regler för besiktning och
åtgärdsförslag ligger inom ramen för det uppdrag
om uppföljning av energideklarationer som
Boverket har under 2009. När det gäller
användning av registret för energideklarationer
har Boverket möjlighet att använda det när de
ska redovisa sitt uppdrag om energikrav i nya
byggnader när det avser effekter på energianvändningen. Båda dessa uppdrag ska Boverket
redovisa senast den 15 december 2009.

4.8

Politikens inriktning

Vid planering och samhällsbyggnad ska en miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling vara grund för verksamheten. Möjligheter måste skapas för såväl ekonomisk
utveckling, social välfärd, miljöhänsyn och
miljöförbättringar som rättsäkerhet och
medborgarinflytande. Hållbar utveckling bygger
på ett samspel mellan många olika aktörer, både
privata och offentliga. Hållbara livsmiljöer förutsätter utveckling av både stad och landsbygd. I
täta och hållbara städer behövs grönska och
fungerande ekosystem för en god livsmiljö. En
stor del av samhällsutvecklingen avgörs på lokal
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nivå, och det är därför viktigt med ett väl fungerande ramverk och att statens aktörer har ett bra
samarbete i dessa frågor. Ett väl fungerande
system för fysisk planering och tillståndsgivning
är en viktig förutsättning för samhällsbyggandet.
Landsbygdens möjligheter till utveckling och
tillväxt ska förbättras. Även i mindre tätorter ska
det finnas förutsättningar att utveckla attraktiva
boendemiljöer och verksamheter. De nya
strandskyddsbestämmelserna kommer att stärka
strandskyddet i många områden med hög
exploatering samtidigt som den öppnar för
utveckling av landsbygden genom att strandnära
bebyggelse blir möjlig i särskilt utpekade områden. Kommuner, länsstyrelser och myndigheter har delvis fått förändrade roller i strandskyddsfrågor, vilket kommer att innebära att
besluten i högre grad än tidigare grundas på
lokala och regionala förhållanden. Kommunerna
har också möjlighet till att i planeringen förbättra allmänhetens tillgång och tillgänglighet till
strandområden samt involvera lokala miljö- och
friluftsorganisationer.
Klimatutmaningarna kräver att samhällsstrukturen ger förutsättningar för livsmönster
med betydligt lägre klimatpåverkan än de vi har i
dag. Hållbart byggande ställer stora krav på både
planering, byggprodukter och utförande i såväl
ny som befintlig bebyggelse. En bygg- och
fastighetssektor som tar en aktiv del i detta är en
förutsättning. Projektet Hållbara städer är ett
verktyg för att stimulera utvecklingen. Projektet
beskrivs närmare i utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård. Begreppet eko-effektiv
ekonomi, ett samlat begrepp som lyfts fram
under Sveriges EU-ordförandeskap, kan också
ha bäring på planering och samhällsbyggande.
Det finns en väldig hållbarhetspotential i den täta
och mångfunktionella staden med levande och
trygga stadsmiljöer, gott underlag för
klimatvänlig kollektivtrafik, möjligheter till
effektiv uppvärmning och låga utsläpp av växthusgaser per capita.
Klimatförändringarna kommer att ställa ökade
krav på anpassning. Regeringen anser att
sektorsmyndigheterna bör få ett mer uttalat
ansvar för anpassning inom sina respektive
områden och att länsstyrelserna ska ta ansvar för
den regionala samordningen. Flera myndigheter
inom samhällsbyggnadsområdet kommer att bli
allt mer involverade i att bygga upp kunskap
kring klimatanpassning och åtgärder för att
minska klimatförändringarna. Kommunernas
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ansvar att beakta klimatförändringarna i planeringen har förtydligats i plan- och bygglagen. I
arbetet med att omarbeta plan- och bygglagstiftningen bereds frågan om eventuella ytterligare förtydliganden om att i planeringen främja
minskad klimatpåverkan. Klimatanpassningsarbetet är ytterligare beskrivet i utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård.
Regeringen verkar för att öka utbygganden av
förnyelsebar energi, inte minst vindkraft. Fler
och större aktörer deltar i utbyggnaden av vindkraften, som i många fall sker i industriell skala.
Genom propositionen Prövning av vindkraft
(prop. 2008/09:146) har regeringen tagit
avstamp för att förenkla tillståndsprocessen i
syfte att minska tiden från idé till byggstart.
Regelförenklingen innebär att den så kallade
dubbelprövningen enligt både miljöbalken och
plan- och bygglagen i många fall avskaffas. I
stället försäkras den berörda kommunen inflytande även i större projekt genom att prövningsmyndigheten får ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast om kommunen har
tillstyrkt det. Planeringsstöd för att förstärka
vindkraftsplanering är en annan viktig åtgärd för
att förbereda och underlätta för vindkraftetablering. Genom stödet förbättras kommunernas möjlighet att övergripande planera var
vindkraftsanläggningar bäst kan lokaliseras så att
handläggningen av ansökningar om nya vindkraftverk underlättas. Med stöd av det förenklade regelverket är regeringens ambition är
att tillståndsprocesser för vindkraft ska ske
minst lika snabbt och effektivt som i jämförbara
länder, med god rättssäkerhet för aktörer och
berörda och med lokalt och demokratiskt inflytande.
Arbetet med kommunernas översiktsplaner är
viktigt för att få en genomtänkt planering som
tillgodoser både behovet av bebyggelse, verksamhetsområden, infrastruktur och natur- och
kulturmiljö. Översiktplanernas vikt förstärks
genom dess strategiska roll i de nya strandskyddsbestämmelserna
om
landsbygdsutveckling i strandnära lägen, och som verktyg för
kommunerna att planera fortsatt vindkraftsutbyggnad. Översiktsplanerna kommer därmed
att bli viktiga kunskapsunderlag och det kan öka
motivationen för mindre kommuner att revidera
sina översiktsplaner.
Regeringen avser att påskynda arbetet med
enkelt avhjälpta hinder för att öka tillängligheten
för personer med funktionshinder. Regeringen

för diskussioner med Sveriges Kommuner och
Landsting om hur gemensamma insatser ska
kunna förbättra situationen. I förordningen
(2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar
för genomförandet av handikappolitiken anges
att statens egna verksamheter, såväl myndigheter
som bolag, ska vara föregångare när det gäller
tillgänglighet.
Jämställdhetsperspektivet behöver beaktas i
samhällsplaneringen. Särskilt måste den fysiska
utformningen av miljön i många städer och tätorter förbättras för att möta både kvinnors och
mäns behov. Regeringen är angelägen att förbättra tryggheten för framförallt kvinnor i stadsoch tätortsmiljöer. I många bebyggelseområden
behöver detta arbete utföras med stöd av planeringsinsatser och med åtgärder motiverade av ett
jämställdhetsperspektiv. Boverket har i uppdrag
att i samverkan med länsstyrelserna stödja ett
konkret utvecklingsarbete med att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. Arbetet förutsätter att flera
aktörer involveras, bland annat fastighetsägare
samt kommunens politiker och tjänstemän som
arbetar med fysiska planering och på tekniska
förvaltningar.
Regeringens arbetar aktivt med att förbättra
och förenkla såväl regler som tillämpningen av
regelverk inom samhällsbyggnadsområdet. Ett
förslag till en förnyad plan- och bygglag har
inom
Regeringskansliet
utarbetats
(M2009/2171/R). Förslaget, som har remissbehandlats under sommaren 2009, baserar sig på
en rad förändringsförslag som PBL-komittén,
Byggprocessutredningen och Boverket lämnat i
olika utredningar och rapporter. Förslaget till en
förnyad plan- och bygglag syftar bl.a. till att
förtydliga och klarlägga regelverket och att därigenom göra reglerna mera transparanta och
effektiva. Förslaget behandlar även frågor om en
förbättrad samordning med vissa bestämmelser i
miljöbalken. Förslaget bereds för närvarande
vidare inom Regeringskansliet. Andra förslag
som bereds är frågan om möjligheten att få planbesked om detaljplaneläggning, om förutsättningarna för att få bygglov samt förtydliganden gällande kraven för samråd och slutbesked. Tydligare och klarar regler kan innebära
att tillämpningsproblemen i kommunerna
minskar och att myndigheternas handläggningstider av plan- och byggärenden kortas.
Sådan regler kan också medverka till en
effektivare plan- och byggprocess för både före57
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tag och enskilda och därigenom även bidra till
målet för regelförenkling.
Ökade insatser behövs av bl.a. länsstyrelserna
och Boverket för en förbättrad tillämpning av
plan- och bygglagstiftningen. Parallellt med
arbetet med en förnyad plan och bygglag är det
mycket angeläget att länsstyrelser och Boverket
fortsätter sina insatser på området. Det gäller
exempelvis frågan om tillsyn över tillämpningen,
stöd till kommunerna och plan- och byggväsendets aktörer samt sammanställning av planeringsunderlag för översiktsplanering. Arbetet
ska leda till erfarenhetsåterföring och förbättrad
tillämpning av reglerna. Kompetensutvecklingsinsatserna som pågår ska fullföljas.
Prövningsorganisationen för miljö- samt planoch byggärenden måste bli tydligare och samordnas bättre. Miljöprocessutredningen har i tre
betänkanden, En ny instansordning för mål
enligt plan- och bygglagen (SOU 2007:111),
Miljödomstolarna, domkretsar, lokalisering,
handläggningsregler (SOU 2008:31) och Miljöprocessen (SOU 2009:10), lämnat förslag till en
ändrad instansordning för ärenden enligt planoch bygglagen och till en ändrad prövningsordning för vissa miljömål. Miljöprocessutredningens förslag innebär i huvudsak att
ärenden om detaljplan ska överklagas till miljödomstol i stället för till regeringen och att
lovärenden (t.ex. bygglov) ska överklagas till
miljödomstol i stället för till allmän förvaltningsdomstol. Utredningen framhåller att en
enhetlig instansordning och ökad koncentration
på sikt torde leda till effektivitetsvinster och
resursbesparingar. Utredningen anger också att
en förändrad instansordning skulle kunna innebära att överklagade mål i större utsträckning
kan samordnas, i de fall det fordras prövning
enligt flera lagar. Regeringen avser lägga förslag
om ny prövningsorganisation under våren 2010.
Lantmäteriets myndighetsuppdrag har utökats
under flera år. Tjänsteutbudet spänner från
servicen för enskilda fastighetsägare, till avancerad miljöinformation i form av satellitdatabaser. Serviceambitionerna ska vara fortsatt höga
och formerna ska ständigt utvecklas. Regeringen
är mycket positiv till utvecklingen av flera elektroniska tjänster som gjorts de senaste åren.
Regeringen anser också att en fungerande
lantmäteriinfrastruktur är viktig för den globala
fattigdomsbekämpningen och ser positivt på att
svenska kunskaper och erfarenheter om detta
sprids i det globala utvecklingsarbetet. Detta
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arbete blir också allt viktigare genom det ökade
behovet av klimatanpassningsåtgärder i många
utvecklingsländer.
Regeringen ser införandet av Inspiredirektivet som ger ökad tillgång till EUsamordnad miljöinformation som viktigt.
Informationen är viktig för miljöarbetet men
kommer också att få stor användning i andra
verksamheter såsom hållbart samhällsbyggande.
Direktivet påverkar flera myndigheter och
regeringens mål inom e-förvaltning, regelförenkling och nationell försörjning med
grundläggande geografisk information. Geodata
behövs i alla samhällssektorer och stöder på
många sätt utvecklingen av ett hållbart samhälle.
Direktivet innebär att det blir enklare för
användarna att få tillgång till olika typer av
information och att kombinera dessa för egna
behov. En proposition med nödvändiga
författningsändringar för att genomföra direktivet i svensk författning avses läggas tidigt
under 2010. Så att det nya regelverket kan träda i
kraft så snart som möjligt.
Det fortsatta arbetet med regelförenklingar är
ett av regeringens prioriterade områden. För att
kunna minska företagens administrativa kostnader med 25 procent och för att företagen ska
uppleva en märkbar positiv förändring i sin
vardag behövs olika slag av insatser. Lagar och
förordningar behöver kontinuerligt ses över för
att förenkla och förtydliga regelverket och dess
tillämpning. Även på myndighetsnivå finns det
möjligheter till förtydliganden och förenklingar.
E-förvaltning är ett viktigt verktyg för att bland
annat förenkla ansökningar och göra information lättillgänglig och tydlig. Fortsatta samrådsmöten med representanter från näringslivet
och myndigheter är viktiga för att fånga upp
problem och hitta konstruktiva lösningar.
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4.9

Budgetförslag

4.9.1

2:1 Boverket

-

Tabell 4.6 Anslagsutveckling 2:1 Boverket
Tusental kronor

2008

Utfall

201 712

2009

Anslag

207 004

1

2010

Förslag

198 991

2011

Beräknat

174 303

2

2012

Beräknat

175 206

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Minskas anslaget med 2 miljoner kronor
med anledning av tidigare beslut om särskild finansiering av arbetet med en informationsportal om boende, byggande och
inomhusmiljö under 2008–2010.

Minskas anslaget med 6 miljoner kronor
med anledning av tidigare beslut om särskild finansiering av arbetet med enkelt
avhjälpta hinder under 2009–2010.
Regeringen anser att det är angeläget att den
mellan Boverket och länsstyrelserna pågående
samordnade
kompetensutvecklingssatsningen
för att öka kunskaperna om plan- och bygglagstiftningen och dess ansvarsfördelning samt att
utveckla arbetssätt och utbilda berörda statliga
myndigheter och länsstyrelser fortsätter ytterligare. Detta är även en del i satsningen på
regelförenkling. Inom anslaget beräknas 10
miljoner kronor 2010 och 10 miljoner kronor
2011 för detta ändamål.
Regeringen föreslår att 198 991 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Boverket för 2010. För
2011 beräknas anslaget till 174 303 000 kronor
och för 2012 till 175 206 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
-

13 674
204 409

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 173 232 tkr i 2010 års prisnivå.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor
om byggd miljö och hushållning med mark- och
vattenområden, för fysisk planering, byggande
och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Enligt instruktionen svarar verket också
för den centrala administrationen av olika förekommande statliga stöd inom sitt verksamhetsområde. Inom ramen för anslaget finansieras
även visst internationellt arbete.
Regeringens överväganden
Boverket har varit föremål för en fördjupad
prövning. Utredningen har lämnat sitt betänkande i juni 2009 (SOU 2009:57) Myndighet
för hållbart samhällsbyggande – en granskning av
Boverket. Utredningen föreslår bland annat att
Boverket utvecklar en sammanhållen styrning av
sin verksamhet och ser över sin organisation.
Utredningen föreslår också bland annat att
regeringen utvecklar en samlad politik för ett
hållbart samhällsbyggande som underlag för
styrningen av Boverket och andra berörda
myndigheter. Ärendet bereds inom Regeringskansliet.
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner:
-

Minskas anslaget med 14 miljoner kronor
med anledning av tidigare beslut om särskild finansiering av arbetet med Bygga-bodialogen under 2006–2009.

-

Minskas anslaget med 17 miljoner kronor
med anledning av tidigare beslut om särskild finansiering av arbetet med marknadskontroll under 2009–2010.

Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:1
Boverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

207 004

207 004

207 004

6 248

7 566

8 677

-14 240

-40 267

-40 475

-21

0

0

198 991

174 303

175 206

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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4.9.2

2.2 Bidrag till åtgärder mot radon i
bostäder

Tabell 4.8 Anslagsutveckling 2:2 Bidrag till åtgärder mot
radon i bostäder
Tusental kronor

2008

Utfall

39 688

2009

Anslag

32 802

2010

Förslag

32 802

2011

Beräknat

32 802

2012

Beräknat

32 802

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 628

Skälen för regeringens förslag:
För att skapa goda förutsättningar för beslut om
bidrag är det nödvändigt att kunna fatta beslut
som medför utfästelser om utgifter kommande
år. Bemyndiganderamen för 2010 föreslås
minska med 1 miljon kronor jämfört med
innevarande år.

32 327

Regeringens överväganden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser bidrag till åtgärder mot radon i
småhus samt informationsinsatser om radon i
egnahem och möjligheten att erhålla stöd.
Bidragsbestämmelserna finns i förordningen
(1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i
egna hem.
De beviljade ännu inte utbetalade bidragen
(intecknat belopp) uppgick till 14,1 miljoner
kronor vid årsskiftet 2008/09.

Regeringen föreslår att 32 802 000 kronor anvisas under anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot
radon i bostäder för 2010. För 2011 beräknas
anslaget till 32 802 000 kronor och för 2012 till
32 802 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

32 802

32 802

32 802

32 802

32 802

32 802

Förändring till följd av:
Beslut

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 15 000 000 kronor under 2011.

Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 4.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden - anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

7 437

14 127

15 000

14 127

15 000

15 000

Infriade åtaganden

-7 431

-14 127

-15 000

Utestående åtaganden

14 127

15 000

15 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

32 000

16 000

15 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

60

Beräknat
2011

Beräknat
2012

-15 000

-
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4.9.3

2:3 Statens geotekniska institut

Regeringens överväganden

Tabell 4.11 Anslagsutveckling 2:3 Statens geotekniska
institut
Tusental kronor

2008

Utfall

30 318
1

2009

Anslag

30 899

2010

Förslag

31 929

2011

Beräknat

32 219

2

2012

Beräknat

32 393

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-335
29 503

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 929 tkr i 2010 års prisnivå.

Statens geotekniska institut (SGI) har ett
sektorsövergripande ansvar för miljögeotekniska
och geotekniska frågor. Detta innebär att SGI
ska upprätthålla och utveckla kunskap inom
området samt tillhandahålla geoteknisk kunskap
och rådgivning till statliga myndigheter med
ansvar för olika områden med koppling till miljö,
infrastruktur, fysisk planering och byggande
samt till övriga aktörer inom branschen. Institutet har ett särskilt ansvar för ras- och skredfrågor och för stranderosion. Verksamheten
finansieras dels av anslag, dels av avgifter från
uppdragsverksamhet.

Regeringen föreslår att 31 929 000 kronor anvisas under anslaget 2:3 Statens geotekniska institut
för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
32 219 000 kronor och för 2012 till 32 393 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Statens geotekniska institut
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

30 899

30 899

30 899

1 030

1 320

1 494

31 929

32 219

32 393

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

4.9.4

2:4 Lantmäteriet

Tabell 4.14 Anslagsutveckling 2:4 Lantmäteriet

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 4.12 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt -kostnad)

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

32 667

36 050

-3 383

Prognos 2009

38360

36 649

1 711

38900

35 269

3 631

(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

SGI tar ut avgifter för vissa tjänster inom geoteknisk och miljöteknisk forskning och utveckling, kunskapsförmedling samt rådgivning till
myndigheter, kommuner, företag och enskilda.
Tjänsterna omfattar även mät- och undersökningsverksamhet.

2008

Utfall

411 554

2009

Anslag

496 683

2010

Förslag

473 377

2011

Beräknat

478 728

2

2012

Beräknat

482 512

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 753
480 121

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 475 191 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 476 194 tkr i 2010 års prisnivå.

Lantmäteriet är förvaltningsmyndighet för
frågor om fastighetsindelning, grundläggande
geografisk information och fastighetsinformation samt frågor om inskrivning enligt
jordabalken. Lantmäteriet har ett nationellt samordningsansvar för produktion, samverkan,
tillhandahållande och utveckling inom geodataområdet. I myndighetens uppgift ingår även att
utöva tillsyn över de kommunala lantmäteri61
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myndigheterna. Lantmäteriets totala omsättning
uppgick 2008 till 1 870 miljoner kronor, varav
cirka 23 procent utgjordes av anslag. Anslaget
finansierar vissa delar av det som utgör Lantmäteriets kärnverksamhet och grundläggande
uppgifter, framförallt viss verksamhet som berör
ansvaret för frågor om fastighetsindelning,
inskrivningsverksamhet och för grundläggande
geografisk information.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.15 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

593 000

603 000

-10 000

Prognos 2009

619 000

618 000

1 000

Budget 2010

610 000

609 000

1 000

Tabell 4.16 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt -kostnad)

479 652

475 055

4 597

52 185

50 376

1 809

490 000

489 000

1 000

65 000

65 000

0

498 000

497 000

1 000

65 000

65 000

0

Lantmäteriets verksamhet finansieras till 75
procent av avgifter. De offentligrättsliga avgifterna består dels av avgifter för lantmäteriförrättningar, dels expeditionsavgifter för
inskrivning enligt jordabalken m.m. (vilka inte
disponeras av myndigheten). Vidare finansieras
informationsförsörjningsverksamheten (fastighetsinformation och geografisk information)
delvis av användaravgifter. Användarfinansieringen uppgick 2008 till 250 miljoner kronor.
Lantmäteriet bedriver även uppdragsverksamhet inom sitt område, dels i anslutning till
fastighetsbildning, dels inom uppdragsdivisionen
Metria. Uppdragsverksamheten bedrivs på
kommersiella villkor på en helt eller delvis konkurrensutsatt marknad. Vidare bedrivs tjänsteexport inom lantmäteriområdet.
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Regeringens överväganden
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner ingår följande större förändringar.
-

Nivåjustering till permanent finansiering av
inskrivningsverksamheten.
Anslaget
minskas med 6 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2010.

Lantmäteriets förrättningsarkiv kommer under
2009 att vara digitaliserat. Behovet av
arkivlokaler och arkivhållning kommer därmed
att minska. Efter genomförd digitalisering har
och kommer därmed stora arkivmängder att
överföras till Riksarkivet Regeringen föreslår
därför att fr.o.m. 2010 överförs 7,2 miljoner
kronor per år till utgiftsområde 17 anslaget 6:1
Riksarkivet och landsarkiven.
Regeringen föreslår att 473 377 000 kronor
anvisas under anslaget 2:4 Lantmäteriet för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 478 728 000
kronor och för 2012 till 482 512 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:4 Lantmäteriet
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

474 950

474 950

474 950

15 355

19 005

21 860

-13 200

-13 233

-13 310

-3 728

-1 994

-988

473 377

478 728

482 512

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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4.9.5

2:5 Statens va-nämnd

Regeringens överväganden

Tabell 4.18 Anslagsutveckling 2:5 Statens va-nämnd
Tusental kronor

2008

Utfall

7 281

2009

Anslag

8 205

2010

Förslag

8 500

2011

Beräknat

8 567

2

2012

Beräknat

8 612

2

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 036
8 114

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 8 500 tkr i 2010 års prisnivå.

Statens va-nämnd är specialforum för tvistemål
om vatten- och avlopp enligt lagen (2006:412)
om allmänna vattentjänster. För nämndens verksamhet gäller lagen (1976:839) om Statens vanämnd. Nämnden är första instans för mål från
hela landet. Nämndens beslut kan överklagas till
Miljööverdomstolen och vidare till Högsta domstolen.

Regeringen föreslår att 8 500 000 kronor anvisas
under anslaget 2:5 Statens va-nämnd för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 8 567 000 kronor
och för 2012 till 8 612 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:5 Statens va-nämnd
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

8 205

8 205

8 205

295

362

407

8 500

8 567

8 612

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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5 Konsumentpolitik

5.1

Omfattning

Konsumentpolitikens uppgift är att stärka konsumenternas makt och möjlighet att göra aktiva
val samt erbjuda ett högt konsumentskydd.
Marknadsdomstolen, Konsumentverket inklusive Konsumentombudsmannen, Allmänna reklamationsnämnden, Fastighetsmäklarnämnden
och Resegarantinämnden är de myndigheter som

5.2

ansvarar för att verkställa regeringens konsumentpolitik. Även det statliga bolaget Miljömärkning Sverige AB verkar inom konsumentpolitiken.
Konsumentpolitiken är sektorsövergripande
och har nära koppling till andra områden så som
finansmarknadspolitiken, konkurrenspolitiken
och IT-politiken m.m.

Utgiftsutveckling

De sammanlagda utgifterna för konsumentpolitiken motsvarade 171 miljoner 2008. Anslaget
för Marknadsdomstolen, Allmänna reklamationsnämnden respektive Fastighetsmäklarnämnden förstärktes med sammanlagt 4 miljoner kronor från och med 2009 (prop. 2008/09:1,
bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118). Prognosen för utfallet 2009 är lägre än anvisade medel.

Detta beror främst på de korrigeringar som har
gjorts i anslagen efter införandet av den kostnadsmässiga redovisningen av förvaltningsutgifterna på statsbudgeten. En annan förklaring är
den återhållsamhet Konsumentverket har haft
med sina utgifter efter omlokaliseringen till
Karlstad och som innebär att myndigheten nu
uppnått balans i sin ekonomi.

Tabell 5.1 Utgiftsutveckling inom området Konsumentpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

9

10

10

10

10

10

101

110

100

107

111

113

3:3 Allmänna reklamationsnämnden

24

27

26

28

28

28

3:4 Fastighetsmäklarnämnden

15

14

13

14

14

15

3:5 Åtgärder på konsumentområdet

18

18

17

17

17

17

4

4

4

4

4

4

171

182

170

181

186

188

Anslag inom området Konsumentpolitik

3:1 Marknadsdomstolen
3:2 Konsumentverket

3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Totalt för område Konsumentpolitik

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

65

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

5.3

Mål

Målet för konsumentpolitiken är att:
- Konsumenterna har makt och möjlighet
att göra aktiva val.
Målet beslutades av riksdagen i samband med
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1,
bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118).

5.4

Resultatredovisning

5.4.1

Mål

För 2008 gällde följande mål för konsumentpolitiken,
- Konsumenterna har makt och möjlighet
att göra aktiva val.
Regeringen preciserade det övergripande målet
med två underliggande delmål:
-

Ett brett konsumentskydd på en hög nivå.
Den information konsumenterna behöver
är lättillgänglig och tillförlitlig.

Resultatredovisningen som följer görs i förhållande till dessa mål.
5.4.2

Resultat

Ett brett konsumentskydd på en hög nivå

Med anledning av riksdagens tillkännagivande
om att tillämpningsområdet för den konsumenträttsliga lagstiftningen bör ses över (bet.
2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377) aviserade
regeringen i budgetpropositionen för 2008
(prop. 2007/08:1) en översyn av lagstiftningen
om konsumentskydd kring offentligt finansierade tjänster. Våren 2009 remitterades två
departementspromemorior med förslag till att
utvidga dels konsumenttjänstlagens (1985:716),
dels produktsäkerhetslagens (2004:451) tillämpningsområden till att även omfatta tjänster i
offentlig regi (Ds 2009:13 Konsumenttjänster
m.m. samt Ds 2009:16 Produktsäkerhet vid
offentliga tjänster). Syftet med förslagen är
framför allt att åstadkomma konkurrensneutralitet och enhetlighet i förhållande till privat verk66

samhet samt att komma till rätta med problem
vid gränsdragning mellan vara och tjänst.
På produktsäkerhetsområdet har regeringen
beslutat förordningen (2008:560) om varningstext på magnetleksaker efter att ha fått gehör för
krav på varningstexter på magnetleksaker på
EU-nivå. Regeringen har också aktivt verkat för
en hög säkerhetsnivå i det reviderade direktivet
för leksakers säkerhet som förhandlades klart
under året.
I samband med riksdagsbehandlingen av propositionen Trygga konsumenter – Konsumentpolitikens
mål
och
inriktning
(prop.
2005/06:105,
bet.
2005/06:LU33,
rskr.
2005/06:377) beslutade riksdagen ett tillkännagivande om att behörighetskraven för Konsumentombudsmannen (KO) ska utredas. I samband därmed uttalade lagutskottet även att tiden
var mogen för en förnyad prövning av nuvarande
ordning där generaldirektören för Konsumentverket samtidigt är KO. Med anledning av
tillkännagivandet har inom Integrations- och
jämställdhetsdepartementet
promemorian
Konsumentombudsmannen – en översyn (Ds
2009:14) utarbetats.
Myndigheternas arbete för att nå målet
Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen (MD) bidrar till målet
genom att handlägga mål och ärenden enligt ett
antal lagar inom konsument- och konkurrensområdet. MD har 2008 fått in mer omfattande
och komplicerade mål som har krävt större
resurser. Medianåldern för avgjorda mål ökade
därför från 12 till 14 månader.
Konsumentverket
Konsumentverket (KOV) har genom sitt tillsynsansvar för efterlevnaden av ett antal lagar,
bl.a. marknadsföringslagen (2008:486), lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, produktsäkerhetslagen (2004:451),
prisinformationslagen (2004:347), distans- och
hemförsäljningslagen
(2005:59),
lagen
(1992:1327) om leksakers säkerhet, lagen
(1992:1326) om personlig skyddsutrustning för
privat
bruk
och
konsumentkreditlagen
(1992:830) bidragit till målet för konsumentpolitiken. KOV har även bidragit till målet genom
sina kontakter med näringslivet samt genom
myndighetens insatser på standardiseringsområdet.
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Inom sin tillsynsverksamhet kan Konsumentombudsmannen (KO) utfärda förelägganden
och föra talan mot företag som inte följer
lagarna. Härigenom utvecklas rättspraxis och
KOV/KO bidrar till måluppfyllelsen.
KOV har 2008 initierat 590 tillsynsärenden.
Av dessa har 257 lett till ingripanden från KOV,
antingen genom påpekanden eller överenskommelser, vilket kan jämföras med 154 under 2007.
KOV har inom sin tillsynsverksamhet också
genomfört 17 marknadskontroller 2008 att
jämföra med 11 under 2007. År 2008 satsade
myndigheten 4,5 miljoner kronor på marknadskontroller att jämföra med 4,3 miljoner kronor
2007.
KO har 2008 stämt 14 näringsidkare inför
Marknadsdomstolen (MD) att jämföra med 5
under 2007. Stämningar inför MD är dock ett
litet antal av den totala tillsynen där s.k. påpekanden och överenskommelser med enskilda
näringsidkare är basen och många gånger en förutsättning för att driva ärenden till MD.
KO har under 2008 utfärdat 23 förbudsförelägganden att jämföra med 18 under 2007. KOV
utfärdade ett informationsföreläggande 2008
vilket är samma antal som 2007. Under 2008
registrerades 26 ansökningar om KO-biträde att
jämföra med 71 ansökningar 2007 (varav 54
avsåg ett och samma företag). En av ansökningarna om KO-biträde beviljades.
KOV har 2008 ingått sex branschöverenskommelser, att jämföra med två 2007. De rörde
bl.a. allmänna villkor för elhandel respektive
elnät, villkor för paketresor och konsumentköp
av kök och badrum.
Branschen har även bjudits in till en dialog
med KOV i samband med lanseringen av den
vägledning om prisinformation som myndigheten tagit fram 2008. Vägledningen har tagits fram
inom ramen för regelförenklingsarbetet efter det
att näringslivet pekat på behovet.
Regeringen aviserade i budgetpropositionen
för 2008 (prop. 2007/08:1) avsikten att fortsätta
konkurrensutsättningen av monopol- och oligopolmarknader. Mot denna bakgrund, och som
ett led i KOV:s uppdrag att följa och analysera
utvecklingen inom sitt verksamhetsområde av
konsumenternas förhållande och ställning på
olika marknader, tog myndigheten 2008 fram
rapporten Apoteksmarknaden ur konsumentperspektiv (2008:12). Myndigheten har därefter
tillsammans med Konkurrensverket fått i uppdrag av regeringen att följa och analysera utveck-

lingen på apoteksmarknaden i samband med omregleringen.
Allmänna reklamationsnämnden
Allmänna reklamationsnämnden (ARN) bidrar
till målet genom att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare på ett effektivt och
rättssäkert sätt. Antalet ärenden till ARN fortsätter att öka. Antalet inkomna ärenden uppgick
2008 till 9 858, vilket innebär en ökning med 8,4
procent jämfört med 2007.
Efterlevnaden av ARN:s rekommendationer
ligger fortfarande på en hög nivå men har minskat från 78 procent 2006 till 75 procent 2008.
Samtidigt avgjorde nämnden i huvudsak lika
många ärenden som året dessförinnan.
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) bidrar till
målet genom sin tillsyn av fastighetsmäklare.
FMN fick färre ansökningar om fullständig registrering 2008 än 2007 efter många år av ständig
ökning. Ansökningar om fullständig registrering
minskade med 15 procent till 677 stycken 2008.
Myndigheten minskade antalet ärenden i balans
med 29 procent.
Mot bakgrund av den kritik mot FMN som
framkom i Riksrevisionens granskningsrapport
(RiR 2007:7) aviserade regeringen i budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) avsikten
att, inom ramen för myndighetsstyrningen,
verka för att FMN tydligare skulle prioritera en
aktiv tillsyn av fastighetsmäklare i sin verksamhet. FMN skulle få i uppdrag att även utveckla
informationen riktad till konsumenter om köp
och försäljning av bostäder. Myndigheten fick
för detta syfte en tillfällig anslagsökning på 2,5
miljoner kronor 2008 som användes till att förstärka och effektivisera FMN:s tillsyns- och
informationsverksamhet.
När det gäller tillsyn fokuserade FMN en del
av extraresurserna för 2008 till att minska ärendebalansen med 28 procent 2008 jämfört med
2007. Antalet påbörjade lämplighetsprövningar
avseende mäklare med fullständig registrering
minskade 2008 med 4 procent medan antalet
avgjorda ärenden ökade med hela 37 procent (15
procent exklusive 81 ärenden som avser mäklare
anställda vid byggbolag).
FMN producerar, som ett led i myndighetens
tillsynsarbete, informationsmaterial riktad till
fastighetsmäklare och har använt sig av en rad
olika kanaler för att nå dem. Myndighetens
webbplats och nyhetsbrev är de viktigaste kana67
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lerna men föreläsningar och föredrag, telefonkonsultationer, möten med branschen och deltagande i branschtidningar förekommer också.
Myndighetens webbplats besöktes 2008 av
987 fastighetsmäklare i genomsnitt per dag
jämfört med 540 år 2007. FMN:s interna mål var
besök av 200 fastighetsmäklare per dag. Enkätstatistik visar att 64 procent av mäklarna i första
hand vill hämta information om fastighetsmäklarlagen och om god fastighetsmäklarsed från
FMN:s webbplats, att jämföra med 57 procent
2007.
Lättillgänglig och tillförlitlig information

Regeringen har i förordningen (2007:954) om
statligt stöd till organisationer på konsumentområdet, som trädde i kraft 1 januari 2008, reglerat det statliga stödet till organisationer i syfte
att stödja konsumentintresset inom olika verksamhetsområden. Bidrag till organisationer kan,
enligt vissa kriterier, lämnas i form av organisationsstöd, verksamhetsstöd samt projektstöd.
Konsumentverket har i uppdrag att fördela
medel enligt den nya förordningen. Innan förordningen trädde i kraft fördelades stöd till
organisationerna av regeringen inom samma
ekonomiska ram. Syftet med ändringen är att
stöden ska bli mer förutsägbara och långsiktiga
för mottagarna.
Fristående organisationer som agerar på sina
medlemmars uppdrag spelar en viktig roll för att
enskilda medborgares och konsumenters intressen ska kunna tas till vara. Inte minst för att nå
konsumenter som befinner sig i utanförskap kan
organisationerna spela en betydelsefull roll.
Den kartläggning av frivilligorganisationers
arbete med vägledning till konsumenter, som
initierades 2008, har avslutats. Rapporten Att
vägleda konsumenterna – kartläggning av frivilligorganisationers arbete med vägledning till
konsumenter har publicerats på regeringens
webbplats och ett seminarium har hållits.
Våren 2009 nåddes en överenskommelse om
en reviderad förordning för EU:s miljömärke
Blomman, Europaparlamentets och rådets förordning om ett miljömärkesprogram för gemenskapen. Ambitionen är att betydligt fler produkter än idag ska märkas med detta märke och
att konsumenternas kännedom om märket ska
öka. En reviderad miljömärkning är en av flera
åtgärder i det paket för hållbar konsumtion och
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produktion, som kommissionen presenterade
sommaren 2008. Våren 2008 avslutades också en
utvärdering av den nordiska miljömärkningen
Svanen, The Nordic Swan – From past experiences to future possibilities (TemaNord 2008:529).
På ett seminarium i Stockholm behandlades bl.a.
frågor om miljömärkningens betydelse för klimatet och vid offentlig upphandling. Arbete
pågår nu med att ta om hand de rekommendationer som lämnades i rapporten.
Myndigheternas arbete för att nå målet
Samtliga myndigheter inom konsumentpolitikens område bidrar till målet om lättillgänglig
och tillförlitlig information till konsumenter
genom olika informations- och utbildningsinsatser, där spridning av information via myndigheternas webbplatser är en av de viktigaste
insatserna.
Marknadsdomstolen
Marknadsdomstolen (MD) bidrar till målet om
lättillgänglig och tillförlitlig information genom
att sprida information om domstolens domar
och rättspraxis främst via myndighetens webbplats. Antalet besökare till MD:s webbplats
ökade 2008.
Konsumentverket
Konsumentverket (KOV) har 2008 fortsatt renodla och fokusera sin verksamhet till det som är
kärnan i myndighetens uppdrag, dvs. tillsyn och
tillhandahållande av grundläggande konsumentinformation. Som en följd av renodlingen har en
rad webbtjänster lagts ner eller överlåtits till
andra aktörer. Exempel på detta är Telepriskollen, Begbilguiden, Köpguiden, Ekokalkylen och
Elpriskollen. Renodlingen medförde en minskning av antalet besökare till KOV:s webbplats
från 6,4 miljoner 2007 till 4,1 miljoner 2008.
Myndigheten har även satsat resurser på att utveckla en ny teknisk plattform för sin webbplats.
Myndigheten har publicerat 8 varningar för
farliga produkter, lämnat information och råd
vid flygbolaget Sterlings konkurs samt informerat om risken för höga surfkostnader vid
användning av mobiltelefoni utomlands. Myndigheten har lämnat information om den nya
marknadsföringslagen (2008:486) både till
näringsidkare och konsumenter samt genomfört
fyra endagarsseminarier för konsumentvägledare. Myndighetens webbplats har fått motsvarande goda betyg som 2007 i den årliga webbenkäten när det gäller innehåll och tillgänglighet.
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KOV har gjort en rad insatser för att öka tillgängligheten i myndighetens webbplats, exempelvis genom fler anpassningsmöjligheter av
innehållet för personer med funktionsnedsättning och genom att information lämnas på
flera olika språk. KOV har 2008 genomfört en
genomgång av all rättslig information på
webbplatsen för att anpassa den till ny
lagstiftning och göra den mer lättillgänglig för
besökaren. Myndigheten har 2008 tagit emot
13 900 kontakter från konsumenter att jämföra
med 11 600 under 2007. Samtliga har fått svar på
sin förfrågan inom ett dygn.
KOV samarbetar med Boverket om webbplatsen Om Boende som innehåller information om
bl.a. boende och byggande, se avsnitt Bostadsmarknad.
KOV har tillsammans med bl.a. Finansinspektionen och Kronofogden tagit fram ett
grundläggande undervisningsmaterial, ”Koll på
cashen”, om privatekonomi, konsumtion och
reklam riktad till gymnasieelever. KOV har även
tagit fram checklistor och utarbetat ett metoddokument för att underlätta och kvalitetssäkra
budget- och skuldrådgivarnas dagliga arbete.
KOV har under året kartlagt och utvecklat
effektiva kanaler som bl.a. ska resultera i en ny
webbplats för skola och ungdom under 2009
eftersom de nuvarande webbplatserna, Lärarrummet och Konrad inte nått målgruppen på ett
tillfredsställande sätt.
KOV:s vetenskapliga råd har fortsatt sitt
arbete. Rådet bidrar bl.a. till att kvalitetssäkra
rapporteringen om konsumenternas förhållande
och ställning på olika marknader. Ett uppföljande seminarium om utfallet av de planeringsbidrag till forskning om konsumtion som verket
delade ut 2006 har hållits.
KOV:s nya uppgift att fördela stödet till konsumentorganisationer har inneburit framtagande
av nya rutiner. Under 2008 beviljades 7 miljoner
kronor i verksamhetsstöd, 4 miljoner kronor i
projektstöd och 600 000 kronor i organisationsstöd, fördelade på totalt 29 beviljade ansökningar. Under året gavs 83 ansökningar in till
KOV.
Arbetet med hållbar konsumtion har 2008
bl.a. rört miljö- och bilmärkning, en kvalitativ
undersökning kring hållbara val och fortsatt
deltagande i arbetet med att ta fram en standard
för Socialt ansvarstagande, ISO 26 000.
Sektorsansvaret för handikappolitiken har
fokuserats på att integrera perspektivet i verkets

ordinarie verksamhet som bl.a. resulterat i en
tillgänglighetsinventering i samband med en
marknadskontroll av lekplatser och en prioritering av arbetet med lättöppnade förpackningar.
KOV har i samarbete med 17 kommunala
konsumentvägledningar undersökt om konsumenternas ärenden varierar utifrån kön, ålder,
inrikes resp. utrikes födda samt kommuntillhörighet. Undersökningen visade bl.a. att fler utrikes än inrikes födda var i kontakt med konsumentvägledare jämfört med befolkningen som
helhet.
Under 2008 kunde 269 av landets 290 kommuner erbjuda konsumentvägledning, en kommun mer än 2007. Konsumentvägledarna hjälpte
konsumenterna vid drygt 100 000 klagomålsärenden under 2008. Boende följt av fordon/transporter, telefoni/Internet/post samt
hemelektronik toppar listan över klagomål.
Allmänna reklamationsnämnden
Under 2008 hade Allmänna reklamationsnämndens (ARN) webbplats 270 000 besökare, vilket
innebär en ökning med drygt 12 procent jämfört
med 2007.
ARN förekom i ca 2 200 artiklar 2008 vilket
innebär en ökning med 10 procent jämfört med
2007. Annonsvärdet av dessa artiklar har av ett
mediebevakningsföretag värderats till 11 miljoner kronor.
Myndigheten har även stött den kommunala
konsumentverksamhetens hantering av konsumenttvister genom att medverka i kurser till
konsumentvägledare, lämna information via
Portalen, telefonrådgivning, ta emot besök från
konsumentvägledare samt skicka nämndens
beslut och statistik till vägledarna.
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsmäklarnämnden (FMN) förekom i
media vid 525 tillfällen 2008 mot 361 tillfällen
2007.
Antalet besökare till myndighetens webbplats
som inte är fastighetsmäklare ökade 2008 med
40 procent till 515 besökare per dag.
Enkätstatistik visar vidare att 50 procent av
respondenterna 2008 ansåg att myndighetens
webbplats var bra, att jämföra med 39 procent
2007. En lika stor andel som 2007, 63 procent,
tyckte 2008 att webbplatsen är lättillgänglig.
FMN:s webbplats hamnade på andra plats i den
mätning av tillgänglighet hos myndigheters
webbplatser som Validera.se genomfört.
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SIS Miljömärkning AB
SIS Miljömärkning AB (numera Miljömärkning
Sverige AB) erhöll 4,4 miljoner kronor 2008 som
delfinansiering i arbetet med att utveckla kriterier för miljömärkta produkter inom det nordiska miljömärkningssystemet Svanen och EU:s
miljömärkningssystem Blomman samt till att
göra EU:s märkningssystem mer spritt och känt
på den svenska marknaden. Två nya produktgrupper inom Svanen (flytande drivmedel och
kemiska byggprodukter) har utvecklats och lanserats och en landsomfattande informationskampanj har bedrivits. Under 2008 inkom 350
nya ansökningar om Svanenmärkning och tre
om Blommanmärkning.
5.4.3

Analys och slutsatser

De mål som regeringen satt upp inom konsumentpolitiken har kunnat uppnås i stora delar.
De insatser och prioriteringar som regeringen
aviserade i budgetpropositionen för 2008 har genomförts.
Generellt har myndigheterna haft större
utmaningar 2008 än 2007 i form av ett större
inflöde av ärenden. Det är ännu för tidigt att
bedöma hur den pågående finanskrisen påverkat
konsumentpolitiken och i vilken mån ökningen
av ärenden är beroende av denna.
Myndigheterna har i stora drag utökat sina
insatser inom de prioriterade områdena konsumentskydd och information. Framförallt Konsumentverket (KOV) men även Fastighetsmäklarnämnden (FMN) har vidtagit insatser för att
renodla verksamheten.
Den ökning av antalet besökare till Marknadsdomstolens (MD), Allmänna reklamationsnämndens (ARN) och FMN:s webbplatser som
observerats 2008 tyder på att informationen i
större utsträckning nått konsumenterna och på
det sättet bidragit till målet om mer tillgänglig
information. Webbplatserna är den viktigaste
och mest effektiva informationskanal som myndigheterna förfogar över.
MD har haft en ökning av antalet komplicerade och mer omfattande ärenden med alltfler
förhandlingsdagar som följd. Orsaken anses bl.a.
vara att målen har MD som enda instans, vilket
ofta leder till omfattande skriftväxling och
framläggande av nya omständigheter under hela
handläggningen samt att konsumentskyddet har
fått en större betydelse. En annan förklaring är
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att marknadsföring har fått ökad betydelse för
näringsidkarna på marknader där konkurrensen
är särskilt hård. Myndigheten avser att arbeta för
att inom ramen för vad som är möjligt med hänsyn till rättegångsbalkens krav begränsa skriftväxlingen mellan parterna.
När det gäller KOV:s tillsynsverksamhet har
de flesta indikatorerna utvecklats i positiv riktning 2008. Myndighetens arbete med att renodla
verksamheten har lett till att mer resurser lagts
på kärnverksamheten, däribland på tillsyn.
De insatser som KOV gjort inom standardisering och produktsäkerhet har varit betydelsefulla
och värdefulla.
Den satsning och det samarbete kring privatekonomi och överskuldsättning som KOV har
genomfört 2008 har varit framgångsrika och särskilt viktiga under en finanskris.
KOV har interna rutiner för att snabbt kunna
agera och lägga ut information på sin hemsida
när det inträffat händelser som påverkar och har
stor betydelse för konsumenterna. Detta
bedöms kunna förbättras ytterligare genom de
insatser myndigheten vidtagit 2008 för att
utveckla sina interna och externa webbplatser.
KOV har bl.a. satsat på utvecklingen av sin
webbplats Portalen som är ett viktigt stöd för
informationsutbyte mellan myndigheten och
konsumentvägledare. Satsningen förväntas leda
till förbättringar för användarna.
ARN har arbetat med i stort sett samma
effektivitet som 2007, men har mött ett större
inflöde av ärenden. Medianåldern för ärenden
avgjorda genom nämndbeslut minskade 2008
med 6 procent.
ARN:s produktivitet beräknas ha ökat 2008.
Antalet avgjorda ärenden per årsarbetskraft
ökade från 300 stycken 2007 till 309 stycken
2008, dvs. med 3 procent.
Regeringen bedömer att de insatser ARN har
gjort för att nå målet om lättillgänglig och tillförlitlig information har gett ett positivt resultat
vilket avspeglas i att myndigheten blivit mer
känd 2008.
FMN använde den anslagsökning som myndigheten fick 2008 till att förstärka och effektivisera sitt arbete med kärnverksamheten, dvs. tillsyn och information. Myndigheten minskade
balanserna när det gäller tillsynsärenden och blev
mer synlig och känd 2008 än 2007.
Den nya förordningen (2007:1040) med
instruktion för Fastighetsmäklarnämnden, som
trädde i kraft i januari 2008, har bl.a. inneburit att
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disciplinnämnden inte längre beslutar i registreringsärenden. Detta har medfört en minskad
genomsnittlig kostnad för registreringsärenden
med 14 procent.
FMN har även bidragit till målet om lättillgänglig och tillförlitlig information och fått bra
betyg av de som besökt myndighetens webbsida
och även hamnat på andra plats i den mätning av
tillgänglighet som Validera.se genomfört.
SIS Miljömärkning AB (numera Miljömärkning Sverige AB) har bedrivit ett omfattande
arbete med miljömärkning på såväl europeisk,
nordisk som på nationell nivå. Allt fler företag
väljer att miljömärka sina produkter. Svanen
utnämndes i en officiell brittisk undersökning till
en världsledande miljömärkning.
Övrigt

Den 15 juni 2006 fastställde riksdagen i enlighet
med propositionen Trygga konsumenter som
handlar hållbart – konsumentpolitikens mål och
inriktning
(prop.
2005/06:105,
bet.
2005/06:LU33, rskr. 2005/06:377) nya mål för
konsumentpolitiken med det övergripande målet, ”trygga konsumenter som handlar hållbart”.
I propositionen angavs att en samlad utvärdering av måluppfyllelsen skulle genomföras 2009
och därefter rapporteras till riksdagen. I budgetpropositionen för 2008 (prop. 2007/08:1) ändrades målet för konsumentpolitiken till ”konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva
val”. I och med att målen för konsumentpolitiken har ändrats kommer inte någon utvärdering
av de tidigare målen att genomföras.

5.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några anmärkningar
på Marknadsdomstolens, Konsumentverkets,
Allmänna reklamationsnämndens eller Fastighetsmäklarnämndens årsredovisningar.

5.6

Politikens inriktning

Målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna har makt och möjlighet att göra aktiva
val.

Att se till att lagar och regler på konsumentområdet efterlevs har högsta prioritet för konsumentpolitiken. Konsumenter ska inte drabbas
av vilseledande marknadsföring eller farliga produkter. En effektiv marknadskontroll bör inom
produktsäkerhetens område kompletteras av
förebyggande arbete inom standardisering och
skadestatistik. Därför är det angeläget att Konsumentverket (KOV) fortsätter att arbeta med
detta.
Tillgång till oberoende information är en förutsättning för att konsumenterna ska kunna göra
medvetna och aktiva val och för att möjliggöra
en konkurrensfrämjande kundrörlighet. KOV
kommer därför att få i uppdrag att undersöka
hur konsumenter söker information och vilka
informationskanaler som finns samt om en
samlad webbplats (konsumentportal) är en
lösning på konsumenternas behov av
information.
Konsumenternas beteende har betydelse för
hur väl olika marknader fungerar. Arbetet med
att följa och analysera konsumenternas förhållanden och ställning på marknaderna är därför
fortsatt betydelsefullt, liksom en effektiv samverkan med aktörer på andra politikområden.
Våren 2010 avser regeringen att arbeta med en
revidering av distans- och hemförsäljningslagen
(2005:59). Ändringarna gäller utvidgning av tilllämpningsområdet för reglerna om informationsplikt och ångerrätt så att de omfattar också
avtal som ingåtts vid s.k. gatuförsäljning. Arbetet
med en ny konsumentkreditlag, som avses bli
tillämplig på s.k. SMS-lån, går vidare. En ny fastighetsmäklarlag föreslås öka förutsebarheten vid
budgivning. Dessutom avses konsumenters
rättigheter stärkas i en ny lag om obehöriga
transaktioner med kontokort.
Lågkonjunktur och stigande arbetslöshet
leder för många hushåll till ekonomiska
påfrestningar. Att konsumenterna har tillgång
till budget- och skuldrådgivning i sin kommun
har stor betydelse för att minska dessa. KOV:s
arbete med stöd och utbildning av budget- och
skuldrådgivare bör därför prioriteras under
finanskrisen. Det finns också ett stort behov av
rådgivning och privatekonomisk utbildning,
framför allt till unga, som är en prioriterad
målgrupp.
Arbetet med förslagen till att utvidga dels
konsumenttjänstlagens (1985:716), dels produktsäkerhetslagens (2004:451) tillämpningsområden till att även omfatta tjänster i offentlig regi
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(Ds 2009:13 Konsumenttjänster m.m. samt Ds
2009:16 Produktsäkerhet vid offentliga tjänster)
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Departementspromemorian Konsumentombudsmannen – en översyn (Ds 2009:14) har
nyligen remissbehandlats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Någon utvärdering av resegarantisystemet
med anledning av riksdagens tillkännagivande
(bet. 2004/05:LU8, rskr. 2004/05:154 och
2004/05:155) bör inte göras innan EU-kommissionens arbete med översynen av paketresedirektivet är färdigt.
De kommunala konsumentvägledarna har
många viktiga uppgifter och har också goda förutsättningar att stödja enskilda konsumenter.
KOV:s årliga uppföljning visar att antalet vägledare, ärendetillströmning och inriktning i stort
sett är oförändrad. Det är angeläget att KOV
även fortsättningsvis stödjer konsumentvägledare genom utbildning och informationsstöd.
Uppföljningen bör om möjligt också inkludera
uppgifter om kvalitén i verksamheten samt hur
vägledningen förhåller sig till det växande utbudet av konsumentinformation från andra kanaler, till exempel Internet.
Den ideella sektorn och det civila samhället
har en betydelsefull roll inom konsumentpolitiken vid sidan av offentliga och privata aktörer.
Förutom att organisationerna verkar som opinionsbildare och företrädare för sina medlemmars
intressen kan deras roll som utförare av olika
former av service och tjänster till allmänheten
utvecklas. Effekterna av den nya förordningen
(2007:954) om statligt stöd till organisationer på
konsumentområdet ska följas upp.
Att förändra ohållbara konsumtions- och
produktionsmönster, inte minst i ljuset av klimatfrågan, är en viktig del för en hållbar utveckling. Regeringen följer det fortsatta arbetet med
den handlingsplan för hållbar konsumtion och
produktion som EU-kommissionen lade fram
sommaren 2008 och som bl.a. omfattar olika
informationsåtgärder av relevans för konsumentområdet. Regeringen har också för avsikt
att undersöka formerna för och organiseringen
av det statliga engagemanget för miljömärkning
EU-anknutet arbete
Europeiska kommissionen presenterade i oktober 2008 ett förslag till ett direktiv om konsu72

menters rättigheter. Förslaget, som är ett led i
arbetet med att se över EU:s konsumentregelverk, innebär en revidering och en sammanslagning av de nuvarande direktiven om distansavtal
(avtal via Internet, telefon etc.), hemförsäljning,
konsumentköp samt oskäliga avtalsvillkor.
Direktivet är ett fullharmoniseringsdirektiv och
syftet är att främja konsumenternas förtroende
för gränsöverskridande handel och underlätta för
företagen att erbjuda sina produkter på den inre
marknaden. Detta ska uppnås genom enhetliga
regler på en hög konsumentskyddsnivå samtidigt
som en bra balans mellan konsument- och näringsidkarintressen beaktas. Förhandlingarna har
hög prioritet under det svenska ordförandeskapet.
EU-kommissionen har lämnat ett förslag på
en ny förordning om benämningar på textilier
och märkning av textilprodukter. I dag finns
motsvarande bestämmelser i tre olika direktiv.
Översynen syftar till att förenkla och förbättra
de gällande bestämmelserna för utveckling och
användning av nya fibrer för att stimulera till
innovation i textil- och beklädnadsbranschen
och för att näringsidkare och konsumenter
snabbare ska få tillgång till innovativa produkter.
Förhandlingarna kommer till övervägande delen
äga rum under det svenska ordförandeskapet.
EU-kommissionen har inlett ett arbete med
att följa hur den inre marknaden utvecklas för
konsumenterna. Syftet med arbetet är att möjliggöra bevakning och analys av marknader ur ett
konsumentperspektiv. Kommissionen har under
2009 presenterat en resultattavla och den huvudsakliga slutsatsen är att konsumenterna är
mindre nöjda med och upplever fler problem på
marknader för tjänster än på marknader för
varor. De mest problematiska marknaderna är de
för energi-, transport- och banktjänster. Energimarknaden sticker ut med låg förekomst av
byte av leverantör, trots stort missnöje och
många klagomål. Sverige följer utvecklingen och
bistår kommissionen i arbetet.
Det är därför viktigt att behöriga organ ingriper vid gränsöverskridande överträdelser inom
ramen för konsumentskyddssamarbetet inom
EU. Gemensamma tillsynsinsatser inom ramen
för detta samarbete är också ett effektivt sätt att
säkerställa efterlevnaden av konsumentskyddslagstiftning inom EU/EES. Sverige deltar aktivt i
samarbetet genom de tre behöriga myndigheterna Konsumentverket, Finansinspektionen
och Läkemedelsverket.
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Europaparlamentets
och
rådets
direktiv
2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers
säkerhet innebär bl.a. högre krav på leksakers
säkerhet samt en tydligare ansvarsfördelning
mellan berörda näringsidkare. Senast den 20
januari 2011 ska reglerna som genomför det nya
direktivet i medlemsstaterna vara på plats.
Regeringen avser att föreslå en ny lag om
leksakers säkerhet samt bemyndiga de
marknadskontrollerande myndigheterna att ta
fram föreskrifter och att övervaka efterlevnaden
av reglerna.
Arbetet med författningsändringarna till följd
av den nya förordningen om EU:s miljömärkningssystem Blomman kommer att fortgå.

5.7

tionen för 2009 (prop. 2008/09:1, bet.
2008/09:CU1, rskr. 2008/09:118).
Regeringen föreslår att 9 730 000 kronor anvisas under anslaget 3:1 Marknadsdomstolen för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
10 317 000 respektive 10 373 000 kronor.
Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:1
Marknadsdomstolen
Tusental kronor
2010

2011

2012

10 461

10 461

10 461

391

484

543

Beslut

-622

-627

-631

Överföring till/från andra
anslag

-500

0

0

9 730

10 317

10 373

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Övrigt

Budgetförslag

Förslag/beräknat anslag
1

5.7.1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3:1 Marknadsdomstolen

Tabell 5.2 Anslagsutveckling för 3:1 Marknadsdomstolen
Tusental kronor

2008

Utfall

9 214
1

2009

Anslag

10 461

2010

Förslag

9 730

2011

Beräknat

10 317

2

2012

Beräknat

10 373

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24
9 613

5.7.2

Tabell 5.4 Anslagsutveckling för 3:2 Konsumentverket
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 10 230 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 10 230 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Marknadsdomstolens
(MD) förvaltningskostnader. Enligt lagen
(1970:417) om marknadsdomstol m.m. handlägger MD mål och ärenden enligt framför allt
konkurrenslagen (2008:579) och marknadsföringslagen (2008:486).
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår i denna proposition att Konsumentverkets utbildningskapacitet av skuldrådgivare ska förstärkas under 2010. För att finansiera denna satsning minskas anslaget 3:1
Marknadsdomstolen med 500 000 kronor under
2010. Vidare minskas anslaget med 622 000 kronor 2010 jämfört med anslagsnivån 2009 i enlighet med vad som redovisades i budgetproposi-

3:2 Konsumentverket

2008

Utfall

101 097

2009

Anslag

109 612

2010

Förslag

107 432

2011

Beräknat

111 101

2

2012

Beräknat

113 085

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 291
99 572

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 110 163 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 111 519 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används i huvudsak för att finansiera
Konsumentverkets och Konsumentombudsmannens förvaltningskostnader och därmed
arbetet med en hög efterlevnad av konsumentlagstiftningen,
tillhandahållande
av
grundläggande konsumentinformation och
genomförande av delar av den fastställda konsumentpolitiken.
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5.7.3

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
500 000 kronor 2010 för att förstärka Konsumentverkets utbildningskapacitet av skuldrådgivare mot bakgrund av finanskrisen. Finansiering
sker genom att anslaget 3:1 Marknadsdomstolen
minskas med motsvarande belopp. Vidare minskas anslaget med 1 288 000 kronor 2010 i enlighet med vad som redovisades i budgetpropositionen för 2009 avseende överföringen av
kommersiell service till Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1,
rskr. 2008/09:118).
Regeringen föreslår att 107 432 000 kronor
anvisas under anslaget 3:2 Konsumentverket för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
111 101 000 kronor respektive 113 085 000 kronor.
Tabell 5.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:2
Konsumentverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

109 612

109 612

109 612

3 510

4 474

5 099

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från andra
anslag
3

Förslag/beräknat anslag
1

-788

-1 299

-1 306

-4 902

-1 686

-320

107 432

111 101

113 085

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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Tabell 5.6 Anslagsutveckling för 3:3 Allmänna
reklamationsnämnden
Tusental kronor

2008

Utfall

24 182
1

2009

Anslag

26 763

2010

Förslag

27 999

2011

Beräknat

28 282

2

2012

Beräknat

28 437

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

476
26 098

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 999 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 999 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslagets ändamål är att finansiera Allmänna
reklamationsnämndens
förvaltningskostnader
och därmed myndighetens arbete med att opartiskt och utan avgift för parterna pröva tvister
mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden har också till uppgift att informera konsumenter och näringsidkare om nämndens praxis
samt att stödja den kommunala konsumentvägledningens hantering av konsumenttvister.
Regeringens överväganden

Beslut

Övrigt

3:3 Allmänna
reklamationsnämnden

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
208 000 kronor 2010 i enlighet med vad som
redovisades i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1, rskr.
2008/09:118).
Regeringen föreslår att 27 999 000 kronor
anvisas under anslaget 3:3 Allmänna reklamationsnämnden för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 28 282 000 kronor
respektive 28 437 000 kronor.
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Tabell 5.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 3:3
Allmänna reklamationsnämnden

Tabell 5.9 Intäkter i form av ansöknings- och årsavgifter
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

26 763

26 763

26 763

1 028

1 309

1 463

208

210

211

Offentligrättslig
verksamhet

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad

Utfall
2008

16 098

0

0

16 098

Prognos
2009

15 750

0

0

15 750

Budget
2010

16 000

0

0

16 000

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

27 999

28 282

28 437

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

5.7.4

3:4 Fastighetsmäklarnämnden

Tabell 5.8 Anslagsutveckling för 3:4
Fastighetsmäklarnämnden

Tabell 5.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:4 Fastighetsmäklarnämnden

Tusental kronor

2008

Utfall

14 757

2009

Anslag

13 538

2010

Förslag

14 348

2011

Beräknat

14 471

2

2012

Beräknat

14 548

3

1

Antalet ansökningar om registrering som fastighetsmäklare fortsätter öka. I samband med
finanskrisen har FMN befarat en kraftig nedgång av avgiftsintäkterna. Eftersom det ännu
saknas underlag för att bedöma effekten av krisen på antalet registrerade fastighetsmäklare
bedöms intäkterna det närmaste året hållas på en
relativt oförändrad nivå.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Tusental kronor

276
13 345

2010

2011

2012

13 538

13 538

13 538

Pris- och löneomräkning 2

398

517

592

Beslut

412

416

418

14 348

14 471

14 548

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 14 348 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 14 348 tkr i 2010 års prisnivå.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Anslaget finansierar Fastighetsmäklarnämndens (FMN) förvaltningskostnader och därmed myndighetens arbete med att registrera
och utöva tillsyn över fastighetsmäklare och
hyresförmedlare enligt fastighetsmäklarlagen
(1995:400). FMN informerar även konsumenter och näringsidkare om praxis och god
fastighetsmäklarsed.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
412 000 kronor 2010 i enlighet med vad som
redovisades i budgetpropositionen för 2009
(prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1, rskr.
2008/09:118).
Regeringen föreslår att 14 348 000 kronor
anvisas under anslaget 3:4 Fastighetsmäklarnämnden för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 14 471 000 kronor respektive
14 548 000 kronor.
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5.7.5

3:5 Åtgärder på konsumentområdet

Tabell 5.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:5 Åtgärder på konsumentområdet
Tusental kronor

Tabell 5.11 Anslagsutveckling för 3:5 Åtgärder på
konsumentområdet
Tusental kronor

Anvisat 2009
Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Utfall

17 620

147

2009

Anslag

17 520

2012

17 520

17 520

17 520

-61

-61

-61

2010

Förslag

17 459

Överföring till/från andra
anslag

2011

Beräknat

17 459

Övrigt

2012

Beräknat

17 459

17 459

17 459

17 459

Beslut

17 019

1

2011

Förändring till följd av:

2008

1

2010

Förslag/beräknat anslag

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anslagets ändamål är att finansiera initiativ på
konsumentområdet och statligt stöd till frivilligorganisationer som på olika sätt främjar konsumenternas intresse, bl.a. för att företräda svenska
konsumenter i EU. Under 2007 trädde förordningen (2007:954) om statligt stöd till organisationer på konsumentområdet i kraft. Enligt förordningen är Konsumentverket ansvarig för
stödets förvaltning.

5.7.6

1

3:6 Bidrag till miljömärkning av
produkter

Tabell 5.13 Anslagsutveckling för 3:6 Bidrag till
miljömärkning av produkter
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2008

Utfall

4 374

2009

Anslag

4 374

2010

Förslag

4 374

2011

Beräknat

4 374

2012

Beräknat

4 374

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 374

1

Regeringen avser att under hösten 2009 lämna en
proposition om politiken för den ideella sektorn,
i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010 genomförs
ett tioårigt forskningsprogram om det civila
samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt 15.4.3.)
För att bidra med finansieringen till forskningsprogrammet föreslås anslaget 3:5 Åtgärder på
konsumentområdet minskas med 61 000 kronor
för att tillföras det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda
anslaget 13:6 Insatser för den ideella sektorn.
Regeringen föreslår att 17 459 000 kronor
anvisas under anslaget 3:5 Åtgärder på konsumentområdet för 2010. Även för 2011 respektive
2012 beräknas anslaget till 17 459 000 kronor.
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Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Ändamålet för anslaget är att finansiera bidrag
för utveckling av miljömärkningskriterier för
konsumentprodukter. Bidraget är ställt till Miljömärkning Sverige AB (före detta SIS Miljömärkning AB), som ansvarar för miljömärkningssystemen Svanen och Blomman i Sverige.
Medlen utbetalas via Kammarkollegiet.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 4 374 000 kronor anvisas
under anslaget 3:6 Bidrag till miljömärkning av
produkter för 2010. Även för 2011 respektive
2012 beräknas anslaget till 4 374 000 kronor.
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Tabell 5.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

4 374

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
besluta om bidrag som, inklusive tidigare
gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor
under 2011–2018 (avsnitt 2.8.1),
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:3 Europeiska regionala ut-

vecklingsfonden perioden 2007–2013 besluta
om bidrag som, inklusive tidigare gjorda
åtaganden, medför behov av framtida anslag
på högst 4 345 000 000 kronor under 2011–
2015 (avsnitt 2.8.3),
3.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
Summa

Anslagstyp

Regionala tillväxtåtgärder
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

1 495 837
498 864
1 425 000
3 419 701

7
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2 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar huvudsakligen medel
för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av
central och regional projektverksamhet och olika
former av regionala företagsstöd, samt utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Dessutom omfattar utgiftsområdet
vissa insatser med anledning av försvarsomställningen. Dessa är finansierade av äldreanslaget 33:6 Insatser med anledning av försvarsomställningen.
Regional tillväxtpolitik omfattar betydligt fler
åtgärder än de som finansieras av de anslag som
ingår inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Regionala hänsynstaganden och åtgärder inom i
princip samtliga utgifts- och politikområden är
sammantaget av avgörande betydelse för den
regionala utvecklingen och för möjligheterna att
uppnå målet för den regionala tillväxtpolitiken.
Dessa åtgärder finns främst inom regional
tillväxtpolitik, näringspolitik, de delar av
forskningspolitiken som avser utveckling av
innovationssystem, utbildningspolitik, arbetsmarknadspolitik, transportpolitik, politik för de
areella näringarna, landsbygd och livsmedel,
kulturpolitik,
miljöpolitik,
energipolitik,
bostadspolitik, politikområdet IT, elektronisk
kommunikation och post, utrikeshandel,
handels- och investeringsfrämjande, integrationspolitik samt allmänna bidrag till kommuner.
Inom utgiftsområdet fanns myndigheten
Glesbygdsverket, vilken avvecklades den 31 mars
2009. Verksamheten som bedrevs vid
myndigheten har övergått till Tillväxtverket och
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (Tillväxtanalys).

Myndigheter och organ, som har ansvar och
uppgifter inom den regionala tillväxtpolitiken, är
bl.a. de regionala självstyrelseorganen, samverkansorganen, länsstyrelserna, Tillväxtverket,
Verket för innovationssystem (Vinnova),
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (Tillväxtanalys), universitet och
högskolor, Arbetsförmedlingen, Statens institut
för kommunikationsanalys (SIKA), Banverket,
Vägverket,
Rikstrafiken,
Sjöfartsverket,
Transportstyrelsen, Luftfartsverket, Statens
jordbruksverk, Skogsstyrelsen, Fiskeriverket,
Sametinget, Statens kulturråd, Riksarkivet,
Riksantikvarieämbetet,
Naturvårdsverket,
Statens energimyndighet, Boverket, Post- och
telestyrelsen (PTS), Myndigheten för utländska
investeringar i Sverige (ISA) samt Sveriges
exportråd.
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1 470

1 546

1 499

1 496

1 496

1 496

1:2 Transportbidrag

594

499

425

499

449

449

1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden
2007–2013

187

1 450

1 273

1 425

1 450

1 294

26

7

7

0

0

0

2008 33:05 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2000–2006

513

0

0

0

0

0

2006 33:06 Insatser med anledning av försvarsomställningen

9

0

0

0

0

0

2 799

3 502

3 205

3 420

3 395

3 239

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Äldreanslag

2009 1:3 Glesbygdsverket

Totalt för
utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utfallet uppgick till cirka 2 799 miljoner kronor
för budgetåret 2008. Anslagna medel uppgick till
cirka 3 393 miljoner kronor.
Anslagna medel för 2009 uppgår till cirka
3 502 miljoner kronor inklusive tilläggsbudgetar
till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14,
prop.
2008/09:97,
bet
2008/09:FiU18,
prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
prop.
2008/09:124,
bet
2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i
samband med denna proposition.
Utgiftsprognosen uppgår till cirka 3 205 miljoner kronor. Ramen för utgiftsområdet föreslås
för 2010 uppgå till 3 420 miljoner kronor samt
beräknas för 2011 uppgå till 3 395 miljoner kronor och för 2012 till 3 239 miljoner kronor.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012, utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

3 502

3 502

3 502

0

0

1

-75

-100

-256

-7

-7

-7

3 420

3 395

3 239

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
pris- och löneomräkning.

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad, utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Miljoner kronor
2010

Transfereringar 1
Verksamhetsutgifter 2
Investeringar

3

Summa ramnivå

3 270 932
147 866
427
3 419 226

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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2.3

Skatteutgifter

Elförbrukning i vissa kommuner

Tabell 2.4 Skatteutgifter netto
Miljoner kronor
Prognos
2009

Prognos
2010

70

70

400

410

Elförbrukning i vissa
kommuner

920

930

Bidrag till regionala

-

-

1 390

1 410

Regional nedsättning av egenavgifter
Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter

Normen för skatt på el utgörs av den skattesats
som merparten av de svenska hushållen betalar.
Den uppgår till 28,2 öre/kWh 2009. I samtliga
kommuner i Västerbottens, Norrbottens och
Jämtlands län, samt kommunerna Sollefteå,
Ånge och Örnsköldsvik i Västernorrlands län,
Ljusdal i Gävleborgs län, Torsby i Värmlands län
samt Malung, Mora, Orsa och Älvdalen i
Dalarnas län är dock skattesatsen nedsatt till 18,6
öre/kWh. Skatteutgiften uppgår till 9,2
öre/kWh.

utvecklingsbolag
Summa

Med ett streck ”-” menas att avvikelsen inte kunnat beräknas.

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt redovisas i
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns även stöd på budgetens
inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.

Bidrag till regionala utvecklingsbolag

Avdrag får göras för bidrag som lämnas till regionalt utvecklingsbolag. Skatteutgiften avser
skatt på inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.

Regional nedsättning av egenavgifter

Vid beräkning av egenavgifter får en enskild
näringsidkare med fast driftsställe i stödområde
A göra ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget upp till 180 000 kronor, dvs. högst
18 000 kronor per år. Fiskeri-, vattenbruks-,
jordbruks- och transportverksamhet är undantagna från nedsättningen på grund av EG-regler.
Skatteutgiften avser egenavgifter.
Regional nedsättning av arbetsgivaravgifter

Arbetsgivare med fast driftsställe i stödområde
A får göra ett avdrag med 10 procent av avgiftsunderlaget, dock med högst 7 100 kronor per
kalendermånad. Nedsättningen gäller inte för
kommuner, landsting, statliga myndigheter,
statliga affärsdrivande verk eller registrerade
trossamfund. Vidare är fiskeri-, vattenbruks-,
jordbruks- och transportverksamhet undantagna
från nedsättningen på grund av EG-regler.
Skatteutgiften avser arbetsgivaravgifter.
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2.4

Mål

Målet för politiken är Utvecklingskraft i alla delar
av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Den regionala tillväxtpolitiken omfattar betydligt fler åtgärder än de som finansieras
av de anslag som ingår i utgiftsområde 19 Regional tillväxt. För en utförlig beskrivning av politikens mål se budgetpropositionen för 2008, utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Sett utifrån utgiftsområdesindelningen läggs
resultatredovisningens fokus på åtgärder som i
huvudsak finansieras inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt och dess medfinansiering.
Effekter av regional hänsyn inom andra utgiftsoch politikområden samt regionala effekter av
tvärsektoriell styrning av olika politikområden är
emellertid av särskild betydelse för måluppfyllelsen.

antal indikatorer kopplade till genomförandet.
Resultaten redovisas, där så är möjligt, utifrån
prioriteringar i den nationella strategin.
Utvecklingen i Sveriges regioner

För att följa utvecklingen i landets regioner används huvudindikatorerna daglönesumma per
anställd samt arbetssökande inklusive personer i
åtgärder som en snabb indikator för att mäta de
regionala effekterna av den ekonomiska krisen.
Dessutom refereras i texterna till ett antal indikatorer inom områden som bl.a. relaterar till prioriteringar i den nationella strategin. Två indikatorområden som studerats specifikt är
servicenivå och miljö. I tabell 2.5 redovisas indikatorerna fördelat på indikatorområde/ prioritering i den nationella strategin.
Tabell 2.5 Övergripande indikatorer

2.5

Resultatredovisning

2.5.1

Resultat

Resultatredovisningen är disponerad enligt följande: Politiken följs upp med ett antal indikatorer som på en övergripande nivå mäter utvecklingen i landets regioner. Resultatredovisningen
inleds därför med ett avsnitt om utvecklingen i
Sveriges regioner.
Regionala hänsynstaganden inom andra utgiftsområden och politikområden samt tvärsektoriell styrning av olika politikområden har varit
av särskild betydelse för måluppfyllelsen. I avsnittet Strategier för regional tillväxt redovisas
följaktligen olika insatser som genomförts för
ökad samordning mellan olika politikområden
för hållbar regional tillväxt. Här redovisas den
nationella strategin för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013,
tematiska myndighetsgrupper samt regionala utvecklingsprogram.
Den regionala tillväxtpolitiken genomförs
bl.a. via ett antal program och verktyg på länseller flerlänsnivå. I det följande avsnittet, Program och verktyg för regional tillväxt, redovisas
därför regional projektverksamhet, regionala tillväxtprogram, EG:s strukturfondsprogram, central projektverksamhet, regionala företagsstöd
samt regionala serviceprogram. Av resultatredovisningen framgår även resultaten i form av ett
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Indikatorområde/
prioritering i den nationella strategin
Huvudindikatorer

Innovation och förnyelse

Kompetensförsörjning
och arbetskraftsutbud

Tillgänglighet
Servicenivå

Miljö

Indikatorer
– Daglönesumma per
anställd
– Arbetssökande inkl.
personer i åtgärder
– Snabbväxande företag
per invånare
– Nya arbetsställen per
invånare
– Andel med eftergymnasial utbildning
– Matchning på arbetsmarknaden (efter yrke)
– Förvärvsintensitet
– Arbetspendling över
kommungräns
– Restid till livsmedelsbutik
– Restid till serviceställe för post
– Avstånd till grundskola
– Koldioxidutsläpp per
invånare
– Kväveoxidutsläpp per
invånare

Indikatorerna belyser, där så är möjligt, den
senaste tioårsperioden. Analysen baseras på en
rapport från Institutet för tillväxtpolitiska studier
(ITPS): "Indikatorer för uppföljning av regional
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utveckling" (N2008/3618/RT) samt uppgifter
från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 2009.
Utvecklingen beskrivs för de sju s.k. regionfamiljerna storstadsregioner, regionala centra
med universitet, övriga regionala centra, lokala
varuproducerande centra, lokala tjänsteproducerande centra, små varuproducerande regioner
och små tjänsteproducerande regioner. Regionfamiljerna är uppbyggda av lokala arbetsmarknadsregioner som har likartade utvecklingsförutsättningar. I rapporten Regionernas tillstånd
2008, ITPS, A2009:005, framgår vilka lokala arbetsmarknadsregioner som ingår i respektive regionfamilj.
Huvudindikatorer
Tabell 2.6 Daglönesumma per anställd

Regionfamilj

Förändring
1998–2007
%

Belopp per
förvärvs-arbetande
2007
Kr

Storstadsregioner

17

287 796

Regionala centra med universitet

15

244 574

Övriga regionala centra

15

241 911

Lokala varuproducerande centra

16

243 838

Lokala tjänsteproducerande centra

15

228 201

Små varuproducerande regioner

15

235 588

Små tjänsteproducerande regioner

15

217 953

Riket

16

263 525

Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Rikets totala daglönesumma per anställd har
ökat med 16 procent från 1998 till 2007. Ökningen av daglönesumman per anställd var störst
i storstadsregionerna. Den lägsta ökningen över
den aktuella tidsperioden återfinns hos lokala varuproducerande centra, regionala centra med
universitet och små tjänsteproducerande regioner. För perioden 1998–2007 var ökningen
större för kvinnor än för män i samtliga regionfamiljer. År 2007 hade dock kvinnor fortfarande
en väsentligt lägre daglönesumma per anställd än
män, vilket är särskilt påtagligt i storstadsregionerna.

Tabell 2.7 Arbetssökande inkl. personer i åtgärder
Regionfamilj

Förändring
1 kv 20081 kv 2009
i%

Antal arbetssökande 1 kvartalet 2009

Storstadsregioner

26

121 407

Regionala centra med universitet

25

63 864

Övriga regionala centra

33

77 750

Lokala varuproducerande centra

37

11 103

Lokala tjänsteproducerande centra

30

13 825

Små varuproducerande regioner

37

10 269

Små tjänsteproducerande regioner

29

12 435

Riket

29

311 208

Källa: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Att studera antalet arbetssökande innebär att
man får en bild av hur många som kan antas stå
utanför arbetsmarknaden. Här används denna
indikator med syftet att i någon mån söka fånga
regionala effekter som den ekonomiska krisen,
vilken inleddes i slutet på 2008, fört med sig. I de
presenterade uppgifterna finns ett mörkertal,
vilket utgörs av exempelvis de personer som av
olika anledningar inte anmält sig till arbetsförmedlingen, men som ändå saknar sysselsättning.
Jämförs första kvartalet för respektive år över
en längre tidsperiod framgår det att Sverige haft
en trend med ett minskat antal arbetssökande,
även om vissa år visat på ökningar relativt föregående år. Det totala antalet arbetssökande i
Sverige första kvartalet 2009 var 311 208 individer, vilket innebar en ökning av antalet
arbetssökande med 29 procent jämfört med
samma period 2008. Ökningen är generellt sett
större för män än för kvinnor och gäller särskilt
för de mer industribetonade delarna av landet.
Detta är dock fortfarande betydligt färre arbetssökande än vad som var fallet 1998.
I jämförelsen mellan första kvartalet 2008 och
första kvartalet 2009 finns även ett mönster som
indikerar att det skulle kunna vara de regioner
och kommuner med mindre befolkning som fått
en något större grupp arbetssökande relativt regioner och kommuner med mer tättboende och
större befolkning. Detta skulle dock även kunna
förklaras av den generellt större befolkningsminskning som de befolkningsmässigt mindre
regionerna har än de med en större befolkning.
Lokala och små varuproducerande regioner är
de som står för den största förändringen över
aktuell period samtidigt som de mindre tjänsteproducerande regionerna står för genomsnittliga
förändringar. Att det förhåller sig på det viset
13
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torde kunna förklaras med att de varuproducerande regionerna är mer konjunkturkänsliga än
de tjänsteproducerande regioner som domineras
av offentlig sektor.
Innovation och förnyelse
Under detta tema används indikatorerna andelen
snabbväxande företag och antalet nya arbetsställen
per invånare i åldersgruppen 20–64 år.
Snabbväxande företag indikerar nytänkande
och kreativitet. Det är storstadsregionerna som
har det största antalet arbetsställen tillhörande
snabbväxande företag per invånare. Gapet till övriga regionfamiljer är relativt stort. Sett till förändringen mellan 1998 och 2006 har andelen
snabbväxande företag per invånare ökat i alla regionfamiljer, utom storstadsregionerna, där antalet sjunkit med 3 procent. Ökningen i små
tjänsteproducerande regioner har varit markant
störst.
Antalet arbetsplatser som skapats på regional
nivå ger en bild av marknadens dynamiska och
innovativa kapacitet. Små tjänsteproducerande
regioner har haft flest nya arbetsställen 2007 relativt befolkningens storlek, 19 nya arbetsställen
per 1 000 invånare. Samma siffra för storstadsregionerna är 17. För riket som helhet var det 15
nya arbetsställen per 1 000 invånare.
Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud
I detta tema används indikatorerna andel av
befolkning i åldern 20-64 år med eftergymnasial
utbildning, svag matchning på arbetsmarknaden
och förvärvsintensitet.
Storstadsregionerna hade 2007 den högsta andelen invånare med minst tre års eftergymnasial
utbildning, 27 procent. Storstadsregionerna stod
även för den största ökningen motsvarande 11
procentenheter mellan 1998 och 2007. Nivån
ökade i samtliga regionfamiljer under undersökningsperioden. Andelen kvinnor med eftergymnasial utbildning på 3 år eller längre är större än
vad som är fallet för män i samtliga regionfamiljer.
Matchningsindikatorn anger storleken på den
regionala arbetsmarknadens oförmåga till
matchning i förhållande till den regionala potentiella arbetskraften utifrån standarden för svensk
yrkesklassificering. Matchningen i relation till
den potentiellt yrkesverksamma befolkningen
regionvis var 2007 som svagast i storstadsregionerna. Övriga regioner ligger förhållandevis nära
varandra.
14

Förvärvsintensiteten visar respektive regions
befolkning som förvärvsarbetar i åldersgruppen
20–64 år i relation till regionens totala befolkning
i denna åldersgrupp. Förvärvsintensiteten var
2007 högst i lokala varuproducerande centra, 82
procent, och lägst i storstadsregioner, 77 procent.
I alla regionfamiljer är förvärvsintensiteten högre
för män än för kvinnor. Studeras förändringen
sedan 1998 står det klart att små tjänsteproducerande regioner haft den största ökningen
av förvärvsintensiteten, 6 procent. Lägst ökning
har storstadsregionerna haft.
Tillgänglighet
Till detta tema används en indikator för arbetspendling över kommungräns. Denna indikator
visar på en fortsatt regionförstoring, vilken stärker arbetsmarknadernas funktionssätt och bidrar
till en ökad regional konkurrenskraft. Fler
pendlare kan vara ett tecken på ett högt efterfrågetryck på arbetsmarknaden samt på allt mer
specialiserade arbetsmarknader.
Mellan 1998 och 2007 har antalet personer
som arbetspendlar över kommungräns ökat något. Antalet pendlingsrörelser över kommungräns är störst i storstadsregioner och minst i små
tjänsteproducerande regioner. Detta torde dock
till en del ha sin förklaring i att storstadsregioner
generellt sett består av till ytan mindre och fler
kommuner än vad små tjänsteproducerande
regioner gör. Män pendlar i större utsträckning
än vad kvinnor gör.
Viss statistik för bredbandstillgänglighet redovisas under utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Miljö
Till miljötemat används indikatorerna absoluta
utsläpp för koldioxid och kväveoxid samt totala
utsläpp relativt befolkning. Utsläppen av koldioxid
ger en uppfattning om energiförbrukningen, även
om mixen av energislag också är betydelsefull.
Kväveoxidutsläppen ger en bild av miljöpåverkan.
I absoluta tal har Sveriges utsläpp av koldioxid
minskat med 3 procent mellan åren 2000 och
2007. Minskningen kan främst tillskrivas minskad
användning av olja för uppvärmning samt
utbyggnad av fjärrvärmenätet. Utsläppen av koldioxid är relativt koncentrerade till tre storstadskommuner och ytterligare sju kommuner med
tung industri. Dessa står för drygt en tredjedel av
alla utsläpp.
Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från
trafiken, främst person- och lastbilar. De totala
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utsläppen till luft av kväveoxider har under perioden minskat med 26 procent. Detta har uppnåtts genom åtgärder främst inom vägtrafiken, i
första hand genom skärpta avgaskrav på personbilar och tunga fordon. Utsläppsminskningen
motverkas dock av att trafiken ökar. Utsläppen
av kväveoxider är mindre koncentrerad än koldioxidutsläppen. De tio kommuner som har de
största utsläppen står för knappt en femtedel av
alla utsläpp. I början av 1990-talet började utsläppen av kväveoxider minska och utsläppen
förväntas fortsätta minska ytterligare i takt med
att fordonsparken byts ut.
Servicenivå
Till detta tema används indikatorerna restid till
livsmedelsbutik, restid till serviceställe för post
och avstånd till grundskola.
Antalet dagligvarubutiker i landet har minskat
under flera decennier, vilket har ökat avståndet
till närmaste butik betydligt för många människor i olika landsbygdsområden. Ungefär 7 600
personer hade 2008 längre än 20 minuters bilfärd
till sin närmaste butik, vilket är 2 300 personer
fler än år 2002. Av dessa 7 600 personer hade
cirka 1 150 dessutom längre än 30 minuter till sin
närmaste butik, vilket är nästan 300 personer fler
än 2002. De längsta avstånden berör i huvudsak
personer bosatta i skogslänen. I ovanstående siffror ingår inte de cirka 31 800 personer som bor
på öar utan fast landförbindelse i Sveriges skärgårdar. Av öborna har cirka 21 procent, cirka
6 700 personer, inte livsmedelsaffär på den ö där
de bor.
Under de senaste åren har det skett stora förändringar på drivmedelsområdet. Marknaden är
under omstrukturering och oljebolag har slagits
samman. Under 2008 minskade antalet försäljningsställen för bensin och diesel från knappt
3 600 till cirka 3 2501 , en minskning med knappt
10 procent. Sedan 2002 har antalet försäljningsställen minskat med närmare 20 procent2 .
För de allra flesta är tillgängligheten till postservice god, cirka 96 procent av landets befolkning har kortare än 10 minuter till närmaste fasta
serviceställe för postservice 2008. Inom 20 minuter når cirka 99,7 procent av befolkningen det

närmaste servicestället. Drygt 23 000 personer
har mellan 20 och 30 minuter och knappt 5 000
personer har 30 minuter eller längre till det närmaste servicestället. Förändringarna från 2006 är
endast marginella. De riktigt långa avstånden berör nästan enbart personer bosatta i skogslänen.
Utöver de med långa avstånd till ett fast serviceställe för post där kunder kan skicka brev och
paket, finns det cirka 11 700 personer på öar utan
fast landförbindelse som inte har ett postserviceställe på den ö där de bor.
Totalt betjänas drygt 730 000 hushåll och
14 000 andra postmottagare av lantbrevbärare
2008. Dessa hushåll är fördelade på drygt 2 200
lantbrevbärarlinjer3 . I vissa områden och på vissa
orter som omfattats av Post- och telestyrelsens
upphandling av grundläggande betaltjänster
kommer Postens lantbrevbäring även fortsättningsvis att utföra dessa tjänster, nu på uppdrag
av Ica Banken AB och KI Kuponginlösen AB.
Personer som är över 80 år eller har en funktionsnedsättning och bor i landsbygd har i vissa
fall kunnat få posten utdelad vid bostaden och
tillgång till grundläggande betaltjänster även om
de bor långt ifrån lantbrevbärarens ordinarie
färdväg genom så kallad utsträckt service.
Av de elever som gick i årskurs 1 t.o.m. 6 i
grundskolan 2007 hade drygt 7 700 elever eller
cirka 1,3 procent en mil eller mer till sin skola.
Det är 2 000 elever färre än 2002. Drygt 900 elever hade mer än två mils resa till skolan viket
jämfört med 2002 är en minskning med 70 elever.
Utöver detta fanns även drygt 2 000 barn
mellan 7–12 år som bodde på öar utan fast landförbindelse år 2007. Av dessa saknar cirka 20
procent, drygt 400 elever, skola på den ö där de
bor.
Möjligheten att använda IT och elektroniska
kommunikationer med tillräcklig kapacitet och
kvalitet har stor betydelse såväl samhällsekonomiskt som för företag, individer och offentlig
verksamhet. Undersökningar visar att Sverige
generellt sett har en god tillgång till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet, men att
det finns begränsningar i tillgängligheten vilket
gör att tusentals hushåll och företag saknar tillgång till bredband.

1 Svenska Petroleum Institutet.
2 I underlaget saknas uppgifter om de s.k. vita mackarna dvs. mackar som

inte tillhör någon kedja.

3 Post- och Telestyrelsen, Service och konkurrens 2009.
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Strategier för regional tillväxt

Den nationella strategin för regional
konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013
Den nationella strategin och dess prioriteringar
är vägledande för det regionala tillväxtarbetet,
innefattande bl.a. regionala utvecklingsprogram
och regionala tillväxtprogram. Den anger vidare
riktlinjer för genomförandet av EG:s strukturfondsprogram i Sverige. Strategin utgör en
plattform för helhetssyn och tvärsektoriell styrning för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och är vägledande för
nationella myndigheters medverkan i det regionala tillväxtarbetet, dvs. även för insatser som
finansieras utanför utgiftsområde 19 Regional
tillväxt.
Strategins fyra prioriteringar omfattar alla regioner, men de ska anpassas till regionala och lokala förutsättningar. Dessa är:
•
•
•
•

Innovation och förnyelse
Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud
Tillgänglighet
Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Regionala utvecklingsprogram, regionala tillväxtprogram och regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning
(Europeiska
regionala
utvecklingsfonden) utgör betydelsefulla instrument vid genomförandet av lokala och regionala
prioriteringar och insatser. Nationella myndigheter som medverkar i det regionala tillväxtarbetet har bidragit till strategins genomförande.
Strategisk uppföljning av den nationella strategin
Under 2009 genomförs en strategisk uppföljning
av den nationella strategin i syfte att belysa regeringens och regionernas arbete för konkurrenskraft och hållbar tillväxt. Uppföljningen ska
bidra till att förstärka det fortsatta arbetet med
att implementera strategin och utgöra underlag
för rapportering till Europeiska kommissionen
senast i december 2009. Uppföljningen baseras
på politiska dialoger på regional nivå och tjänstemannadialoger med samtliga län. Dessutom sker
ett territoriellt analysarbete, uppföljningar och
utvärderingar av strukturfondsprogram, uppföljningar av regionala utvecklingsprogram, exempel
från regionala program samt uppföljning av de
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tematiska myndighetsgrupperna och det nationella forumet.
De politiska dialogerna har genomförts vid
fem tillfällen under februari–april 2009 på olika
platser i landet. Näringsministern har fört samtal
med kommunala och regionala politiker liksom
representanter för näringsliv, akademi, den sociala ekonomin och arbetsmarknadens parter om
utmaningar, möjligheter och verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Cirka 500 personer har medverkat vid mötena. De utmaningar som genomgående lyfts fram av ovan nämnda aktörer är
behovet av att säkra kompetensförsörjning och
arbetskraftsutbud, minska ungdomsarbetslösheten, skapa regional attraktivitet och kreativa
regionala mötesplatser, miljö- och klimatomställningen samt stärka samordningen av nationella myndigheter på regional nivå.
Den nationella strategin med dess prioriteringar fungerar enligt de regionala företrädarna
väl som underlag till utformningen av regionala
strategier och program. Generellt anses också
verktygen för regionalt tillväxtarbete finnas på
plats, även om vissa regionala företrädare har
efterfrågat ett större mandat och ansvarsområde.
Vikten av ett regionalt ledarskap för samordning,
prioritering och kraftsamling har betonats vid
samtliga möten.
Under februari–april 2009 har Näringsdepartementet träffat samtliga län för enskild dialog.
Länen har representerats av länsstyrelsen samt
regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorgan eller kommunförbund och landsting. Dialogerna har fokuserat på den nationella
strategins implementering i det regionala tillväxtarbetet men också omfattat bredare samtal i
frågor som rör län och regioner ur ett utvecklingsperspektiv.
Generellt konstaterades vid dialogerna att lågkonjunkturen bidragit till ett utökat och förbättrat samarbete på regional nivå med ökad delaktighet från näringslivet. Länen har utnyttjat sina
befintliga regionala utvecklings- och tillväxtprogram och prioriterat nya projekt och insatser
inom ramen för dessa för att möta konjunkturnedgången. Länen har även kunnat genomföra
insatser tidigare än planerat.
Vid näst intill samtliga dialoger lyftes följande
utmaningar fram av länen: säkerställande av
kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud,
behovet av regionalt ledarskap, vikten av god
tillgänglighet och infrastruktur, de framtida demografiska utmaningarna, den finansiella krisens
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påverkan på det regionala tillväxtarbetet, utmaningarna att bidra till att skapa ett konkurrenskraftigt och innovativt näringsliv samt behovet
av att säkerställa och utveckla energiförsörjning
och behovet av miljöomställning. Behovet av regional samordning av kompetensförsörjning och
behovet av samordning av arbetsmarknads-, utbildnings- och regional tillväxtpolitik för insatser
på regional nivå lyftes särskilt fram. Därutöver
betonades vikten av fortsatt samordning inom
Regeringskansliet för frågor med bäring på den
hållbara regionala tillväxten.
Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna
och ett tjugotal andra myndigheter att redovisa
hur de medverkar till genomförandet av den nationella strategin. Uppdraget redovisades bl.a. i
juli 2009. Av redovisningarna framgår bl.a. att
myndigheternas engagemang i det regionala tillväxtarbetet har ökat och utvecklats genom att
myndigheterna och regionala aktörer samverkar
på olika sätt. Flertalet myndigheter som har
uppdraget deltar aktivt i samverkan med andra
myndigheter och aktörer exempelvis genom
medverkan i regionala projekt och medfinansiering, analyser och kunskapsstöd, stöd i regionala
tillväxtprocesser, kartläggningar av regionala utvecklingsstrategier och program samt erfarenhetsutbyte och seminarier med länen utifrån deras olika förutsättningar. Denna samverkan har
bl.a. lett till en ökad kunskap i myndigheterna
och bland regionala aktörer om varandras roller,
mål och arbetssätt. Dessa myndigheter har även
utvecklat samarbete med andra nationella myndigheter inom ramen för olika regeringsuppdrag.
Ett mindre antal myndigheter har även utarbetat strategier för regionalt tillväxtarbete i
myndigheten samt utvecklat nya arbetssätt och
samverkansformer med regionala aktörer. Det
konstateras dock att denna samverkan behöver
utvecklas ytterligare för att effektivisera dels
myndigheternas arbete för regional tillväxt, dels
det regionala tillväxtarbetet.
Tvärsektoriellt samarbete för regional tillväxt –
Tematiska myndighetsgrupper
Regeringen (Näringsdepartementet) har gett ett
tjugotal myndigheter och organisationer uppdraget att stärka det tvärsektoriella samarbetet
för regional tillväxt (N2007/5727/RT). I uppdraget ingick att myndigheterna skulle utveckla
samverkansformer med regionala och lokala aktörer. Uppdragets syfte var att bidra till ett tvärsektoriellt arbetssätt och en mer samordnad stat

i samverkan med lokala och regionala aktörer.
Tre myndighetsgrupper bildades med utgångspunkt i den nationella strategins prioriteringar,
innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och
ökat
arbetskraftsutbud
och
tillgänglighet.
Uppdraget slutredovisades till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i april 2009.
Uppdraget har resulterat i en ökad kunskap
bland de nationella myndigheterna om varandras
verksamhet och roll. Kunskapen har även ökat
bland myndigheterna om regionala aktörers mål
och prioriteringar samt om länsstyrelsens roll
som samordnare av statlig verksamhet. Det har
skapats en ökad förståelse för hållbara regionala
tillväxtfrågor och deras betydelse för olika sakområden.
I innovations och förnyelsegruppen har arbetet
fokuserat på samverkansprocessen med regionala
aktörer och samverkansprojekt mellan nationella
myndigheter och regionala aktörer. Projekten
handlar bl.a. om vindkraftsutbyggnad, biogasframställning och utveckling av natur- och kulturvärden samt utvecklingen av kulturella och
kreativa näringar. Som ett resultat av den samverkan med regionala aktörer som uppdraget inneburit konstateras att det finns behov av att nationella myndigheter är tydligare i sin roll och
med vad de kan bidra med i det regionala tillväxtarbetet. Det finns behov av att regionerna på
motsvarande sätt är tydliga med sina mål och
prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet.
Gruppen menar vidare att det finns behov av
gemensamma arenor för dialog och utbyte av
kunskap mellan den regionala och nationella nivån.
Myndighetsgruppen kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud har identifierat att deltagande myndigheters regelverk inte är koordinerade och konstaterar att en grundläggande förutsättning för samverkan är att berörda myndigheter har kunskap om varandras regelverk och
uppdrag. Det påpekas i detta sammanhang att det
inte finns några krav på samverkan i regleringsbreven för de myndigheter som ansvarar
för utbildning av olika slag. Gruppen konstaterar
att viss lagstiftning hindrat samverkan och ett
optimalt utnyttjande av utbildningsresurser.
Gruppens slutsatser är att det är nödvändigt att
ge högre status åt den tvärsektoriella samverkansformens arbetssätt i stort eftersom man
också anser att det är en omöjlighet för ett enskilt
politikområde eller en enskild myndighet att
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ensamt klara av ett helt uppdrag inom arbetsmarknads- eller utbildningspolitiken.
Myndighetsgruppen för tillgänglighet lyfte
fram behovet av en mer formaliserad nationell
samverkan om tillgänglighet mellan i första hand
trafikverken, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), Tillväxtverket, Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och representanter för länsstyrelserna. Samarbetet bör enligt gruppen fokusera på
utveckling av offentliga planeringsprocesser så
att dessa kan samordnas bättre. Nationella myndigheter bör vidare stödja de regionalt planeringsansvariga organisationerna vid exempelvis
framtagandet av regionala utvecklingsprogram.
Arbetet, anser gruppen, behöver behandla frågor
om tillgänglighet för näringsliv och arbetsmarknad, utbildning, kommersiell och offentlig service, vård, kultur, fritid, m.m. Gruppen menar
även att analyser av hur kommunikationssystemen tillgodoser olika gruppers behov av tillgänglighet till olika samhällsfunktioner behöver
utvecklas.
För att bidra till ett ökat lärande och erfarenhetsutbyte inom ramen för uppdraget har regeringen i december 2008 anlitat ett konsultbolag för att följa upp arbetet i grupperna.
Resultaten av uppföljningen presenteras i rapporten Uppföljning av de tematiska myndighetsgrupperna – Är grupperna ett bra redskap att
stärka det tvärsektoriella samarbetet för hållbar
regional tillväxt? (N2008/8438/RT). I uppföljningen låg att följa upp och ge en samlad bild av
uppdraget samt att skapa underlag för en vidareutveckling av uppdrag och insatser för att stärka
tvärsektoriell samverkan mellan nationella myndigheter. I uppföljningen konstateras bl.a. att
uppdragets inriktning och uppläggning inte varit
helt och hållet ändamålsenligt. Samverkansprocesser tar tid att utveckla och ett öppet formulerat uppdrag som detta ställer stora krav på myndigheterna att enas kring en helhetssyn kring
regionala tillväxtfrågor vilket visat sig vara svårt.
Enligt flera av myndigheterna krävs en tydligare
styrning från regeringen. Det finns enligt uppföljningen åtgärder som myndigheterna också
kan göra för att främja samverkan, som att tydligare förankra uppdrag kring samverkan i styroch referensgrupper och ställa större resurser till
förfogande. Slutligen konstateras att myndigheternas intresse av att samverka påverkas av deras
tidigare erfarenheter och graden av myndigheternas engagemang beror av i vilken utsträckning
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den anses bidra till vad de anser vara den s.k.
kärnverksamheten.
Nationellt forum
Utgångspunkten för samverkansprocesser och
dialoger mellan nationell och regional nivå är den
nationella strategins prioriteringar och de regionala utvecklingsprogrammen. Regeringen har
genom inrättandet av ett nationellt forum skapat
en arena för kontinuerlig politisk dialog mellan
nationella och regionala företrädare om frågor av
betydelse för hållbar regional tillväxt. Politiska
företrädare från samtliga län deltar och har i
uppdrag att även finna former för lokal och
regional förankring.
Nationellt forum har sedan maj 2007 träffats
vid åtta tillfällen för att föra en dialog kring
strategiskt gränsöverskridande samarbete, EU:s
sammanhållningspolitik, tillgänglighet och regionförstoring, lokala och regionala aktörers bidrag till att uppnå målen i Lissabonstrategin, innovation och förnyelse, landsbygdsutveckling
samt arbetskrafts- och kompetensförsörjning.
Strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges
landsbygder
När regeringen 2006 deklarerade att den skulle
utarbeta en nationell strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden inleddes omedelbart ett systematiskt och strategiskt arbete för
att uppnå detta. Arbetet har genomförts i en
omfattande process, i vilken de flesta departement har deltagit. Regeringen har undan för undan fattat en mängd beslut inom olika politikområden. Det finns därför ett landsbygdsperspektiv och åtgärder med betydelse för
landsbygdsområden i en rad förslag till riksdagen
liksom i utredningsdirektiv, myndighetsuppdrag
och andra regeringsbeslut under de senaste åren.
På detta sätt har regeringen tagit ett unikt samlat
grepp om landsbygdsfrågorna. Genom en ökad
helhetssyn och samordning inom Regeringskansliet har arbetet med frågor av betydelse för
landsbygderna stärkts.
Regeringen har också informerat riksdagen om
det strategiska arbetet i form av en skrivelse, En
strategi för att stärka utvecklingskraften i
Sveriges landsbygder (skr. 2008/09:167). I denna
slår regeringen fast sin positiva syn på Sveriges
landsbygder och klargör sin syn på en rad områden som är viktiga för att ta tillvara landsbygdernas möjligheter till utveckling och hållbar tillväxt.
I skrivelsen ges en samlad bild av en rad viktiga
åtgärder för landsbygderna som har genomförts
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eller håller på att genomföras. Skrivelsen pekar
också framåt genom att regeringen presenterar
åtgärder som utreds eller förbereds samt frågor
som är viktiga att analysera vidare. Dessutom
presenteras organisatoriska åtgärder och andra
aktiviteter som genomförts för att säkerställa ett
fortsatt starkt engagemang för landsbygdsfrågorna, inte minst inom Regeringskansliet.
Kulturella och kreativa näringar
Den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken samt regionala tillväxtpolitiken och näringspolitiken har vidareutvecklats. Strategiska myndigheter och institutioner har fått regeringens
uppdrag att arbeta med kulturella och kreativa
näringar. Den handlingsplan för kulturella och
kreativa näringar som regeringen avser att fatta
beslut om kommer att bidra med ytterligare
kunskap och underlag för områdets fortsatta utveckling.
Regionala utvecklingsprogram
De regionala utvecklingsprogrammen (RUP)
utgör samlade strategier för ett eller flera läns regionala tillväxtarbete. Utvecklingsprogrammens
syfte är att binda samman olika planeringsprocesser med betydelse för en hållbar regional utveckling och tillväxt och underlätta samverkan
mellan länen. De regionala utvecklingsprogrammen ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala
tillväxtprogram och andra relevanta program och
insatser på regional nivå. Ansvariga för utarbetandet av regionala utvecklingsprogram är regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan eller
länsstyrelsen i län utan dessa organ.
Tillväxtverket har 2009 i rapporten Regionalt
tillväxtarbete med fokus på attraktivitet och det
goda livet gjort en uppföljning av de regionala
utvecklingsprogrammen. Denna visar att samtliga län i dag har ett regionalt utvecklingsprogram och att de i stor utsträckning uppdateras
och är viktiga verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Enligt 19 av 21 län är överensstämmelsen
mellan målen och prioriteringarna i länets regionala utvecklingsprogram och prioriteringarna i
den nationella strategin stor eller mycket stor.
De flesta län har dock bredare prioriteringar än
den nationella strategin.
Utifrån en samlad genomgång av samtliga regionala utvecklingsprogram, som genomförts av
Regeringskansliet (Näringsdepartementet) har
följande omvärldstrender och utmaningar identifierats som återkommande; de framtida demo-

grafiska utmaningarna, globaliseringens och internationaliseringens ökade krav på omställning,
behovet av att säkra kompetensförsörjning och
arbetskraftsutbud, säkerställa och utveckla energiförsörjning och behovet av miljöomställning,
ökad rörlighet samt hälsofrågornas betydelse för
hållbar tillväxt.
Prioriteringar och insatsområden i RUP reflekterar de utmaningar och omvärldstrender
som beskrivits ovan och är relativt lika mellan
länen. De prioriteringar och utvecklingsområden
som dominerar är arbetsmarknad och kompetensförsörjning, innovation, förnyelse och entreprenörskap, tillgänglighet inklusive infrastruktur, attraktivitet och god livsmiljö inklusive
kultur, turism och upplevelser samt folkhälsa,
hållbar utveckling, regionalt ledarskap samt internationell och gränsöverskridande samverkan.
Tillväxtverkets uppföljning visar vidare att 19
av 21 län har handlingsinriktade program kopplade till de regionala utvecklingsprogrammen.
Vanligast förekommande är program angående
infrastruktur och kommunikationer som finns i
17 län samt program för kultur i 14 län och miljö
i 14 län. Uppföljningen visar även att 13 län i dag
har ett regionalt tillväxtprogram och att ytterligare ett flertal län har regionala tillväxtprogram
under framtagande. I samtliga 21 län finns också
regionala genomförandestrategier för det svenska
landsbygdsprogrammet 2007–2013. Dessa har
kopplingar till andra övergripande planer på
länsnivå. Ytterligare exempel på program som
finns i ett antal län är program för integration och
jämställdhet.
Program och verktyg för regional tillväxt

Regional projektverksamhet
Medel för regional projektverksamhet har beviljats på den regionala nivån av länsstyrelser, samverkansorgan och regionala självstyrelseorgan.
Enligt förordningen (2003:596) om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken ska den regionala projektverksamheten
bedrivas i enlighet med de regionala utvecklingsprogrammen, de regionala tillväxtprogrammen
och de regionala strukturfondsprogrammen för
konkurrenskraft och sysselsättning. Av förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete
framgår att regionala tillväxtprogram kan utarbetas inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
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Samtliga insatser som inkluderas i redovisningen av regional projektverksamhet är finansierade av anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder.
De är dessutom ofta även finansierade av anslaget 33:6 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2007–2013. Andra finansiärer är bl.a.
statliga myndigheter, regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan och privata aktörer. Samtliga insatser som inkluderas i redovisningen är
samfinansierade. Finansieringen har delats upp i
enlighet med prioriteringarna i den nationella
strategin.
I diagram 2.1 redovisas den totala volymen av
beslutade medel om regional projektverksamhet
för 2008 per anslag/medfinansiär. Den uppgår
till cirka 5 025 miljoner kronor. Av finansieringen kommer bl.a. 39 procent (cirka 2 000
miljoner kronor) från statliga medel, 36 procent
(cirka 1 782 miljoner kronor) från EU-medel 4
och 9 procent (cirka 466 miljoner kronor) från
privat finansiering.
Av de statliga medlen utgör anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, som bl.a. beslutades av
länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och
samverkansorgan, 16 procent (cirka 828 miljoner
kronor) och övrig statlig finansiering5 23
procent (cirka 1 172 miljoner kronor) de största
finansiärerna.
De största finansiärerna inom övrig statlig finansiering är universitet/högskolor cirka 264
miljoner kronor, Almi Företagspartner AB cirka
249 miljoner kronor, Vinnova cirka 102 miljoner
kronor, Nutek cirka 90 miljoner kronor samt
Banverket cirka 36 miljoner kronor.
I diagram 2.2 redovisas fördelningen av den
totala finansieringen av regional projektverksamhet 2008 fördelat på den nationella strategins
prioriteringar. Huvudsaklig prioritering har varit
Innovation och förnyelse som utgjort 80 procent
(cirka 3 995 miljoner kronor) av beloppet. Därefter följer Tillgänglighet med 10 procent (cirka
504 miljoner kronor), Kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud med 5 procent (cirka 245

4

Med EU-medel avses främst medel från Europeiska regionala

utvecklingsfonden perioden 2007–2013 inklusive medel från program inom
ramen för det europeiska territoriella samarbetet, Europeiska socialfonden
perioden 2007–2013 och landsbygdsprogrammet 2007–2013.
5 Med övrig statlig finansiering avses främst statliga myndigheter men

även andra statligt finansierade organ som stiftelser och statliga bolag.
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miljoner kronor), och Strategiskt gränsöverskridande samarbete med 5 procent (cirka 266 miljoner kronor)av beloppet.
I tabell 2.8 redovisas beslutade projektmedel
2008 inom anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder fördelat på respektive län och nationella
strategins prioriteringar.
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Diagram 2.1 Total finansiering av regional projektverksamhet 2008 per anslag/medfinansiär, i tusental kronor och procent

Privat finansiering
466 127
9%

Övrig finansiering
139 043
3%

Anslag 33:1
828 147
16%

Staten övrig
1 171 906
23%

EU-medel
1 782 282
36%

Kommun
496 671
10%

Landsting/KSO/RSO
140 773
3%

Not: RSO (Regionala självstyrelseorgan ), KSO (Kommunala samverkansorgan)
Källa: Tillväxtverket.

Diagram 2.2 Total finansiering av regional projektverksamhet 2008 fördelat på nationella strategins prioriteringar, i tusental
kronor och procent

Ett utvecklat
informationssamhälle
137 237
3%
Regionförstoring
366 830
7%

Strategiskt
gränsöverskridande
samarbete
265 922
5%
Innovativa miljöer
1 566 719
31%

Ökat
arbetskraftsutbud
65 655
1%

Kompetensförsörjning
179 617
4%

Entreprenörskap
2 429 227
49%

Källa: Tillväxtverket.
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Tabell 2.8 Beslutade medel från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder 2008 fördelat på respektive län och den nationella
strategins prioriteringar
Tusentals kronor

Kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftutbud

Innovation och
förnyelse
Nationell
prioritering/

Tillgänglighet

Ökat
arbetskraftsutbud

Regionförstoring

Ett utvecklat
informationssamhälle

Strategiskt
gränsöverskridande
samarbete

Innovativa
miljöer

Entreprenörskap

Kompetensförsörjning

Stockholm

3 442

1 950

2 425

690

150

300

526

0

Uppsala

1 335

3 762

350

0

284

135

689

0

6 555

Södermanland

5 500

14 232

2 630

1 290

1 462

0

0

109

25 223

Län

Östergötland
Jönköping

Saknas
uppgift

Totalt
9 482

3 408

9 994

1 190

110

1 395

0

150

0

16 247

20 726

34 755

2 574

563

5 536

2 925

1 000

700

68 779

Kronoberg

13 852

15 285

0

0

406

0

0

0

29 542

Kalmar

15 216

10 309

3 104

0

563

2 055

2 065

0

33 313

Skåne

14 310

955

108

50

250

0

444

0

16 117

Halland

2 106

3 895

305

551

0

0

0

0

6 856

Västra Götaland

34 795

15 105

2 620

1 870

0

500

100

0

54 989

Gotland

1 040

30 730

165

200

340

435

0

0

32 910

Blekinge

12 677

7 453

621

1 333

1 775

1 456

2 145

700

28 160

Örebro

10 358

22 828

9 089

50

2 729

0

37

1 818

46 908

Värmland

12 543

24 255

4 380

1 158

2 200

1 699

3 611

1 100

50 947

4 150

16 838

1 535

1 879

0

65

222

0

24 689

Västmanland
Dalarna

15 880

37 597

2 887

0

7 817

0

16 200

0

80 381

Gävleborg

10 814

28 336

1 921

240

4 568

757

0

937

47 573

Västernorrland

32 531

53 998

5 369

3 036

14 014

9 212

4 915

0

123 074

Jämtland

13 124

26 784

1 654

63

5 487

2 925

1 000

0

51 037

Västerbotten

12 930

39 479

0

0

3 515

2 600

16 864

1 080

76 469

Norrbotten

22 454

20 451

4 776

6 689

6 420

2 456

8 165

3 210

74 621

245 916

375 368

44 514

17 830

53 424

24 531

56 911

9 654

828 147

Summa
Källa: Tillväxtverket.

EG:s strukturfondsprogram perioden 2007–
2013
För programperioden 2007–2013 har Sverige
tilldelats medel från EG:s två strukturfonder;
Europeiska
regionala
utvecklingsfonden
(ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) (se
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv).
Medlen från ERUF fördelas till ett antal program inom de två målen Regional konkurrenskraft och sysselsättning och Europeiskt territoriellt samarbete. Strukturfondsprogrammen för
dessa två mål täcker geografiskt hela Sverige.
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Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning
Ramen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen 2007–2013 som medfinansieras av
ERUF, är cirka 8,4 miljarder kronor. Dessa
medel beräknas medfinansieras med nationella
offentliga medel om cirka 9,8 miljarder kronor.
Näringslivets deltagande i programmen är av
stor betydelse. En indikator på företagarnas aktivitetsnivå är de privata medlen, dvs. hur mycket
som deltagarna själva finansierar. En indikativ
uppskattning är att näringslivets finansiering
kommer att uppgå till cirka 4,3 miljarder kronor
inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen. Den totala omslutningen för de åtta regionala strukturfondsprogrammen beräknas därmed
uppgå till cirka 22,6 miljarder kronor (EU,
svenska offentliga medel samt privat medfinansiering).
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Insatserna inom de åtta regionala strukturfondsprogrammen förväntas enligt programdokumenten bidra till totalt 33 300 nya arbetstillfällen och 12 800 nya företag. Vidare förväntas
28 115 företag delta i insatserna. Målsättningen
är att nära hälften av dessa skapade arbetstillfällen och nya/deltagande företag ska tillfalla respektive ägas av kvinnor när programperioden
summeras.
Till och med 2008 uppgår beslut om medel
från ERUF i de åtta regionala strukturfondsprogrammen till cirka 2,9 miljarder kronor och beslut om nationell offentlig medfinansiering uppgår till cirka 5 miljarder kronor (se tabell 2.10).
Den beslutade privata medfinansieringen uppgår
till cirka 1,6 miljarder kronor.
De första utbetalningarna av EU-medel till
projektägare har gjorts under 2008.
I samband med framtagandet av de åtta regionala strukturfondsprogrammen för perioden
2007–2013 gav Sverige information till Europeiska kommissionen om beslutens indikativa fördelning mellan programmens områden (se tabell
2.9). Varje år redovisas det ackumulerade utfallet
till Europeiska kommissionen.
Tabell 2.9 Indikativ fördelning 2007–2013 mellan de
största prioriterade områdena i de regionala strukturfondsprogrammen samt beslut t.o.m. 2008
Prioriterat område

Fördelning
beslutade
strukturfondsmedel
t.o.m.
2008
(mnkr)

Fördelning
beslutade
nationella
offentliga
medel
t.o.m.
2008
(mnkr)

6 400

2 343

4 304

5 400

2 094

4 038

Förnybar energi och energieffektivitet

500

53

65

Turism, kultur och storstad

500

156

201

1 500

515

608

Informationssamhället

900

217

245

Transport

600

298

363

7 900

2 858

4 912

Innovation och förnyelse

Indikativ
fördelning
av strukturfondsmedel
(mnkr)

varav:
Forskning och utveckling,
innovation samt
entreprenörskap

Tillgänglighet, varav:

Summa

företag. Möjligheten att besluta om medel till
projekt för att förbättra kapitalförsörjningen för
företag är ett led i ambitionen att ge finansiering
i andra former än bidrag, såsom lån, garantier
och riskkapital.
Territoriellt samarbete
Sverige deltar i tretton program inom ramen för
det europeiska territoriella samarbetet. Sex av
dessa är gränsregionala program: Nord, BotniaAtlantica, Sverige-Norge och Öresund-Kattegatt-Skagerrak, Central Baltic och South Baltic.
Ramen (ERUF) för dessa program uppgår till
cirka 3,3 miljarder kronor för 2007–2013. Av
dessa är det endast Sverige-Norge (335 miljoner
kronor) som betalas ut genom statsbudgeten.
Sverige deltar i tre transnationella program:
Norra Periferin, Östersjön och Nordsjön. Ramen (ERUF) för dessa program uppgår till cirka
3,7 miljarder kronor.
Till och med 2008 har beslut fattats om medel
från ERUF i de nio gränsregionala och transnationella programmen om cirka 2 miljarder kronor (se tabell 2.10).
Insatserna inom de gränsregionala och transnationella programmen ska bidra till ökad gränsöverskridande samverkan för att stärka innovativa miljöer och främja nätverk i näringslivet.
Programmen förväntas också bidra till gränsöverskridande samverkanslösningar för att öka
tillgången till viktiga samhällsfunktioner samt
fördjupat samarbete kring miljöproblematiken i
Östersjön och Nordsjön.
Beslut och utbetalningar i EG:s strukturfondsprogram 2007–2013
I tabell 2.10 redovisas programvis tilldelade medel från strukturfonderna, beslutade medel, utbetalningar samt i de fall uppgifter finns nationell offentlig medfinansiering.
För de territoriella programmen redovisas den
totala tilldelningen av EU-medel per program,
dvs. även andra länders andel.

Källa: Tillväxtverket.

I de åtta regionala strukturfondsprogrammen
har det fattats beslut om medel till projekt som
syftar till att öka det regionala utbudet av ägarkapital till nya och växande små- och medelstora
23
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Tabell 2.10 Beslut och utbetalningar inom EG:s strukturfondsprogram 2007–2013
Strukturfondsprogram

Regionala program för regional konkurrenskraft och sysselsättning
(regionala utvecklingsfonden, åtta
regionala program), totala medel

Tilldelade EU-medel
(ram),
mnkr

Beslutade EU-medel
t.o.m. 2008,
mnkr

Beslutade nationella
offentliga medel
t.o.m. 2008, mnkr

Utbetalda EU-medel
t.o.m. 2008,
mnkr

8 411

2 937

5 005

182

Varav:
Övre Norrland

2 184

846

1 264

39

Mellersta Norrland

1 590

712

976

19

Norra Mellansverige

1 755

613

811

85

Stockholm

338

67

101

1

Östra Mellansverige

729

192

451

13

Västsverige

572

174

328

15

Småland och Öarna

607

171

862

4

Skåne Blekinge

636

161

212

5

Territoriellt program som förvaltas i
Sverige och som redovisas på statsbudgeten (regionala utvecklingsfonden), totala medel

335

114

75

4

335

114

75

4

1 901

366

-

2

Varav:
Sverige-Norge
Territoriella program som förvaltas i
Sverige och som redovisas utanför
statsbudgeten (regionala utvecklingsfonden) , totala medel
Varav:
Nord

306

87

51

0

Botnia-Atlantica

274

109

117

0

1 005

48

24

2

Öresund-Kattegatt-Skagerrak
Norra Periferin

317

121

uppg. saknas

0

4 848

1 533

uppg. saknas

0

Central Baltic

910

122

uppg. saknas

0

South Baltic

518

50

uppg. saknas

0

Östersjöregionen

2 070

767

uppg. saknas

0

Nordsjöregionen

1 350

594

uppg. saknas

0

15 495

4 950

-

188

Gränsregionala och transnationella
program i vilka Sverige deltar och
som förvaltas av andra länder, totala
medel
Varav:

Totalt

Anm 1: Omräkningskurs från euro – 9 kronor.
Anm 2: Med uppgift saknas menas att uppgift enbart finns på programnivå och inte per deltagande land. Därför anges inte uppgiften för Sveriges del.
Källa: Tillväxtverket.

Uppföljning och utvärdering
Under programperioden 2007–2013 utvärderas
strukturfondsprogrammen kontinuerligt. Ett av
syftena med utvärderingarna är att skapa förutsättningar för ett kontinuerligt lärande genom
att erfarenheter och kunskaper förmedlas och
sprids till de aktörer som deltar i genomförandet
av programmen.
24

Det valda utvärderingsupplägget syftar till att:
• ge processtöd i genomförandet av projekt och program,
• dokumentera erfarenheter i projekt och
program,
• värdera hur väl projekt och program når
sina mål,
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fungera som underlag för eventuella korrigeringar i mål och strategisk inriktning,
samt
• sätta in utvärderingsresultat i ett bredare
samhälleligt perspektiv.
Utvärderingsinsatserna under 2008–2010 består av tre delar:
• Utvärdering
av
genomförandeorganisationen. Fokus
ligger på effektiviteten i handläggning,
beredning och prioritering. Under 2009
kommer genomförandeorganisationens
förmåga att ta till sig dokumenterade
erfarenheter och bättre styra mot målen
i programmen att utvärderas. Utvärderingen genomförs gemensamt med
socialfonden.
• Programutvärdering. Uppgiften är att
följa programmens framsteg, analysera
måluppfyllelse och utvärderingsresultat i
projekten samt värdera hur arbetet på
regional nivå framåtskrider.
• Projektutvärdering. På projektnivå
genomförs någon form av utvärdering/
följeforskning alternativt självvärdering
beroende på projektens storlek.
Nedan sammanfattas de första resultaten från
de utvärderingar som hittills är genomförda.
Utvärderarna konstaterar att genomförandet
av programmen sker i hög takt. I flera av programmen utgör stora projekt en stor andel av de
beslutade medlen. Även om det är för tidigt att
rapportera resultat från avslutade projekt så lyfter utvärderarna fram att många projektägare,
trots den ekonomiska krisen, generellt ser ljust
på framtiden och bedömer att projektens uppsatta mål kommer att uppnås.
Hittills har mest medel beviljats till insatsområdena innovativa miljöer och entreprenörskap.
Däremot har insatsområdena ett utvecklat informationssamhälle och regionförstoring haft ett
svagare intresse hittills. En förklaring kan vara
att det tar längre tid att utveckla den typen av
projekt.
Utvärderarna lyfter fram ett antal förbättringsområden. Kvaliteten i urvalssystemet kan
förbättras och därmed kan en tydligare koppling
till urvalskriterierna ske. En översyn och minskning av antalet indikatorer i programmen föreslås. Flera rapporter pekar vidare på behovet av
att de projekt som syftar till att ta fram tjänster
och produkter knyts närmare till den marknad
och de företag som projektens forsknings- och
•

utvecklingsinsatser är inriktade mot. Det har efterlysts en högre grad av näringslivssamverkan
för att strukturfondsprojekten ska generera
långsiktigt beständig ekonomisk tillväxt och regional utveckling. Det är inte bara viktigt vad
som görs i projekten utan även på vilket sätt
projekten genomförs. Processen och vilka aktörer som är inblandade är minst lika avgörande för
vilka långsiktiga effekter som uppnås. Betydelsefulla faktorer är hur projekten initieras, vilka
som är med och om det finns en öppenhet mot
det omgivande näringslivet. Högskolor och universitet är i många fall stora projektägare.
Strukturfondsprogrammen ställer krav på en hög
grad av näringslivssamverkan och affärsorienterad forsknings- och innovationsverksamhet. Det
handlar då inte bara om samverkan utan om direkt kommersialisering av kunskap.
Mot bakgrund av den ekonomiska krisen lyfter utvärderarna fram behovet av en förstärkt
uppföljning av den strategiska inriktningen av de
pågående projekten. Utvärderarna anser att programmen trots finans- och konjunkturkrisen
förmår fokusera på strukturomvandling.
EG:s strukturfondsprogram perioden 2000–
2006
Strukturfondsprogrammen avseende programperioden 2000–2006 närmar sig avslut. Slutredovisning till kommissionen ska ske senast den 31
mars 2010.
För programperioden tilldelades Sverige cirka
20 miljarder kronor från EG:s dåvarande fyra
strukturfonder. Strukturfondsprogrammen omfattar under perioden totalt cirka 60 miljarder
kronor inklusive nationell offentlig och privat
medfinansiering.
I tabell 2.11 redovisas tilldelningen från
strukturfonderna till de olika programmen samt
beslut och utbetalningar. För Interregprogrammen redovisas den totala tilldelningen EU-medel
per program, dvs. även andra länders andel. De
Interregprogram som redovisas på statsbudgeten
är Kvarken-Mittskandia, Öresund och SverigeNorge.
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Tabell 2.11 Tilldelade medel, beslut och utbetalningar inom
EG:s strukturfondsprogram 2000–2006
Målområde resp.
gemenskapsinitiativ

Tilldelade EU-medel
(ram, mnkr)

Beslutade
medel t.o.m.
2008
(% av ram)

Utbetalade
medel t.o.m.
2008
(% av ram)

Mål 1

6 983

109

96

Mål 2

3 960

101

89

Mål 3

7 020

98

98

Fiskeåtgärder
utanför Mål 1

489

86

86

Interreg IIIA

779

100

95

Equal

790

101

101

LEADER+

371

95

95

Urban II

48

93

93

Summa

20 440

98

94

Program som redovisas utanför statsbudgeten
Interreg IIIA

508

93

82

Interreg IIIB

2 457

91

58

Summa

2 958

92

70

23 405

96

89

Totalt

Anm: Omräkningskurs från euro – 9 kronor.
Källa: Tillväxtverket.

Till och med december 2008 har beslut fattats
om cirka 12 miljarder kronor för målen 1 och 2,
Interreg IIIA samt Urban II och Leader+, vilket
även inkluderar strukturfondsmedel som redovisas inom andra utgiftsområden. Detta motsvarar
cirka 100 procent av de tilldelade/budgeterade
EU-medlen för perioden 2000–2006 i dessa program. Totalt har cirka 11,3 miljarder kronor av
de beslutade EU-medlen, motsvarande cirka 93
procent av den totala ramen för nämnda program, utbetalats till projekten till och med december 2008.
Central projektverksamhet
Under året har regeringen och Verket för näringslivsutveckling fattat beslut om totalt cirka
86 miljoner kronor till central projektverksamhet.
Nutek bedrev central projektverksamhet genom större sammanhållna program. Fr.o.m. den
1 april 2009 har Tillväxtverket övertagit de uppgifter som tidigare låg på Nutek. Nedan redovisas den resultatinformation som nu finns tillgänglig i form av särskilda uppföljningar och
utvärderingar.
Programmet regionala utvecklingsmiljöer
2005–2008 har drivits gemensamt av Nutek och
Västra Götalandsregionen. Nutek:s finansiering
26

har uppgått till cirka 20 miljoner kronor och
Västra Götalandsregionen har medfinansierat
programmet med cirka 34 miljoner kronor under
programperioden. Målen med insatserna har varit att öka antalet utvecklingsprojekt inom produktionsteknik och fordons-IT, attrahera nationellt och internationellt kapital samt att stärka
det regionala innovationssystemet för fordonsoch transportteknologi i Västra Götaland.
Fokus för insatserna har varit de regionala utvecklingsmiljöerna/arenorna Innovatum Projektarena och Open Arena Lindholmen. Under
2008 utvärderades programmet av en extern utvärderare. Utvärderaren gör bedömningen att
insatserna i stort har varit framgångsrika och anger att måluppfyllelsen är god, bl.a. vad gäller
antal utvecklingsprojekt och produktutveckling.
Bedömningen pekar på att programmet har
grundlagt ett arbetssätt med förutsättningar att
skapa tillväxt. Förmågan att attrahera kapital,
som är viktigt för att skapa nationella och internationella noder, skiljer sig åt mellan Innovatum
Projektarena och Open Arena Lindholmen.
Med ett fokus på större strategiska och gränsöverskridande satsningar, tillsammans med nationella och globala aktörer, har Open Arena
Lindholmen lyckats attrahera nationellt och internationellt kapital. Innovatum Projektarena
har ett fokus på behov från små och medelstora
företag i regionen, vilket gör att arenan främst
attraherar nationellt kapital.
Utvärderaren konstaterar också att det har utvecklats en samverkan samt att denna har varit
framgångsrik och blivit en del av arbetssättet på
arenorna.
Det regionala klusterprogrammet drivs av
Nutek/Tillväxtverket 2005–2010. Under 2008
omfattade programmet cirka 12 miljoner kronor.
Programmets övergripande syfte är att bidra till
ökad internationell konkurrenskraft och att
stärka kunskap och metodutveckling om regionala kluster.
Under 2008 genomfördes en extern halvtidsutvärdering av programmet. Utvärderaren konstaterar att inriktningen på verksamheten styrs
av utveckling och tillväxt i berörda företag samt
främjande av nya företag. Det konstateras vidare
att verksamheten i hög utsträckning styrs av företagens behov och att de har en aktiv roll i ledning och genomförande. Enligt utvärderaren
förklaras detta av att företagen ser ett tydligt
mervärde av klustersamarbetet, bl.a. i utveckling
av nya tjänster och produkter. De deltagande fö-
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retagen har också framfört att samarbetet gett
dem nya affärer, kunder och marknader.
Utvärderingen pekar på att de deltagande företagen har attraherat företag med ambition att
växa. Sammantaget visar utvärderingen att de
deltagande företagen har växt snabbare 2005–
2007 än jämförbara företag när det gäller antal
anställda, omsättning och förädlingsvärde. En
utvärdering av programmet är planerad att
genomföras 2011.
Under perioden 2008–2010 genomför
Nutek/Tillväxtverket programmet lokalt och regionalt tillväxtarbete, omfattande totalt cirka 30
miljoner kronor. Insatserna har initialt bedrivits
under rubriken kunskaps- och metodutveckling
2007–2009. Programmet är en viktig del i regeringens uppdrag till Nutek/Tillväxtverket att
stödja regionala program och processer. Inom
ramen för programmet ingår att identifiera
regionala behov samt stödja projekt i länen för
att bidra till ett ökat lärande och en höjd kunskapsnivå i det regionala tillväxtarbetet.
Under föregående år genomförde Nutek en
egen uppföljning av programmet. Uppföljningen
visar att flertalet av de projekt som har beviljats
stöd är länsöverskridande och att de som hade
avslutats vid uppföljningens genomförande har
bidragit med nationellt tillämpbara resultat i
form av överförbara metoder. Av dessa projekt
har samtliga haft deltagande eller finansiering
från det regionala näringslivet. Enligt Nutek:s
uppföljning har resultaten bidragit till kunskapsutveckling avseende regionalt tillväxtarbete. En
utvärdering av programmet är planerad att
genomföras 2011.
Lokala och regionala resurscentra för kvinnor
Det finns cirka 140 lokala och regionala resurscentrum för kvinnor i Sverige.
Tabell 2.12 Fördelning av resurser mellan basverksamhet
och projektverksamhet för lokala och regionala resurscentra
för kvinnor åren 2003–2008
Uppskattade belopp i miljoner kronor
År

Basverksamhet

Projektverksamhet

Totalt

2004

19

88

107

2005

19

83

102

2006

33

87

120

2007

31

60

91

2008

27

58

85

Källa: Tillväxtverket.

Totalt uppgår beslutade medel uppskattningsvis
till 85 miljoner kronor under 2008 (se tabell

2.12). Finansiärer av verksamheten är förutom
Nutek bl.a. även EG:s strukturfondsprogram,
länsarbetsnämnder, länsstyrelser, kommuner,
regionala självstyrelseorgan, samverkansorgan
och landsting.
Av de totalt uppskattade 58 miljoner kronor
som gick till projektverksamhet har Nutek beviljat 14 projekt motsvarande cirka 17,5 miljoner
kronor i medfinansiering under 2008. Nutek:s
redovisning av beviljade medel efter ämnesområde visar att cirka 70 procent av projekten har
näringslivsinriktning. Av de totalt uppskattade
27 miljoner som gick till basverksamhet har
Nutek beviljat basfinansiering till 99 lokala resurscentrum och 18 regionala resurscentrum om
cirka 18 miljoner kronor.
Regionala företagsstöd

Med regionala företagsstöd avses bidrag i form
av de s.k. selektiva regionala företagsstöden regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och
såddfinansiering via Nutek (fr.o.m. den 1 april
2009 Tillväxtverket), länsstyrelser, regionala
självstyrelseorgan och samverkansorganen i
Kalmar och Gotlands län. Dessutom avses det
generella regionala företagsstödet transportbidrag som beslutades av Nutek (fr.o.m. den 1
april 2009 Tillväxtverket).
Investeringar som erhåller regionala företagsstöd finansieras till största delen av företagen
själva eller via den reguljära kapitalmarknaden.
Sverige får ha nationella stödområden som
omfattar 15,3 procent av befolkningen. Indelningen framgår av förordningen (1999:1382) om
stödområden för vissa regionala företagsstöd.
Flertalet offentliga insatser för kapitalförsörjning till företag har gjorts inom utgiftsområde
24 Näringsliv.
Resultatindikatorer
Resultatindikatorerna för de selektiva regionala
företagsstöden, förutom såddfinansiering, är
förväntat antal nya arbetstillfällen uppdelat på
kvinnor och män, genomsnittlig subvention per
förväntad ny årsarbetskraft samt totalbeloppet
för investeringar som beräknas delfinansieras av
stöden. För samtliga regionala företagsstöd och
för transportbidrag gäller också indikatorerna
antal kvinnor respektive män som finns anställda, samt kvinnor och män som finns på led27
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ningsnivå på arbetsstället och i styrelsen i organisationen. För regionalt investeringsstöd, sysselsättningsbidrag och regionalt bidrag till företagsutveckling finns även resultatindikatorer avseende den ekonomiska tillväxtaspekten såsom
förädlingsvärde, omsättning och vinstmarginal.
Statistiken för de selektiva regionala företagsstöden avser beviljade stöd under 2008. Statistiken för transportbidrag avser utbetalda medel
2008, eftersom beslut om och utbetalning av
transportbidrag fattas vid samma tillfälle. Uppgifterna är hämtade från rapporten Uppföljning
och resultatvärdering av regionala företagsstöd
och stöd till projektverksamhet som Tillväxtverket publicerade i juli 2009. Tillväxtverket har
gjort en jämförelse mellan de företag som beviljats regionalt företagsstöd med två jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en grupp bestående av Sveriges övriga företag med minst en
anställd. Den senaste uppföljningen avser mätperioden 2004–2007.
Tabell 2.13 Vissa uppgifter om beviljade selektiva regionala
företagsstöd 2005–20081
2005

2006

2007

2008

841

729

550

664

Beräknat antal nya arbetstillfällen totalt2

5 192

4 463

3 619

3 904

Beräknat antal nya arbetstillfällen kvinnor2

1 922

1 906

1 504

1 628

Beräknat antal nya arbetstillfällen män2

3 270

2 557

2 115

2 276

162

163

163

163

3 698

2 979

2 558

3 205

Beviljat belopp (mnkr)

Genomsnittlig subvention
per förväntad ny årsarbetskraft (tkr) 2
Investeringar som beräknas delfinansieras med de
selektiva regionala företagsstöden (mnkr)

1
Regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket.
2
Exkl. såddfinansiering eftersom detta inte beräknas.
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Tabell 2.14 Beviljade selektiva regionala företagsstöd av länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, kommunala samverkansorganen i Kalmar och Gotlands län samt Nutek under 2008 fördelade på län
Regionalt
investeringsstöd
(mnkr)

Regionalt
bidrag till
företagsutveckling
(mnkr)

Sysselsättningsbidrag
(mnkr)

Såddfinansiering
(mnkr)

Beräknad
sysselsättningsökning1

Beräknad
subvention
per arbetstillfälle 1
(tkr)

Summa
(mnkr)

Stockholm

0

0,4

0

0

0

0

0,4

Uppsala

0

0,1

0

0

3

33

0,1

Södermanland

0

0

0

0

0

0

0

Östergötland

0

1,3

0

1,60

14

93

1,3

Jönköping

0

2,4

0

0

72

33

2,4

Kronoberg

0

0,3

0

0

10

30

0,3

52,4

11,3

0

4,03

317

201

67,73

Län

Kalmar
Skåne

0

0

0

0

0

0

0

Halland

0

0

0

0

0

0

0

5,9

7,9

0

16,81

207

67

30,61

Västra Götaland
Gotland

0

3,1

0

0

42

74

3,1

Blekinge

0

10,6

0

0,53

162

65

11,13

Örebro

11,4

17,3

0

0,06

243

118

28,76

Värmland

14,3

20,7

0

0,3

385

91

35,3

0

15,8

0

0,62

143

110

16,42

Dalarna

13,8

17,3

2,4

0,74

261

128

34,24

Gävleborg

26,2

24,4

2

0

445

118

52,6

Västernorrland

37,3

43,5

0

4,01

289

280

84,81

Jämtland

63,8

24,3

2,3

2,45

376

240

92,85

Västerbotten

43,3

42,8

5,9

0

381

241

92

Västmanland

Norrbotten
Summa

68,4

24

7,3

6,48

348

286

106,18

336,7

267,5

19,9

39,56

3 698

169

663,66

1

Avser regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag och såddfinansiering.
Källa: Tillväxtverket, NYPS.

Regionalt investeringsstöd
Regionalt investeringsstöd kan lämnas till investeringar inom stödområdena A och B.
Under 2008 (2007) beviljades 337 (288,2)
miljoner kronor i regionalt investeringsstöd. Av
beviljat regionalt investeringsstöd 2008 avser
cirka 97 procent av beloppet små och medelstora
företag, dvs. företag med 0–249 anställda. Under
2008 (2007) beviljades stöd med 25 (22,6)
miljoner kronor till i stödområdena nyetablerade
företag. Av det totala beviljade regionala
investeringsstödet under 2008 (2007) lämnades 7
(7,5) procent till nystartade företag. I de företag
som fått stöd är andelen män i företagsledningen
i genomsnitt 93 procent.
Företag inom verksamhetsarten hotell och
restaurang är den bransch som beviljats den
största andelen stöd. Andra branscher med stor
andel är trävarutillverkning och maskin-

tillverkning. De företag som fått stöd är
emellertid spridda på många olika branscher.
Förväntade resultat
Antalet arbetsställen som beviljats regionalt
investeringsstöd under budgetåret 2008 (2007)
var 96 (92) stycken. Den genomsnittliga subventionen per förväntad ny årsarbetskraft 2008
(2007) förväntas uppgå till cirka 361 000
(427 000) kronor. Sysselsättningen förväntas öka
med 932 arbetstillfällen, varav 415 väntas tillfalla
kvinnor.
Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats
regionalt investeringsstöd under 2004 med två
jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en
grupp bestående av Sveriges övriga företag med
minst en anställd. Mätperioden avser 2004–2007.
29
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Enligt Tillväxtverket har de företag som erhållit
regionalt investeringsstöd en bättre utveckling
på aggregerad nivå för samtliga resultatmått
(omsättningsförändring, vinstförändring och
förädlingsvärdesförändring)
jämfört
med
jämförelsegrupperna.
Utvärdering
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) har
2009 utvärderat de företag som fick det regionala
utvecklingsbidraget år 2000 (ITPS, R2009, 004).
Enligt utvärderingen har stödföretagen haft en
signifikant mer gynnsam utveckling än ickestödföretagen angående förändring i antalet
anställda efter ett år, samt förändring i
nettoomsättning efter tre år. Avseende
förändring i avkastning på totalt kapital efter tre
år och avkastning på eget kapital efter ett år har
dock stödföretagen haft en signifikant sämre
utveckling.
Angående
de
resterande
utfallsvariablerna fann ITPS inte några
signifikanta skillnader mellan stöd- och ickestödföretag. Att det regionala utvecklingsbidraget verkar ha bidragit till en positiv förändring i antalet anställda och omsättning, visar
enligt ITPS att stödet har bidragit till att företagen har växt i storlek. Dessa resultat är i linje
med ITPS tidigare studie (ITPS, 2007b) vilken
fann en positiv effekt på antalet anställda, men ej
på avkastning på kapital.
Regionalt bidrag till företagsutveckling
Regionalt bidrag till företagsutveckling kan lämnas till bl.a. små och medelstora företag i främst
landsbygds- och glesbygdsområden i hela landet.
Stödformen är främst inriktad mot att främja
samverkan mellan företag och företagsutveckling. Stödformen är också anpassad för att
förenkla och motivera enskilda företags
deltagande i regionala tillväxtprogram och EG:s
strukturfondsprogram.
Under 2008 (2007) har cirka 268 (201)
miljoner kronor beviljats i regionalt bidrag till
företagsutveckling. Den största andelen av
stödet har utgjorts av investeringsbidrag, cirka
224 miljoner kronor. Cirka 31 miljoner kronor
har beviljats i form av konsultcheckar, cirka
5 miljoner kronor som mikrostöd och 7,4 miljoner kronor i samverkansprojekt. I de företag
som fått stöd är andelen män i företagsledningen
i genomsnitt 75 procent.
De branscher som erhållit mest stöd under
2008 är metallvarutillverkning (exklusive maskintillverkning) och övrig tillverkning. Dessa
30

två branscher har tillsammans beviljats cirka 83
miljoner kronor.
Förväntade resultat
Det stöd som beviljats under 2008 (2007) förväntas bidra till 2 833 (2 440) nya arbetstillfällen,
1 144 (1 043) för kvinnor och 1 689 (1 397) för
män. Den genomsnittliga subventionen per
förväntad ny årsarbetskraft förväntas uppgå till
94 000 (82 000) kronor.
Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har med liknande metod som för
regionalt investeringsstöd följt upp regionalt
bidrag till företagsutveckling. Tillväxtverkets
uppföljning av de företag som beviljats regionalt
bidrag till företagsutveckling 2004 visar en bättre
utveckling beträffande omsättningsförändring,
vinstförändring och förädlingsvärdesförändring
jämfört med jämförelsegrupperna.
Sysselsättningsbidrag
Sysselsättningsbidrag kan lämnas, som ett bidrag
per nytt arbetstillfälle, till företag som skapar nya
och varaktiga arbetstillfällen inom stödområdena
A och B.
Under 2008 (2007) har sysselsättningsbidrag
totalt beviljats med cirka 20 (20) miljoner
kronor. I de företag som fått stöd är andelen
män i företagsledningen i genomsnitt 100 procent.
Förväntade resultat
De stöd som beviljats under 2008 förväntas bidra
till cirka 137 nya arbetstillfällen, 69 för kvinnor
och 68 för män. Den genomsnittliga
subventionen per förväntad ny årsarbetskraft för
2008 är 145 000 kronor.
Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har med liknande metod som för
regionalt investeringsstöd följt upp sysselsättningsbidrag. Tillväxtverkets uppföljning av
de företag som beviljades sysselsättningsbidrag
2004 visar en bättre utveckling beträffande
förädlingsvärdesförändring jämfört med ovan
nämnda jämförelsegrupper, en omsättningsförändring som ligger i nivå med jämförelsegrupperna samt en vinstförändring som är sämre
än jämförelsegrupperna.
Såddfinansiering
Med såddfinansiering avses inom utgiftsområde
19 Regional tillväxt offentlig finansiering av
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produktutveckling med tillväxt- och kommersialiseringspotential. Finansieringen kan
sökas av små och medelstora företag i mycket
tidiga faser. Även oberoende entreprenörer, innovatörer eller forskare kan söka såddfinansiering. Den övervägande delen av den statliga
såddfinansieringen finansieras med andra medel
än medel från utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Regional såddfinansiering beviljas vanligtvis
som bidrag eller lån. Den regionala såddfinansieringen är ett komplement till den reguljära
kapitalförsörjningsmarknaden och övriga statliga
insatser och kan användas som ett regionalt
instrument vid behov.
Såddfinansiering har under 2008 (2007) beviljats med cirka 40 (40) miljoner kronor till 210
(247) arbetsställen som är små och medelstora
företag. Fördelningen av finansieringen var 20
(22) miljoner kronor i lån och 20 (18) miljoner
kronor i bidrag. Under 2008, liksom föregående
år, var Västra Götaland det län som beviljade
störst andel såddfinansiering med 17 (17)
miljoner kronor.
Investeringar som beräknas delfinansieras av
beviljade stöd 2008 uppgick till cirka 94 miljoner
kronor. I de företag som fått stödet är andelen
män i företagsledningen i genomsnitt 87
procent.
Uppföljning av tidigare beviljad finansiering
Tillväxtverket har jämfört företag som beviljats
såddfinansiering åren 2004 med två jämförelsegrupper: en kontrollgrupp och en grupp
bestående av Sveriges övriga företag med minst
en anställd. Mätperioden avser 2004–2007.
Tillväxtverket gjorde en uppföljning av de
företag som beviljades såddfinansiering 2004.
Uppföljningen visar en bättre utveckling
beträffande förädlingsvärdesförändring och
omsättningsförändring än den som jämförelsegrupperna hade. Vinstförändringen är sämre än
för de båda jämförelsegrupperna.
Regionalt transportbidrag
Det regionala transportbidraget kompenserar
företag i de fyra nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd för
varor och stimulerar till höjd förädlingsgrad i
områdets näringsliv. Bidraget är generellt såtillvida att det lämnas utan hänsyn till företagens
individuella ekonomiska förutsättningar. Det
utbetalas halvårsvis i efterskott.
Nya regler innebär bl.a. ökade möjligheter till
bidrag för de minsta företagen genom slopande

av vissa minimigränser samt en viss
omfördelning av bidraget till förmån för de
nordligaste kust- och inlandskommunerna. Ett
högsta bidragsbelopp på 15 miljoner kronor per
produktionsställe och kalenderår har också
införts.
Under 2008 har transportbidraget kompenserat de företag som erhållit bidrag för deras
transportkostnader med i genomsnitt 27,2
procent och i en enkätundersökning hösten 2008
instämmer 41,5 procent av de tillfrågade
företagen, helt eller till stor del, i påståendet att
transportbidraget stimulerat till ökad vidareförädling.
Under 2008 utbetalades cirka 594 miljoner
kronor. Detta belopp är dock inte representativt
för stödformens omfattning eftersom många
företag inte fick bidrag för första halvåret 2007
förrän under 2008. Detta beroende på att nya
regler för bidraget inte beslutades förrän i slutet
av 2007, bl.a. på grund av att de måste godkännas
av Europeiska kommissionen.
En gynnsam konjunktur, som genererat
många transporter, och höjda bränslekostnader
har inneburit att utgifterna för transportbidraget
ökat under de senaste åren. Den sedan andra
halvåret 2008 rådande låg-konjunkturen väntas
dock minska utgifterna för 2009 och 2010.
Av utbetalt transportbidrag under 2008 utgjorde 86 procent uttransportbidrag och 14
procent intransportbidrag.
Den andel av transportkostnaderna som
numera lämnas i bidrag varierar från 5 till 45
procent. Procentsatsen avspeglar de schablonmässiga transportmerkostnaderna för utoch intransporter i olika kommuner. Den högsta
andelen lämnas för uttransporter för företag i de
nordligaste delarna av Lappland och Norrbotten.
Beloppsmässigt har företag i de största lokala
arbetsmarknadsregionerna i Norrbotten och
Västerbotten (Luleå, Skellefteå och Umeå) fått
de mesta bidragen, sammanlagt cirka 339
miljoner kronor.
Trävarutillverkning är den bransch som har
erhållit störst andel av transportbidraget. Metallvaruindustri,
transportmedelstillverkning,
övrig verkstads- och kemisk industri kommer
därefter.
Det transportslag till vilket den största andelen bidrag använts, cirka 80 procent av det
totala beloppet, är biltransporter. I denna siffra
ingår dock även så kallade kombitransporter där
större delen av transporten sker med järnväg.
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Cirka 12 respektive 8 procent av beloppet har
använts som stöd till rena järnvägs- eller
sjötransporter. Biltransporterna har ökat kraftigt
sedan 2007. (Dessa siffror är inte direkt
jämförbara med tidigare års p.g.a. de nya reglerna
för bidraget.) I de företag som fått stödet är
andelen män i företagsledningen i genomsnitt 94
procent.
Tabell 2.15 Utbetalt regionalt transportbidrag fördelat på
län 2006–2008

Län

Antal
arbetsställen

Antal
anställda
män

Antal
anställda
kvinnor

Västernorrland

119

6 431

1 550

Jämtland

127

3 598

868

Västerbotten

238

11 250

2 485

Norrbotten

156

5 097

1 112

Summa

640

26 376

6 015

Källa: Tillväxtverket

Miljoner kronor
Län

2006

2007

2008

Västernorrland

44,8

30,3

57,3

Jämtland

Tabell 2.16 Antal arbetsställen och anställda i företag som
erhållit regionalt transportbidrag 2008

57,3

41,8

72,9

Västerbotten

264,2

161,6

255,6

Norrbotten

128,3

80,0

207,9

Summa

494,6

313,7

593,7

Av de företag som fick bidrag under 2008 hade
30 procent under 10 anställda och 73 procent
under 50 anställda.

Källa: Tillväxtverket.

Under 2008 erhöll 640 arbetsställen, med
sammanlagt drygt 32 000 anställda, regionalt
transportbidrag. (Antalen är inte jämförbara med
tidigare år då redovisningen skedde på företagsnivå.)

Uppföljning av tidigare beviljat stöd
Tillväxtverket har med liknande metod som för
regionalt investeringsstöd följt upp regionalt
transportbidrag. Uppföljningen av de företag
som beviljats transportbidrag 2004 visar en
bättre utveckling beträffande omsättning, vinst
och förädlingsvärde jämfört med jämförelsegrupperna.
Uppföljning av jämställdhetsindikatorer
Regeringen har bedrivit ett utvecklingsarbete
bl.a. vad gäller könsuppdelade indikatorer för de
regionala företagsstöden. Dessa indikatorer
redovisas i det följande för de företag som beviljades bidrag under 2008.

Tabell 2.17 Jämställdhetsindikatorer för regionala företagsstöd beviljade 2008
Antal anställda
kvinnor

Antal anställda
män

Andel kvinnor på
ledningsnivå på
arbetsstället (%)

Andel män på
ledningsnivå på
arbetsstället (%)

Andel kvinnor i
styrelsen i
organisationen (%)

Andel män i
styrelsen i
organisationen (%)

Regionalt
investeringsstöd

1 362

2 646

7

93

12

88

Sysselsättningsbidrag

6

38

0

100

12

88

2 192

6 312

25

75

12

88

Regionalt bidrag till
företagsutveckling
Såddfinansiering
Transportbidrag
Summa
Källa: Tillväxtverket

32

66

257

13

87

7

93

6 015

26376

6

94

12

88

12 835

42 467
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Tabell 2.18 Fördelning av kvinnor och män i procent av beräknad sysselsättningsökning för de regionala företagsstöden åren 2005–2008

Regionalt investeringsstöd

Kvinnor

2005

2006

2007

2008

34

49

47

45

Män

66

51

53

55

Regionalt bidrag
till företagsutveckling

Kvinnor

37

40

43

40

Män

63

60

57

60

Sysselsättningsbidrag

Kvinnor

49

57

59

50

Män

51

43

41

50

Källa: Tillväxtverket

Under 2007 rapporterade Nutek uppdraget utfall
och styrning av statliga insatser för kapitalförsörjning ur ett könsperspektiv (Nutek R
2007:34) till regeringen. Rapporten visar att de
regionala företagsstöden i större utsträckning
går till män än till kvinnor. Tillväxtverkets efterföljande analyser visar att företagande kvinnor
inte missgynnas i handläggningen av de regionala
företagsstöden när det gäller antalet stöd. I stället förklaras snedfördelningen av den låga andel
företagande kvinnor totalt i Sverige och den låga
andel som är berättigad till stöd (Tillväxtverket
Info 086-2008).
Sysselsättningsbidrag lämnas till stor del till
personalintensiva företag inom framför allt
tjänstenäringar, till skillnad mot övriga regionala
företagsstöd som huvudsakligen beviljas företag
inom industrin. Detta kan vara en möjlig förklaring till varför andelen arbetstillfällen som
tillfaller kvinnor är högre för sysselsättningsbidraget.
Stiftelsen Norrlandsfonden
Den statliga stiftelsen Norrlandsfonden verkar
för tillväxt i de fem nordligaste länens näringsliv.
Det sker främst genom finansiering via olika typer av lån till små och medelstora företag. Norrlandsfonden kan också ta initiativ till och, i begränsad omfattning, finansiera insatser för att
utveckla förutsättningarna för näringslivet i
dessa län. Fonden har ett eget kapital på drygt 1
miljard kronor.
Norrlandsfondens utlåning under 2008 var
239 miljoner kronor till 109 företag. Denna utlåning beräknas, enligt Norrlandsfonden, ha skapat förutsättningar för investeringar på cirka 1,2
miljarder kronor i de fem nordligaste länen,
främst för små och medelstora företag. Norrlandsfonden hade 335 företag som kunder vid
utgången av 2008. Enligt Norrlandsfondens egen

uppföljning av verksamheten hade dessa företag
under åren 2005–2008 ökat sin omsättning med
cirka 70 procent till totalt cirka 16 miljarder kronor. Under samma tidsperiod ökade antalet anställda i dessa företag med drygt 50 procent till
totalt cirka 8 500 anställda.
Kommersiell service
Resultatindikatorer är utvecklingen av tillgång
till kommersiell service för kvinnor och män,
antal kvinnor respektive män som finns anställda
på ett arbetsställe som fått stöd enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service samt kvinnor och män i styrelsen i organisationen. Indikatorn mäts i områden där servicen
är gles.
Stöd till kommersiell service
För att uppnå en god tillgång till kommersiell
service för kvinnor och män kan ekonomiskt
stöd ges enligt förordningen (2000:284) om stöd
till kommersiell service. Stödet är ett viktigt
verktyg i länens arbete inom det kommersiella
serviceområdet och det har ofta kombinerats
med andra insatser, exempelvis inom ramen för
det kompetens- och utvecklingsprogram som
genomförts av mentorer i Föreningen landsbygdshandelns främjande (FLF). Stöd enligt
ovan nämnda förordning kan beviljas till bl.a.
näringsidkare med fasta försäljningsställen för
dagligvaror eller drivmedel i gles- och landsbygder. Stöd till kommersiell service har under 2008
beviljats med 18,6 miljoner kronor som investeringsbidrag, 11,2 miljoner kronor som hemsändningsbidrag, 4,2 miljoner kronor som servicebidrag och med 0,4 miljoner kronor som
landsbygdslån. Statligt hemsändningsbidrag till
kommunerna beviljades med 9,9 miljoner kronor. Totalt beviljades stöd till kommersiell service med 34,5 miljoner kronor, vilket är i samma
nivå som föregående år.
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Tabell 2.19 Stöd till kommersiell service fördelat på län
åren 2005–2008

Tabell 2.20 Regional projektverksamhet – Kommersiell service fördelat på län 2008

Miljoner kronor

Miljoner kronor

Län

2005

2006

2007

2008

Stockholm

0,8

0,4

0,8

0,9

Uppsala

0,1

0,1

0,1

0,1

Södermanland

0,5

0,5

0,2

0,1

Östergötland

1,5

1,2

2,2

2,8

Jönköping

0,6

0,4

0,5

0,8

Kronoberg

2,8

2,4

1,1

2,0

Kalmar

3,1

3,0

3,5

2,8

Skåne

0,0

0,2

0

0

Halland

0,4

0,4

0,9

0,2

Västra Götaland

1,2

1,3

1,1

2,0

Gotland

0,0

0,0

0

1,5

Blekinge

1,4

1,1

1,5

1,0

Örebro

1,8

2,1

0,7

0,7

Värmland

2,9

3,0

3,0

2,4

Västmanland

1,2

0,7

1,5

0,6

Dalarna

1,8

1,7

1,4

1,8

Gävleborg

1,5

1,3

2,0

2,5

Västernorrland

2,7

2,1

3,4

2,0

Jämtland

2,9

5,0

4,1

2,7

Västerbotten

4,0

4,8

3,4

5,0

Norrbotten

7,8

2,9

3,4

2,4

38,3

34,3

34,8

34,5

Summa
Källa: Tillväxtverket

Antalet anställda i företag som beviljats stöd till
kommersiell service var totalt 729 stycken, fördelat på 269 arbetsställen. Antalet män var 199
(27 procent) och antalet kvinnor var 530 (73
procent). Av företagen är 70 procent aktiebolag.
Den genomsnittliga andelen män och kvinnor i
styrelser var 71 respektive 29 procent. Den genomsnittliga andelen män och kvinnor i företagsledning var vidare 71 respektive 29 procent.
Inom ramen för förordningen (2003:596) om
bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken har 3,23 miljoner kronor
beviljats till projekt som syftar till en ökad tillgänglighet till service. Länsstyrelsen i Dalarnas
län har beviljat projektmedel för framtagandet av
ett nytt serviceprogram, övriga län har beviljat
medel främst till kompetensutvecklingsprojekt
riktat till ägare och anställda i dagligvarubutiker.
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Län

Regional
projektverksamhet –
varav till kommersiell
service

Dalarna

2,50

Jönköping

0,02

Södermanland

0,09

Västerbotten

0,06

Västmanland

0,12

Värmland

0,44

Summa

3,23

Källa: Tillväxtverket

Konsumentverket har mellan åren 2002–2008
erhållit 25,5 miljoner kronor för uppdraget att
testa och utveckla nya lösningar inom det kommersiella serviceområdet. Kompetens- och utvecklingsprogrammet ”Affär på landet” har varit
det mest genomgripande och finansiellt omfattande projektet och totalt under perioden har 9,6
miljoner kronor beviljats. Inom ramen för projektet ”Affär på landet” har insatser genomförts i
syfte att stärka den kvarvarande butiken på orten, under 2008 t.ex. kompetensutveckling, program för ägaröverlåtelser och egenkontroll, hjälp
vid ombyggnader och samverkan i bygden med
butiken i fokus. Under året har FLF genomfört
insatser med olika inriktning och omfattning i
drygt 400 butiker i 15 län. Konsumentverkets
redovisningar visar att ”Affär på landet” har ökat
handlarnas förmåga att driva sina butiker samt
att kommunala och regionala handläggare har
förbättrat sina kunskaper om de enskilda serviceorternas förutsättningar. Vidare har 200 butiker i sex län deltagit i tillgänglighetsprogrammet
”Butik för alla”.
Regeringen kallade i april 2008 till ett dialogmöte gällande tillgänglighet till drivmedel. Såväl
företrädare från branschen, som andra aktörer
med betydelse för tillgängligheten till kommersiell service bjöds in. Dialogen resulterade bl.a. i en
samsyn kring behovet av en bättre kartläggning
av situationen samt av ytterligare fortsatt samverkan. Regeringen gav i juni 2008 Konsumentverket i uppdrag att göra en inventering av tillgängligheten till drivmedel i samtliga län
(N2008/4380/RT), och i augusti 2008 redovisade Konsumentverket uppdraget (rapport
2008:14).
I rapporten framgår att antalet drivmedelsstationer har minskat påtagligt i drygt hälften av lä-
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nen de senaste åren. I ungefär två tredjedelar av
länen befarades mer omfattande nedläggningar
den närmaste tiden och i lika många län gjordes
bedömningen att detta påverkar hushåll och företag negativt.
Av rapporten framkom också att det pågår
framgångsrika lokala och regionala initiativ för
att motverka utvecklingen i olika delar av landet.
Regeringen tog i december 2008 beslut om att
avsätta ytterligare 50 miljoner till kommersiell
service, varav 30 miljoner i första hand ska gå till
drivmedelsområdet. Detta möjliggör en kraftig
förstärkning av insatser som syftar till att öka
tillgängligheten till kommersiell service jämfört
med tidigare år.
För att stötta den lokala och regionala nivåns
initiativ ytterligare beslutade regeringen i december 2008 även att tilldela länsstyrelserna i
Värmlands och Dalarnas län 3 miljoner kronor
för att under 2009 utreda, sprida kunskaper och
hitta modeller för insatser inom det kommersiella serviceområdet med särskild inriktning mot
tillgänglighet till drivmedel (N2008/6662/RT).
En delrapport som inkom till Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) i februari 2009 visar
bl.a. att många goda exempel redan finns från
hela landet på hur man kan behålla sin kommersiella service med hjälp av de statliga medel regeringen tillför, men också genom att samordna
dessa med insatser inom t.ex. landsbygdsprogrammet 2007–2013.
Uppdraget till länsstyrelserna i Värmlands och
Dalarnas län gäller även att utreda och hitta modeller för ökad samverkan mellan kommersiell
och offentlig service.
Exempel på steg som redan tagits i denna
riktning är de cirka 200 lokala service- och samverkanskontor som håller på att etableras över
hela landet samt de s.k. nystartskontoren som
etableras i nio kommuner. Nystartskontoren
finns tillgängliga såväl genom de lokala servicesamverkanskontoren ovan som virtuellt genom
Tillväxtverkets webbplatsa.
Regionala serviceprogram
Regeringen beslutade i december 2008 att ge
Konsumentverket i uppdrag att utarbeta riktlinjer för framtagande av regionala serviceprogram.
Därefter har regeringen givit Tillväxtverket i
uppdrag att stödja länsstyrelser eller i förekommande fall, regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan, i framtagande av serviceprogrammen.
Programmen
ska,
enligt

regeringsbeslut i februari 2009, utarbetas och
genomföras under perioden 2009–2013. Att arbeta i programform skapar förutsättningar för
samarbete och samverkan mellan olika aktörer
och insatser, vilket innebär effektivare insatser i
de strategiskt viktigaste serviceorterna. Detta visar redovisningar av arbetet med de lokala utvecklingsprogrammen, som utarbetades och
genomfördes under åren 2002–2007 (se t.ex.
Konsumentverkets rapport 2008:6 Kommersiell
service i alla delar av landet).
Utveckling av tillgänglighet till service
Som stöd för insatserna och för att följa upp
dessa har Konsumentverket årligen sammanställt
statistik över serviceutvecklingen. Tillgängligheten till kommersiell service, mätt som genomsnittligt avstånd till närmaste serviceställe, var
enligt Konsumentverkets redovisning oförändrad mellan 2007 och 2008 för både kvinnor och
män. I samtliga län har dock männen ett något
längre genomsnittligt avstånd till närmaste serviceställe än kvinnorna och störst är skillnaderna i
länen med längst avstånd, framförallt i Jämtlands
och Norrbottens län. Kvinnornas genomsnittliga
avstånd till närmaste serviceställe var 1,7 km och
männens genomsnittliga avstånd var 1,8 km.
Mellan 2007 och 2008 lades 67 butiker ned i
orter med endast en kvarvarande dagligvarubutik. Totalt har 541 orter mist sin sista butik mellan 2002 och 2008. Nedläggningstakten bland de
sista butikerna på en ort följer utvecklingen för
de senaste åren och ligger mellan 60 och 70 butiker per år. Både inom drivmedels- och dagligvarusektorn finns indikationer på en fortsatt nedläggning och utglesning av servicenätet.
Partnerskapen och programarbetet som genomförts inom ramen för de numera avslutade
lokala utvecklingsprogrammen har enligt Konsumentverket dock lett fram till att de samlade
insatserna har inriktats på strategiskt viktiga butiker. De samlade insatserna på området har lett
till att de negativa konsekvenserna för landsbygdshushållen kunnat begränsas och att landsbygdsbutiker med stor betydelse för varuförsörjningen överlevt.
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2.5.2

Analys och slutsatser

Utvecklingen i Sveriges regioner
För att följa utvecklingen i landets regioner används huvudindikatorerna, daglönesumma per
anställd, samt arbetssökande inklusive personer i
åtgärder som en snabb indikator för att mäta de
regionala effekterna av den ekonomiska krisen.
Dessutom används ett antal indikatorer som relaterar till prioriteringar i den nationella strategin. Vidare följs den regionala utvecklingen avseende servicenivå och miljö.
Den generella bilden är att befolkningsmässigt
större regioner har bättre förutsättningar än
mindre och perifert belägna regioner, vilket resulterar i en högre ekonomisk effektivitet och
dynamik. Det gäller särskilt storstadsregionerna,
där t.ex. lönesumman per anställd och andelen
snabbväxande företag är klart högre än i övriga
regioner.
Den ekonomiska krisen har slagit hårt mot
alla typer av regioner, men ökningen av antalet
arbetssökande under det senaste året har varit
allra störst i regioner som domineras av industriproduktion. I många fall har dock ökningen
skett utifrån en låg utgångsnivå, vilket innebär
att man i dag ligger kring riksgenomsnittet.
Även om mindre regioner med sämre förutsättningar många gånger släpar efter avseende
ekonomisk nivå, så fanns det åtminstone före
krisen flera positiva utvecklingstendenser. Exempelvis ökade andelen snabbväxande företag
snabbare i många av de mindre regionerna. Andelen nya arbetsställen låg minst lika högt som i
övriga regioner och förvärvsintensiteten var
högre än i storstäderna. I regioner med svag åldersstruktur kan en hög förvärvsintensitet vara
ett tecken på begynnande arbetskraftsbrist inom
vissa yrkesgrupper.
Antalet dagligvarubutiker i landet har minskat
under flera decennier, vilket har ökat avståndet
till närmaste butik betydligt för många människor i olika landsbygdsområden. Under de senaste åren har det även skett stora förändringar
på drivmedelsområdet. Marknaden är under omstrukturering och oljebolag har slagits samman.
Strukturomvandlingen på dessa områden pågår
alltjämt.
Miljömässigt visar utvecklingen på minskande
utsläppsnivåer i samtliga regiontyper. Räknat per
invånare är utsläppsnivåerna lägst i storstadsregionerna.
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Förutsättningarna för att åstadkomma utvecklingskraft i alla delar av landet för kvinnor
och män varierar över landet. Det finns ett positivt samband mellan regioners ekonomiska utveckling och grundläggande strukturella förhållanden såsom folkmängd, möjligheter till
transporter och andra former av kommunikationer, närhet till utbildning och forskning samt till
naturmiljöer, kultur och kulturarv. Regioner
med i huvudsak likartade strukturella förutsättningar utvecklas dock olika. Orsaken till detta är
bl.a. skillnader i lokal dynamik, dvs. i faktorer
som bidrar till ett högt nyföretagande, innovationsförmåga, flexibilitet och ständigt förnyat
lärande.
Medlen inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt fungerar ofta som katalysatorer som leder
till att kompletterande åtgärder kan komma till
stånd. Åtgärder som finansieras inom utgiftsområdet stödjer således ofta samordnade processer
och medför att investeringar även genomförs
inom andra samhällssektorer.
Medlen inom utgiftsområdet kan endast delvis
påverka utvecklingen i regionerna, om dessa inte
används i samverkan med övriga offentliga och
privata resurser.
Strategier, program och verktyg för regional
tillväxt
Mot bakgrund av genomförda dialoger om regional tillväxt konstateras att den nationella
strategins prioriteringar fortsatt är aktuella. De
utmaningar som genomgående lyfts fram av
ovan nämnda aktörer är behovet av att säkra
kompetensförsörjning och arbetskraftsutbud,
minska ungdomsarbetslösheten, skapa regional
attraktivitet och kreativa regionala mötesplatser,
miljö- och klimatomställningen samt stärka
samordningen av nationella myndigheter på regional nivå.
Den nationella strategin med dess prioriteringar har fungerat väl som underlag vid utformningen av regionala strategier och program. Generellt har också ansetts att verktyg för regionalt
tillväxtarbete finns på plats. Regeringen delar de
regionala aktörernas syn på vilka de framtida
utmaningarna är, exempelvis den demografiska
utvecklingen samt energi- och klimatomställningen. Mot bakgrund av erfarenheterna av dessa
dialoger och Nationellt forum 2007–2009 avser
regeringen utveckla formerna för en kontinuerlig
dialog med regionala aktörer.
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Den nationella strategin genomförs i huvudsak av regionala aktörer inom ramen för regionala strategier och program och av nationella
myndigheter. Av myndigheternas redovisningar
framgår bl.a. att det finns en variation i fråga om
hur myndigheterna relaterar sin verksamhet till
den nationella strategins prioriteringar och i vilken utsträckning de är delaktiga i det regionala
tillväxtarbetet. Flertalet myndigheter redovisar
dock verksamhet inom en eller flera av den nationella strategins prioriteringar. Redovisningarna visar även på att flera myndigheter i dag bedriver ett samarbete sinsemellan för att stärka
den lokala och regionala konkurrenskraften,
samtidigt som det är tydigt att samverkan mellan
myndigheter som arbetar för hållbar regional
tillväxt fortsatt behöver utvecklas och konkretiseras. Det finns fortsatt behov av att utveckla arbetssätt och metoder för samverkan mellan nationella myndigheter, regionala aktörer och
därigenom också stärka samordningen av nationella myndigheter på regional nivå. Vidare finns
behov av att främja lärandet mellan nationella
myndigheter om medverkan i det regionala tillväxtarbetet samt att etablera gemensamma arenor och mötesplatser för nationella myndigheter
och regionala aktörer. En fullständig redovisning
av samverkansorganens, självstyrelseorganens,
länsstyrelsernas och de nationella myndigheternas bidrag till genomförandet av den nationella
strategin kommer att redovisas i den strategiska
uppföljningen av den nationella strategin under
2009.
Regeringens uppdrag om tematiska myndighetsgrupper syftar till att främja myndigheternas
samverkan för hållbar regional tillväxt. Resultaten av uppdraget visar att den tvärsektoriella
samverkan fortsatt behöver utvecklas, och arbetet med att främja samverkan mellan nationella
myndigheter bör bedrivas kontinuerligt. Faktorer som underlättar för samverkan mellan nationell och regional nivå är att nationella myndigheter i större utsträckning uppträder samordnat
samt att de regionala aktörerna också är samordnade. Regeringen avser att utveckla den tvärsektoriella samverkan mellan myndigheter ytterligare mot bakgrund av de samverkansinitiativ,
erfarenheter och lärdomar som bl.a. detta uppdrag resulterat i.
Samtliga län har regionala utvecklingsprogram
och de bedöms sammanfalla väl med ambitionerna i den nationella strategin. De regionala utvecklingsprogrammen utgör strategier för länens

samlade hållbara regionala tillväxtarbete och till
dessa kopplas olika handlingsinriktade program,
exempelvis regionala tillväxtprogram. Det strategiska arbetet med de regionala utvecklingsprogrammen och genomförandet av de regionala
tillväxtprogrammen har enligt regeringen påverkat samordningen av det hållbara regionala tillväxtarbetet positivt.
Ett strategiskt arbetssätt på olika samhällsnivåer är nödvändigt för att landsbygdernas utvecklingskraft ska kunna tas till vara. Den framtida utvecklingen i Sveriges landsbygder är
beroende av att invånare, deltidsboende, lokala
utvecklingsgrupper, företag, organisationer,
kommuner, landsting, samverkansorgan, regionala självstyrelseorgan, myndigheter, regeringen
och andra engagerar sig och tar sina delar av ansvaret. I regeringens strategiska arbete för att
stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder
(se regeringens skrivelse 2008/09:167), så ligger
fokus på hur den nationella nivån kan bidra till
landsbygdernas utveckling och hållbara tillväxt.
Landsbygdsområden, tätorter och städer blir
från ett socialt och ekonomiskt perspektiv allt
mer integrerade med varandra. Landsbygderna
bidrar till utveckling och hållbar tillväxt i städer
och tätorter, på samma sätt som städer och andra
tätorter är viktiga för landsbygdernas utveckling
och hållbara tillväxt. Många människor lever sina
liv både på landsbygden och i en stad eller annan
tätort och inte bara på den ena eller andra platsen.
Denna utveckling påverkar hur landsbygdsfrågor måste behandlas. Politiken måste kunna
hantera och främja ett ökat samspel och fler länkar mellan landsbygder, tätorter och städer.
Landsbygdsfrågorna blir därför allt mer integrerade i olika politikområden. Samtidigt finns det
grundläggande skillnader mellan städer och
landsbygder, till exempel har landsbygderna vissa
särskilda resurser, förutsättningar och utmaningar. För att uppnå målet om en hållbar tillväxt
i alla delar av Sverige måste därför landsbygdernas ”särskildheter” hanteras av bl.a. regeringen.
Regeringen bedömer att det finns fortsatt behov av samverkan mellan kultur-, närings- och
den regionala tillväxtpolitiken för att vidareutveckla förutsättningarna för de kulturella och
kreativa näringarna på regional, nationell, nordisk samt EU-nivå.
Projekt inom den regionala projektverksamheten samt EG:s regionala strukturfondspro37
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gram perioden 2007–2013 har i första hand beviljats inom insatsområdena innovativa miljöer
och entreprenörskap, kompetensförsörjning och
ökat arbetskraftsutbud, tillgänglighet och strategiskt gränsöverskridande arbete. Detta visar bl.a.
på att insatserna inriktas på att uppfylla ambitionerna i den nationella strategin och i den s.k.
Lissabonstrategin. Regeringens bedömning är att
insatserna inom programmen, som bedrivs i
samverkan mellan dels regionala aktörer, dels regionala och nationella aktörer, kommer att bidra
till en hållbar regional tillväxt.
Då genomförandet av EG:s strukturfondsprogram för programperioden 2007–2013 inleddes under hösten 2007 har få projekt ännu hunnit avslutas och slutredovisas, varför det är för
tidigt att redovisa några resultat.
Under programperioden 2007–2013 utvärderas strukturfondsprogrammen kontinuerligt vilket enligt regeringen kommer att gynna genomförandet. De första resultaten från utvärderingarna av strukturfondsprogrammen är nu
tillgängliga. Utvärderarna konstaterar bl.a. att
genomförandet av programmen sker i hög takt
vilket stämmer med regeringens prioritering.
Den ekonomiska krisen har påverkat genomförandet på flera sätt. Utvärderarna lyfter fram att
många av projekten utformats för en högkonjunktur och riskerar att inte kunna genomföras
som det var tänkt. Det är emellertid enligt regeringen viktigt att ha rätt lösning för rätt problem. Insatserna inom de regionala strukturfondsprogrammen ska primärt användas till att
främja strukturförändringar och regional konkurrenskraft och inte till kortsiktiga konjunkturkorrigerande insatser.
De resultat som för närvarande finns tillgängliga från utvärderingar av den centrala projektverksamheten visar att insatserna har varit framgångsrika, bl.a. genom att stimulera tjänste- och
produktutveckling inom ramen för klustersamarbeten. I detta sammanhang har Tillväxtverket,
på samma sätt som Nutek har haft, en viktig roll
att fylla genom att stödja och samverka med länen i det regionala tillväxtarbetet.
En viktig förutsättning för utveckling av entreprenörskap och företag är möjligheterna att
finansiera utvecklingsinsatser i olika former och
skeenden. Statens kapitalförsörjning ska
komplettera den reguljära kapitalförsörjningen
på ett sådant sätt att den inte konkurrerar med
den privata marknaden och så att den stärker utvecklingen av företagande, entreprenörskap och
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innovationer. De strukturella förutsättningarna
och behoven för utveckling av företagande, entreprenörskap och innovationer varierar över landet och över tiden. Regeringen bedömer att insatser för att företag i alla delar av landet ska få
förbättrade möjligheter till finansiering är viktiga.
För att skapa en miljö där det är attraktivt att
såväl bo som att starta och driva företag är insatser som bidrar till en god servicenivå betydelsefulla. Utvecklingen inom drivmedelsområdet är
fortsatt problematisk, med en minskning av antalet tankställen med knappt 10 procent under
2008. Regeringens insatser för att stärka tillgången till drivmedel fortsätter, bl.a. genom ett
uppdrag till Tillväxtverket i september 2009 om
att stimulera framtagandet av lokala lösningar
och initiativ på serviceområdet, för att bl.a. öka
tillgängligheten till drivmedel i gles- och landsbygder.
Regeringen bedömer att insatser som vidtagits
för att uppnå en god tillgång till annan kommersiell service för medborgare och företag har varit
mer framgångsrika. Genom arbete i programform har förutsättningar för en ökad helhetssyn
och samverkan mellan olika aktörer och insatser
skapats. Detta har gjort det möjligt att utveckla
och genomföra insatser som riktar sig till ett
brett utbud av kommersiell service, ofta i kombination med olika typer av offentlig service. Det
sektorsövergripande synsättet har stärkts genom
ökad delaktighet och lokal förankring i de regionala partnerskapen. Vidare har åtgärder inom
ramen för kompetens- och utvecklingsprogram
för lanthandlare stärkt handlarna i deras roll som
företagare, med en mer hållbar servicestruktur
som resultat. Regeringens bedömning är att de
samlade insatserna lett till att de negativa konsekvenserna för landsbygdshushållen har kunnat
begränsas och att vissa landsbygdsbutiker med
stor betydelse för varuförsörjningen har överlevt.
Avsaknad av bredband eller bredband med låg
prestanda eller låg tillförlitlighet leder till ineffektivt företagande med höga administrativa
kostnader samtidigt som den digitala klyftan
mellan tätort och landsbygd ökar.
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2.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse
utan invändning till Glesbygdsverket, dvs. Riksrevisionen har bedömt att årsredovisningen för
räkenskapsåret 2008 i allt väsentligt är rättvisande.
Riksrevisionen har under 2008 vidare lämnat
granskningsrapporten Sänkta socialavgifter – för
vem och till vilket pris (RiR 2008:16). Revisionen har i rapporten bl.a. granskat om den regionala nedsättningen av egenavgifter och arbetsgivaravgifter för företag i stödområde A är ett
effektivt medel för att öka sysselsättningen.
(Jämför avsnitt 2.3 Skatteutgifter.)
Riksrevisionens samlade bedömning är att den
regionala nedsättningen inte har gett några sysselsättningseffekter och inte heller lett till någon
förändring av servicen. Nedsättningen har inte
heller påverkat företagandet i nämnvärd omfattning. Riksrevisionen rekommenderar därför regeringen att föreslå riksdagen att den regionala
nedsättningen av socialavgifter avvecklas.
Regional nedsättning av socialavgifter har använts i Sverige sedan 1983 som ett komplement
till transportbidrag och olika selektiva investeringsstöd. Omfattningen har varierat under åren,
vad avser såväl geografi, branscher som belopp.
Ett system med åtta procents nedsättning och
utan belopps-begränsning för enskilda företag
tvingades Sverige upphöra med 2000 på grund av
EG-kommissionens dåvarande tillämpning av
statsstödsreglerna. Därefter infördes det nuvarande systemet, som gäller företag i stödområde
A, förutom i vissa branscher som är uteslutna på
grund av statsstödsreglerna, och som berör 1–4
anställda i dessa företag. Syftet med nedsättningen är att stimulera småföretagandet samt att
bidra till en god service i de delar av landet som
har de största geografiska lägesnackdelarna
(prop. 2001/02:45, bet. 2001/02:SkU12, rskr.
2001/02:122).
De nya statsstödsregler som gäller fr.o.m.
2007 ger större möjligheter att tillämpa nedsatta
socialavgifter som regionalt företagsstöd i de
fyra nordligaste länen. I sammanhanget kan
också nämnas att Norge, till vilket land stödområde A har en lång gräns, tillämpar nedsatta socialavgifter som sitt huvudsakliga instrument för
regional utjämning.
Utvärderingar som gjorts av effekterna av
nedsatta socialavgifter som instrument för regional utjämning och tillväxt, både i och utanför

Sverige, har kommit till olika resultat. Det beror
bl.a. på att det är svårt att finna geografiskt jämförbara regioner. Riksrevisionens granskningsrapport visar på en svag positiv effekt på nyföretagandet medan frågan om inverkan på
serviceutbudet, enligt regeringens bedömning,
inte får något svar.
Regeringens sammanfattande bedömning är
densamma som när den nuvarande nedsättningen infördes, dvs. att stödformen är viktig för
företagen, bl.a. på grund av att dess generella karaktär innebär att de kan förutse och kalkylera
med nedsättningen, att den administrativa hanteringen är relativt snabb och enkel och att den
inte är direkt styrande över företagens beteende.
Det finns dock anledning att söka bättre metoder för att utvärdera stödformen.

2.7

Politikens inriktning

En politik för regional tillväxt
Inledning
Hela Sveriges utvecklingskraft ska tas till vara.
Regeringen kommer att föra en aktiv förnyelsepolitik som ger alla delar av landet möjligheter
att utvecklas av egen kraft och bidra till det gemensamma bästa.
Genom att stärka den lokala och regionala
konkurrenskraften och skapa bättre förutsättningar för företagande, innovationer och investeringar, kan tillväxtpotentialen i hela landet
stärkas. Tillgång till kommersiell och offentlig
service samt väl fungerande kommunikationer
över hela landet är viktigt för att uppnå detta.
Politiken för regional tillväxt bygger härutöver
på att varje region ges ansvar och inflytande som
innebär möjligheter att växa utifrån sina egna
förutsättningar. Sveriges tillväxt är inget annat än
summan av den tillväxt som skapas i landets alla
delar. Ju fler regioner som har en stark och expansiv ekonomi, desto bättre för Sverige. Fler
ekonomiskt starka regioner är bra också för
Sveriges svagare regioner.
De strukturella förutsättningarna skiljer sig åt i
Sveriges olika delar, vilket medför att utvecklingsmöjligheter och problem varierar mellan
landets regioner. Detta blir särskilt tydligt i tider
av ekonomisk kris, då de specifika problemen på
varje arbetsmarknad ställs på sin spets. Därför
måste den regionala tillväxtpolitiken anpassas till
39
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de regionala förutsättningarna. Då kan individer
och företag bättre arbeta för att bli framgångsrika och ta tillvara utvecklingskraft och dynamik
där de lever och verkar.
En förutsättning för detta är att kvinnor och
män, oavsett etnisk och kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, ska ha
goda möjligheter att utvecklas i alla delar av
landet. System som konserverar fördelningen av
makt och resurser ur dessa perspektiv ska motverkas.
En politik för tillväxt i hela landet måste innehålla politiska insatser som bidrar till att skapa
ett långsiktigt hållbart näringsliv. En avgörande
del i den regionala tillväxtpolitiken bygger på ett
ytterligare stärkt lokalt och regionalt ansvar och
inflytande över statliga tillväxtresurser.
Den regionala tillväxtpolitiken ska bedrivas i
alla delar av landet, i såväl gles- och landsbygder
som i små och medelstora städer samt i storstadsområden för att bidra till den samlade nationella tillväxten. Tätorter och gles- och landsbygd ska ses som sammanlänkade regioner.
Politiken har dock delvis olika instrument i olika
delar av landet. Det finns fortsatt behov av insatser för geografiskt avgränsade områden, som ur
ett europeiskt och nationellt perspektiv bedöms
behöva särskilda åtgärder för att stärka sina
förutsättningar för hållbar tillväxt.
Den regionala tillväxtpolitiken inriktas mot:
•
•

•
•

•

40

Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvar över statliga medel.
Att ta vara på de unika förutsättningar för
individers utvecklingskraft och företags
konkurrenskraft som finns i olika typer av
regioner såsom gles- och landsbygd, små och
medelstora städer samt i storstadsområden.
Strategiska statliga insatser och åtgärder för
hållbar tillväxt i samspel med aktörer på såväl
lokal, regional, europeisk som global nivå.
Ett tvärsektoriellt arbetssätt och en mer
samordnad stat i samverkan med lokala och
regionala aktörer. Eftersom det inte i första
hand är enskilda åtgärder inom utgiftsområdet som är avgörande för den regionala tillväxten innebär detta också att insatser inom
flertalet utgifts- och politikområden fortsatt
ska samordnas.
En god tillgång till kommersiell och offentlig
service för medborgare och näringsliv i alla
delar av landet.

•
•

Ett ökat arbetskraftsutbud genom bl.a. regionförstoring och ökad rörlighet inom och
mellan regioner.
Regionala strategier och program som bedrivs med stöd av partnerskap och i samspel
med nationell och europeisk nivå i syfte att
stärka det lokala och regionala hållbara tillväxtarbetet.

Strategisk uppföljning av den nationella strategin
Under 2009 genomförs en strategisk uppföljning
av den nationella strategin i syfte att stämma av
genomförandet av strategin och dess aktualitet i
förhållande till förändrade utmaningar och politisk utveckling samt för att öka kunskapen och
bredda dialogen kring hållbara regionala tillväxtfrågor.
Sedan strategin beslutades 2006 har regeringen
fattat beslut inom flera olika områden av betydelse för det regionala tillväxtarbetet. Mot bakgrund av detta, den rådande ekonomiska situationen och de utmaningar Sverige står inför på
klimat- och energiområdet överväger regeringen
därför att ytterligare lyfta fram vikten av att arbeta med frågor som t.ex. energi och klimat, demografi, gränsöverskridande samarbete och
samordningen mellan bl.a. den regionala tillväxt-,
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken.
Resultatet av den strategiska uppföljningen
kommer att presenteras i en rapport i slutet av
2009 som ska belysa eventuella behov av förändringar och redovisa resultatet av uppföljningen i
alla dess delar.
Stärkt utvecklingskraft på landsbygden
Regeringen har sedan 2006 arbetat systematiskt
och strategiskt för att stärka utvecklingskraften i
Sveriges landsbygder. Resultatet av arbetet hittills har redovisats till riksdagen i regeringens
skrivelse En strategi för att stärka utvecklingskraften
i
Sveriges
landsbygder
(skr.
2008/09:167). I denna slår regeringen fast sin positiva syn på Sveriges landsbygder. Landsbygder
med stark utvecklingskraft är en resurs för hela
Sveriges utveckling och hållbara tillväxt, inte
minst för den stora utmaningen att skapa ett
hållbart samhälle.
Regeringen bedriver en aktiv politik för att ge
alla delar av landet möjligheter att utvecklas, bl.a.
genom att även i olika landsbygder stimulera företagande, entreprenörskap, innovation och förnyelse samt kompetensförsörjning. Den regionala tillväxtpolitiken och politiken för
landsbygdens utveckling är hörnstenar för de
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strategiska insatserna och ger de grundläggande
målen och prioriteringarna för strategin samt en
rad av verktygen. Samtidigt är regeringens bedömning att det krävs större insatser från politiken inom flera områden för att omvandla landsbygdernas resurser till hållbar tillväxt och
sysselsättning. Regeringens inriktning är därför
att, i de frågor där det är relevant, på ett bättre
sätt än hittills införliva landsbygdsperspektivet
som en naturlig del i alla politiska områden och
att skapa mervärden genom ökad samverkan
mellan olika områden. Målen inom alla politikområden måste, där det är relevant, uppnås såväl
i olika typer av landsbygder som i tätorter och i
städer. Det är viktigt att olika åtgärder anpassas
efter skiftande geografiska förutsättningar.
I skrivelsen klargör regeringen sin syn på en
rad områden som är viktiga för att ta tillvara
landsbygdernas möjligheter till hållbar tillväxt
och utveckling. Regeringen lyfter fram att många
landsbygdsområden har ett väl differentierat
näringsliv med stora tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Företagandet i landsbygdsområden
ökade under den senaste högkonjunkturen,
många nya verksamheter utvecklas och andelen
små företag är hög.
Förutom de möjligheter som även finns i
andra delar av landet har många landsbygdsområden särskilda tillgångar som ger goda förutsättningar för ett ökat entreprenörskap och företagande. De flesta landsbygdsområden är rika
på naturresurser och råvaror. Mark- och vattenresurser kan användas för produktion av biomassa för bl.a. energiutvinning, industriprocesser, livsmedels- och läkemedelstillverkning men
även för annan vidareförädling. Mineraler är en
råvara av stor ekonomisk betydelse. Som en följd
av den nödvändiga miljö- och klimatomställningen förutses efterfrågan på förnybara resurser
öka betydligt under kommande årtionden, inte
minst inom energisektorn finns stora utvecklingsmöjligheter.
De särskilda och attraktiva natur- och kulturmiljöer samt kulturresurser som finns i många
landsbygder utgör en värdefull resurs för hela
landet. Dessa miljöer ger bl.a. möjligheter till ett
attraktivt permanent- och deltidsboende, rekreation och rehabilitering, ett rikt friluftsliv samt
en utvecklad turism. De nya strandskyddsbestämmelser som riksdagen beslutat om (prop.
2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13, rskr.
2008/09:227) stärker förutsättningarna för utveckling i hela landet och ökar det lokala och re-

gionala inflytandet. De tätortsnära landsbygdernas goda miljöer är en viktig faktor för växande
stadsregioners attraktivitet och utveckling.
Stora ytor, ibland i kombination med särskilda
klimatförhållanden, kan också nyttjas som en
positiv utvecklingsfaktor, inte minst i de inre
delarna av norra Sverige. Exempelvis ger detta
goda möjligheter till upplevelseturism och olika
former av testverksamhet.
Vidare har den sociala ekonomin och det civila
samhället en stor betydelse och står för en
ökande del av nya initiativ och nytt entreprenörskap. Landsbygdernas sociala och ekonomiska utveckling bygger i högre grad än tätorternas på ett samspel mellan privata, offentliga
och ideella insatser. Den lokala nivån har lång
erfarenhet av sektorsövergripande synsätt och
arbetssätt som är viktiga att ta tillvara. Ytterligare möjligheter och utmaningar beskrivs mer
ingående i skrivelsen.
Regeringen har ett ansvar för att bidra till att
upprätthålla vissa grundläggande strukturer i
form av robust infrastruktur och grundläggande
samhällsservice för medborgare och företag på
landsbygden, trots att dessa på grund av de glesa
strukturerna kan vara dyrare att driva än i tätorter och städer. Det innebär insatser för det finmaskiga vägnätet, robusta nät för el och elektroniska
kommunikationer,
grundläggande
kommersiell och offentlig service, m.m. Detta
krävs för att landsbygdens utvecklingskraft och
tillväxtpotential ska kunna tas tillvara och nyttiggöras för hela landet.
Genom ett strategiskt arbetssätt har regeringen undan för undan fattat en mängd beslut
inom olika politik- och utgiftsområden för att
stärka landsbygdens utvecklingskraft. I skrivelsen ges en samlad bild av dessa åtgärder. Det är
både specifika åtgärder riktade till landsbygder
och generella åtgärder med särskild betydelse för
landsbygder. Skrivelsen är dessutom framåtsyftande genom att regeringen presenterar åtgärder som utreds eller förbereds, samt frågor
som är viktiga att analysera vidare. Nya åtgärder
och insatser som är relevanta för den hållbara regionala tillväxten och landsbygdernas utveckling
kommer således att tillkomma kontinuerligt
framöver.
I skrivelsen presenteras organisatoriska åtgärder och andra aktiviteter för att säkerställa ett
fortsatt starkt engagemang för landsbygdsfrågorna, inte minst inom Regeringskansliet. Arbetet kommer att ledas av statssekreterarna på
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Närings- och Jordbruksdepartementen. Näringsdepartementet kommer även att leda en arbetsgrupp för landsbygdsutveckling inom ramen
för Nordiska ministerrådet.
Som exempel på viktiga insatser och åtgärder
som föreslås eller redovisas i denna proposition
och som även kommer att stärka landsbygdernas
utvecklingskraft kan följande nämnas. Regeringen har för avsikt att under första kvartalet
2010 fatta beslut om definitiva ramar till respektive länsplan samt om innehållet i den nationella
planen. I och med riksdagens beslut avseende
infrastrukturpropositionen klargjordes ramar
och inriktning för den nu pågående åtgärdsplaneringen. Satsningarna på infrastrukturen under
perioden 2010–2021 ska bl.a. bidra till att uppnå
regeringens mål om utvecklingskraft i alla delar
av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft. Här ska livskraftiga landsbygder vara
en av utgångspunkterna. 40 000 platser 2010 och
2011 föreslås i ny aktiveringsinsats, LYFT, vars
inriktning ska vara sysselsättning inom till exempel miljö, skogsvård och kulturarvet. Regeringen arbetar vidare med sin vision om Sverige
som det nya matlandet. Regeringen föreslår
därmed en femårig satsning i syfte att marknadsföra Sverige som det nya matlandet i Europa
samt förbättra maten i den offentliga sektorn.
Satsningar på bredband sker inom ramen för
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 som en del
av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen. Kostnaderna för upphandling av betaltjänster för äldre personer och personer med
funktionsnedsättning på landsbygden har blivit
högre än tidigare beräknat. Anslaget för grundläggande betaltjänster föreslås därför ökas 2010–
2012.
Bland de förslag som regeringen lägger fram
för ett stärkt företagsklimat och bättre villkor
för entreprenörer och företagande, kan följande
nämnas som bidrar till en stärkt utvecklingskraft
även i landsbygder. Nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i
handelsbolag med 5 procentenheter fr.o.m. den 1
januari 2010, reformering av de sociala trygghetssystemen för företagare samt förstärkta insatser för att utveckla entreprenörskap och företagande inom vård och omsorg. För att
ytterligare ta vara på Sveriges potential och
attraktionskraft som ett konkurrenskraftigt och
hållbart turistland så föreslår regeringen vidare
utökade resurser för VisitSweden AB. Regeringens satsning för att främja kvinnors företa42

gande och för att stärka kunskaperna om kvinnors företagande har avslutningsvis fått stort
genomslag och föreslås därför en fortsatt satsning under 2010. Regeringen föreslår vidare att
statsbidragen till kommuner och landsting tillfälligt ökar för att dämpa fallet i den kommunala
sysselsättningen och mildra effekterna av den
ekonomiska krisen. Detta är viktigt för att säkra
tillgången till välfärd i hela landet.
Problemen med massförekomst av myggor i
området kring nedre Dalälven är tidvis betydande. Försöksverksamhet med myggbekämpning har framgångsrikt bedrivits i det berörda
området. Regeringen anser att det är viktigt att
verksamheten med att begränsa myggförekomsten kan fortsätta samt att det är en fråga
som ska hanteras på regional och lokal nivå. Stöd
till denna verksamhet bör prövas inom ramen för
de samlade medel som finns tillgängliga regionalt
och lokalt.
Europeiska sammanhållningspolitiken
Syftet med EU:s sammanhållningspolitik är att
främja en harmonisk utveckling inom hela gemenskapen och särskilt sträva efter att minska
skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna. Sammanhållningspolitiken
syftar även till att undanröja hinder för en väl
fungerande inre marknad, och till utveckling och
förbättrad konkurrenskraft i alla regioner i unionen. Regeringen anser att de regionala strukturfondsprogrammen bidrar till att stärka den regionala konkurrenskraften och sysselsättningen.
För att göra insatserna inom sammanhållningspolitiken mer strategiska tillämpas gemensamma EU-riktlinjer för programperioden 2007–
2013. Dessa syftar till att fokusera insatserna och
genomföra dem i enlighet med den s.k.
Lissabonagendan för ökad konkurrenskraft och
sysselsättning.
Inom ramen för gemenskapens strategiska
riktlinjer tillämpar medlemsländerna sedan egna
strategiska referensramar som styr genomförandet av ländernas strukturfondsprogram. I Sverige
benämns referensramen Nationell strategi för
regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning 2007–2013.
Det är ett gemensamt ansvar för Europeiska
kommissionen, medlemslandet och regionen att
insatserna som finansieras av strukturfondsprogrammen bidrar till de gemensamma målen om
tillväxt och sysselsättning. Ett annat viktigt in-
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slag är att programmen genomförs i partnerskap
mellan lokala och regionala myndigheter, organ,
privata aktörer och det civila samhället. Detta
breda deltagande, tillsammans med ett sektorsövergripande arbetssätt, gör att strukturfondsprogrammen ger en hävstångseffekt och bidrar
till en fokusering av det regionala tillväxtarbetet.
Territoriell sammanhållning är en del av sammanhållningspolitiken som syftar till att alla regioners territoriella potential ska användas så effektivt som möjligt genom att politik och
insatser utformas utifrån varje regions unika förutsättningar. Utvecklingsarbetet ska bedrivas
integrerat och funktionellt sammanhållet i olika
geografier, över sektorsgränser och mellan beslutsnivåer. Kommissionens arbete med EU:s
Östersjöstrategi är ett praktiskt exempel på hur
idéer om territoriell sammanhållning kan
genomföras i ett makroregionalt sammanhang.
Gränsöverskridande samarbete för hållbar tillväxt
Det regionala tillväxtarbetet måste alltmer sättas
in i ett större geografiskt sammanhang. Det
finns en stor potential för regioner att bedriva ett
utökat gränsöverskridande och funktionellt
samarbete, såväl inom som utanför Sveriges
gränser.
Våra grannländer och vårt närområde är av
stor betydelse för Sveriges och svenska regioners
hållbara tillväxt och utveckling. En fortsatt positiv utveckling politiskt och ekonomiskt i Östersjöregionen är av stor vikt för Sverige och
svenska regioner. I Sverige spelar 14 gränsöverskridande EU-program en aktiv roll i att stärka
lokala och regionala samarbetsinitiativ över
landsgränserna i Östersjöregionen.
För att ytterligare förbättra koordineringen av
EU-programmen och därmed öka dess potential
tog regeringen initiativ till att Europeiska rådet i
december 2007 gav Europeiska kommissionen i
uppdrag att till juni 2009 utarbeta en EU-strategi
för Östersjöregionen. Strategin är ett sätt att
främja affärsmöjligheter och förbättra den inre
marknadens sätt att fungera i ett makroregionalt
perspektiv. Strategin innehåller fyra områden –
miljö, tillväxt, attraktivitet och tillgänglighet
samt säkerhet – där medlemsstaterna runt
Östersjön bestämt sig för att inom ramen för en
rad konkreta åtgärder fördjupa sitt samarbete.
Östersjöstrategin ger även en möjlighet att öka
regionens synlighet och attraktivitet i den globala konkurrensen om handel, investeringar och
turismströmmar. Regeringen har en aktiv roll i

processen och verkar för att strategins innehåll
ska bidra till fördjupat samarbete i Östersjöregionen.
Den 1 augusti 2009 trädde lagen (2009:704)
om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete i kraft (prop. 2008/09:174, bet.
2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303). Lagen innehåller kompletterande nationella bestämmelser
till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
(EGTS). En gruppering är en ny juridisk person
för territoriellt samarbete inom EU. Grupperingen ska ha som mål att underlätta och främja
gränsöverskridande, transnationellt och interregionalt samarbete. Syftet med en gruppering är
att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom unionen genom att underlätta
för medlemsstater, regionala och lokala myndigheter att samarbeta effektivt över nationsgränserna. Den nya samarbetsformen möjliggör en
fast struktur och långsiktig planering i samarbetet.
Regionalt inflytande över statliga tillväxtresurser
Varje region ska ges ansvar och inflytande som
innebär möjligheter att växa utifrån sina egna
förutsättningar. Medborgare och företag kan
därmed få bättre förutsättningar för att påverka
utvecklingen i sin egen region. Regionala företrädare ska ha inflytande över de statliga tillväxtresurserna.
Ett ökat regionalt ansvar och inflytande ställer
krav på ett väl fungerande samspel mellan den
lokala, regionala och nationella nivån kring frågor av betydelse för den hållbara regionala tillväxten. En kontinuerlig dialog är en viktig förutsättning för detta samspel. Regeringen har för
avsikt att vidareutveckla dialogen inom ramen
för Nationellt forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning och
även fortsatt, på olika sätt, föra dialog med företrädare för samtliga län.
Ökat regionalt inflytande
De samverkansorgan som har bildats i flertalet
län övertar uppgifter från staten inom ramen för
det regionala tillväxtarbetet. Regeringen ser positivt på ett ökat regionalt ansvarstagande och
har därför givit samverkansorganen såväl större
resurser som ett ökat ansvar över de statliga regionala tillväxtmedlen.
Regeringen avser att permanenta den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördel43
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ning som gällt för landstingen i Skåne och Västra
Götalands län. I processen ska Hallands läns
landsting och Gotlands kommun tilldelas motsvarande uppgifter.
Det finns vidare ett behov av att den statliga
regionala förvaltningens utformning blir tydligare, mer samordnad och ändamålsenlig. Regeringen har därför i juni 2009 tillkallat en särskild
utredare för att genomföra en översyn av statlig
regional förvaltning m.m. (dir. 2009:62). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 15 december 2012. Behovet av en översyn har aktualiserats bl.a. i
samband med de initiativ som tagits om en ändrad landstingsindelning. Utredningen ska bl.a.
överväga om statliga myndigheters geografiska
indelning bör regleras eller på annat sätt hanteras
så att länsgränser efterföljs som indelningsgrund
för en regional organisation. Förslagen i utredningen ska stödja förutsättningar för tillväxt och
en minskad sektorisering samt innehålla ett
kundperspektiv.
Regionala varselsamordnare
Regeringen har sedan januari 2008 gett i uppdrag
till regionala varselsamordnare i 21 län att för regeringens räkning samordna insatser lokalt och
regionalt. Uppdraget har getts till landshövdingen och regionala politiska företrädare i de
län där de har ansvaret för regionala tillväxtfrågor. De regionala varselsamordnarnas uppdrag
handlar framförallt om att möta de företag och
människor som drabbas av varsel och nedläggningar. Genom att samordna aktörer och befintliga resurser på lokal och regional nivå ska arbetet säkerställa att Sverige stärker sin
konkurrenskraft. Samordnarna ska till regeringen regelbundet redovisa utvecklingen i berörda kommuner och län, hinder och behov som
identifieras i arbetet samt vidtagna och planerade
åtgärder.
Regeringen har vid ett flertal tillfällen fört en
samlad dialog med samordnarna. De förslag som
de regionala varselsamordnarna rapporterat till
regeringen har behandlats inom berörda departement. Drygt 200 förslag har inkommit inom
områden som arbetsmarknad, utbildning, infrastruktur, näringslivsutveckling, kommunernas
ekonomi och finansiella marknader. Ungefär en
tredjedel av förslagen har regeringen hörsammat
och genomfört, en tredjedel behandlas vidare
och en tredjedel är förslag som inte är regeringens ansvar eller inte bedöms vara aktuella i
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det rådande läget. Arbetssättet med regionala
varselsamordnare har fallit väl ut. Arbetet organiseras i regel med utgångspunkt i de partnerskap och samverkansgrupper som finns etablerade inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
De åtgärder och planer som genomförs bygger i
stor utsträckning på de regionala strategier och
program som sedan tidigare tagits fram i breda
partnerskap och därmed är förankrade i länen.
Varselarbetet har visat på värdet och betydelsen
av långsiktiga regionala strategier som grund för
snabba beslut om åtgärder i en krissituation. De
regionala varselsamordnarnas arbete har bidragit
till kraftsamling och framtidstro bland lokala och
regionala aktörer i tider av oro och kris. Arbetet
har främjat samverkan och lett till att lokala och
regionala resurser i större utsträckning samordnas och nyttjas effektivare. Det kommer att ha
stor betydelse för hur Sverige kommer att klara
sig ur den här krisen. Det är angeläget att detta
arbete kan fortsätta och även utvecklas. Det sker
bl.a. genom att de regionala varselsamordnarna
getts i uppdrag att ta fram underlag åt regeringen
inom specifika frågeställningar samt att Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) involveras för att bistå samordnarna vad gäller
erfarenhetsutbyte och analyser av utvecklingen
nationellt och internationellt.
Balanserad sektorisering och effektiv förvaltningsstruktur
Människors utvecklingskraft och företags konkurrenskraft i alla delar av landet ska främjas genom en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur, en bättre styrning, en ökad lokal
myndighetssamverkan samt minskad centralstyrning. Den tvärsektoriella styrningen ska
utvecklas som ett led i att effektivisera myndighetsstyrningen och styrningen av den statliga
verksamheten.
Regeringen har tagit flera olika förvaltningspolitiska initiativ för en mer samlad förvaltningsstruktur inom politikområden med strategisk
betydelse för hållbar nationell och regional tillväxt.
Den 1 april 2009 bildades två nya myndigheter
inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken, Tillväxtverket och Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys). Tillväxtverket har bl.a. till uppgift
att utveckla och genomföra insatser för stärkt
utvecklingskraft i såväl gles- och landsbygder,
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små och medelstora städer som i storstadsområden. Tillväxtanalys ska utifrån olika perspektiv
utvärdera, analysera och redovisa effekter av
statens åtgärder för hållbar tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela landet.
En utgångspunkt för det förvaltningspolitiska
utvecklingsarbetet är att bidra till en tydligare
och effektiviserad myndighetsstruktur och klargöra vad som bör vara offentliga åtaganden. Det
är angeläget att de verksamheter som bedrivs
motsvarar regeringens behov, både vad gäller
operativt och kunskapsmässigt stöd.
Det är viktigt att de statliga myndigheternas
lokalisering i större utsträckning får en större
spridning över landet. Det handlar om att noga
pröva om myndigheter kan lokaliseras utanför
storstäderna, i första hand till länscentra eller
andra större orter. En utgångspunkt är att myndigheterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter
effektivt.
Nationella myndigheter har tillsammans med
regionala aktörer och länsstyrelser en central roll
i det regionala tillväxtarbetet. Även här är ett väl
fungerande samspel och samverkan avgörande.
Mot bakgrund av resultaten av regeringsuppdraget om tvärsektoriellt samarbete för regional tillväxt konstaterar regeringen att nationella myndigheter i större utsträckning behöver finna sin
roll i det regionala tillväxtarbetet och i ökad grad
samverka för att kunna bidra till ett effektivt
samspel med den lokala och regionala nivån.
Myndigheterna behöver i samspelet med regionala aktörer bli tydligare med vad de kan bidra
med i det regionala tillväxtarbetet. På liknande
sätt behöver den interna regionala samverkan
och samordningen i länen stärkas. Därav finns
behov av ett fortsatt arbete för tvärsektoriell
samverkan för regional tillväxt som involverar
nationella myndigheter, länsstyrelser och regionala aktörer. Enligt regeringen behövs ett förtydligande av de nationella myndigheternas uppdrag i det regionala tillväxtarbetet, en utveckling
av formerna för samverkan mellan myndigheter
och regionala aktörer samt etablering av gemensamma arenor och mötesplatser för strategisk
diskussion. Väl förankrade och långsiktiga samverkansuppdrag till nationella myndigheter
kommer att ges inom exempelvis områden som
utveckling av regionala innovationsmiljöer, utbildningsplanering och kompetensförsörjning
samt kulturella och kreativa näringar.

Ett företags- och innovationsklimat i världsklass
Det finns ett nära samband mellan entreprenörskap och förnyelse. Därför är Sverige, för sin
hållbara tillväxt och konkurrenskraft, beroende
av att stimulera ett förbättrat klimat för entreprenörskap, företagande och innovationer. Förutsättningarna för hållbar tillväxt handlar alltmer
om förmågan till kreativitet och nytänkande,
vilken främjas genom öppenhet, tolerans och
mångfald. Den lokala, regionala och nationella
nivån behöver därför skapa miljöer som behåller
och lockar till sig individer som bidrar till detta.
Offentliga insatser för innovation och förnyelse har ökat och tydliggjorts under senare år genom EG:s regionala strukturfondsprogram för
programperioden 2007–2013. En stor andel av
medlen inom programmen satsas på insatser
inom forskning, utveckling, innovation och entreprenörskap. I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) har regeringen gjort bedömningen att det regionala
tillväxtarbetet bör hitta former för ett fortsatt
arbete med att utveckla samspelet med den nationella forsknings- och innovationspolitiken. I
syfte att ta vara på de samlade resurserna som
finns hos den regionala och nationella nivån bör
dialogen med regionala aktörer och berörda
centrala myndigheter om ett strategiskt arbete
med forsknings- och innovationsfrågor på regional nivå utvecklas. Samspelet mellan ramprogram och strukturfonder inom nuvarande programperiod bör också utvecklas samtidigt som
de olika programmens olika målsättningar respekteras.
Åtgärder inom näringspolitiken för att främja
ett bättre entreprenörskapsklimat och bättre
villkor för företag kommer att vara av stor betydelse för att främja en hållbar regional tillväxt.
En viktig förutsättning för hållbar lokal och
regional tillväxt är ett livskraftigt företagande.
Näringspolitiken syftar till att göra det enkelt,
självklart och mer lönsamt att starta, driva och
äga företag. Generella åtgärder för att förbättra
företagsklimatet, t.ex. genom regelförenklingar
och insatser för en väl fungerande kapitalförsörjning är viktiga.
I syfte att stärka företagens möjligheter att
växa och verka på den globala marknaden avser
regeringen inom ramen för statens åtagande att
utarbeta en internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på små och medelstora företag. Strategin ska omfatta regional tillväxtpolitik, näringspolitik, handels- och investeringsfrämjande.
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Utredningen Statliga finansieringsinsatser för
nya, små och medelstora företag har i betänkandet ”Innovationer och företagande – Sveriges
framtid” (SOU 2008:121) lämnat ett flertal förslag på hur statens finansieringsinsatser kan bli
mer effektiva och överskådliga. En rapport
rörande statliga rådgivningsinsatser har 2009
lämnat förslag på hur de statliga insatserna kan
utvecklas. Regeringen avser att, bl.a. utifrån
dessa underlag, utarbeta förslag till förbättringar
av de statliga insatserna för finansiering och rådgivning samt utveckling av myndighetsservice.
Regeringen har startat ett förändringsarbete
på det statliga området. Utöver arbetet på central
nivå i myndigheter och på departement är dock
den regionala och lokala nivån betydelsefull i arbetet med regelförenkling. Länsstyrelser och
kommuner har exempelvis viktiga roller vad
gäller tillämpning och tillsyn av lagar och förordningar. Det är också länsstyrelser och kommuner som företagen i många fall möter när regelverket tillämpas i praktiken. Regeringen avser
därför att ta initiativ till insatser som stimulerar
arbetet med regelförenkling på lokal och regional
nivå.
Förena miljö och företagande
En ökande global konkurrens, klimatförändringar, energiförsörjning, människors utanförskap och den långsiktiga demografiska utvecklingen hör till de största utmaningarna när det
gäller politikens förutsättningar att bidra till en
långsiktigt hållbar utveckling.
Regeringens bedömning är att miljö-, energioch klimatutmaningarna ska utnyttjas som ekonomiska hävstänger. Miljövänlig och effektiv
teknik och förnybar energi ska stödja utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och
ge möjligheter till ekonomisk utveckling i såväl
Sveriges regioner, i bl.a. gles- och landsbygder,
som i andra delar av världen. Begreppet ekoeffektiv ekonomi, som förenar näringspolitiken
med klimat- och energiutmaningarna, är värdefullt att tillämpa i Sverige och i EU.
Kunskap och kompetens
Tillgången till kunskap och kompetens samt tillräcklig hög rörlighet både mellan sektorer och
mellan regioner är av yttersta vikt för individers
utvecklingskraft samt företags konkurrenskraft.
Här är ett ökat arbetskraftsdeltagande bland invandrare, äldre och ungdomar centralt.
Utbildningsmarknaden är till stor del regional.
Tillsammans med företagen utgör lärosäten, i
46

samverkan med regionala företrädare, en del i
varje regions innovationskraft och därmed näringslivets globala konkurrenskraft. Universitet
och högskolor kan på så sätt fungera som kraftcentra för förnyelse och dynamik för att främja
den hållbara regionala tillväxten. Det är därför
viktigt att utbildningsanordnare tar hänsyn till
den regionala arbetsmarknadens efterfrågan för
att matchningen ska fungera.
Tillgång till gymnasial utbildning och kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning spelar
också en viktig roll för möjligheterna att kontinuerligt vidareutbilda eller omskola sig. Statens
skolverk har sedan oktober 2008 i uppdrag att
ansvara för vidareutvecklingen av utvecklingsinsatser avseende metoder och pedagogik för
flexibelt lärande, något som kan komma att bidra
till att underlätta kompetensförsörjningen i bl.a.
gles- och landsbygder.
Riksdagen beslutade i våras i enlighet med regeringens förslag om att införa Yrkeshögskolan
(prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6, rskr.
2008/09:178). Denna syftar till att säkerställa att
eftergymnasiala yrkesutbildningar som svarar
mot arbetslivets behov kommer till stånd. Förändringen kommer bl.a. att ytterligare stärka
förutsättningarna för individers utvecklingskraft
och företags konkurrenskraft i hela landet.
Regeringens entreprenörskapsstrategi betonar
utbildningsområdets centrala roll i att stimulera
entreprenörskap. Skolan lägger grunden för ett
entreprenöriellt förhållningssätt och genom
strategin har regeringen konkretiserat åtgärder
för att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen på alla nivåer. Regeringen avser att noga
följa strategins genomförande.
Kultur och kreativitet
Regeringen bedriver ett arbete med syfte att utveckla en långsiktigt fungerande infrastruktur
för kulturella och kreativa näringar. Den handlingsplan för kulturella och kreativa näringar
som regeringen avser fatta beslut om är ett första
steg i det långsiktiga arbetet för att utveckla
denna för Sveriges utvecklings- och konkurrenskraft viktiga sektor. Regeringen bedömer att det
finns fortsatt behov av att vidareutveckla förutsättningarna för de kulturella och kreativa näringarna både på regional, nationell och nordisk
nivå samt inom EU. Det är viktigt att förbättra
samverkan mellan myndigheter och organisationer med ansvar för kultur- eller näringslivsfrågor
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på nationell nivå, liksom mellan nationella och
regionala aktörer.
Svensk export har ändrat inriktning och mer
av tjänster och kreativa industrier exporteras i
dag. Det finns vidare ett behov av att förnya
sättet att se på de internationella marknaderna
och att se potentialen i kulturella och kreativa
näringar som exportfaktor, men också som
attraktionskraft för utländska investeringar. För
att ytterligare fördjupa och stärka arbetet med
att utveckla de kulturella och kreativa näringarna
kommer regeringen att genomföra en satsning
2010–2012, som bl.a. avses kopplas till handlingsplanen. Satsningen omfattar totalt 60 miljoner kronor inom utgiftsområde 24 Näringsliv.
Lokalt och regionalt inflytande över väl fungerande kommunikationer
Ett ytterligare stärkt lokalt och regionalt inflytande och ansvarstagande över transportsystemet är eftersträvansvärt och betydelsefullt för väl
fungerande kommunikationer över hela landet.
För närvarande pågår förberedelser för att ersätta
nuvarande transportinfrastrukturplaner för åren
2004–2015. Länen, regionala företrädare och
statens infrastrukturverk samverkar i arbetet
med att ta fram förslag till nationella och regionala planer. En viktig uppgift är att fånga upp de
problem och möjligheter som människor, företag och samhället upplever. Regeringen avser att
under det första kvartalet 2010 besluta om nya
transportinfrastrukturplaner. För närvarande pågår även ett arbete med en ny myndighetsstruktur inom området, bl.a. ett arbete med att bilda
ett nytt trafikverk (dir. 2009:75). Till trafikverket föreslås överföras bl.a. verksamheterna inom
Vägverket och Banverket. Med ett nytt trafikverk avses dels samordningen mellan olika transportslag förbättras, dels samverkan med de regionala aktörerna underlättas.
Genom väl utbyggda och regionalt anpassade
och samordnade kommunikationer, såväl ITinfrastruktur som tillgång till infrastruktur i vid
bemärkelse, ökar också kvinnors och mäns möjligheter att bo, arbeta och studera på olika platser
och deras möjlighet att driva företag. En god ITinfrastruktur är en förutsättning för företagande
i glesa regioner med långa avstånd till kunder,
leverantörer, företagstjänster m.m. En väl utbyggd IT-infrastruktur, även i olika landsbygder,
stärker den lokala utvecklingskraften och skapar
fler och växande företag.

Regeringen kommer vidare att genomföra
satsningar på bredband inom ramen för
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 som en
del av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen. Insatserna ger möjlighet att i det
lokala utvecklingsarbetet öka tillgången till
bredband i landsbygdsområden (se även utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel). Insatserna kompletterar befintliga
insatser inom de olika strukturfondsprogrammen.
Kommersiell och offentlig service
Befolkningsförändringar, omvandlingen inom
dagligvaru- och drivmedelsbranscherna samt
människors förändrade köpvanor är viktiga faktorer som påverkar tillgången till service. Regeringen har avsatt 30 miljoner kronor extra på att
stärka tillgången till främst drivmedel i gles- och
landsbygder. Regeringen uppdrog i december
2008 åt Länsstyrelsen i Värmlands län och Länsstyrelsen i Dalarnas län att under 2009 utarbeta
modeller för att trygga tillgängligheten till
kommersiell service i hela landet. Prioriterade
områden ska vara drivmedelsförsörjning och
samverkan mellan kommersiell och offentlig service. I september 2009 beslutade regeringen
också om ett uppdrag till Tillväxtverket att stimulera framtagandet av lokala lösningar och initiativ på serviceområdet, för att bl.a. öka tillgängligheten till drivmedel i gles- och
landsbygder. Till uppdraget har regeringen avsatt
17 miljoner kronor från anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder.
Nuvarande och framtida behov och utmaningar kommer att kräva fortsatta insatser inom
serviceområdet bl.a. genom olika insatser för att
stärka butiker och drivmedelsstationer med
strategisk betydelse för varuförsörjningen.
Att arbeta i programform skapar förutsättningar för ett ökat samarbete och samverkan
mellan olika aktörers insatser vilket innebär
effektivare insatser i strategiskt viktiga serviceorter.
För att öka tillgängligheten till offentlig service i alla delar av landet och samtidigt möjliggöra en fortsatt effektivisering av den offentliga
tjänsteproduktionen, måste samordnade lösningar utvecklas. En utgångspunkt för det framtida arbetet är därför att bredda nuvarande insatser i syfte att öka samordningen, såväl mellan
olika offentliga servicegivare som mellan kom-
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mersiell och offentlig service där så är ändamålsenligt.
En lärande politik
Kunskaper och erfarenheter på regional, nationell och europeisk nivå ska användas för att utveckla politiken. Uppföljningar och utvärderingar ska i större utsträckning än i dag bidra till
att utveckla lärandet inom politiken och politikens strategiska inriktning. Myndigheten för
tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) ska därför enligt regeringen genomföra utvärderingar av insatser och analyser av
förutsättningar för utveckling och hållbar tillväxt
i gles- och landsbygder, små och medelstora städer samt storstadsområden, inklusive tillgänglighet till kommersiell och offentlig service för företag och medborgare i serviceglesa områden.
Till skillnad från tidigare programperioder då
de regionala strukturfondsprogrammen utvärderades vid tre tillfällen, kommer programmen under den nuvarande programperioden att utvärderas kontinuerligt. Detta kommer enligt
regeringen att ge möjligheter till ett ständigt pågående lärande och förbättringsarbete.
För att främja lärandet har Tillväxtverket i
uppdrag att delta i, samordna och följa upp strategier och program inom det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtverket ska också tillhandahålla arenor för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
aktörer på nationell och regional nivå.

2.8

Budgetförslag

2.8.1

1:1 Regionala tillväxtåtgärder

Tabell 2.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

1 469 853

2009

Anslag

1 545 837

2010

Förslag

1 495 837

2011

Beräknat

1 495 837

2012

Beräknat

1 495 837

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-12 431
1 498 664

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Det totala utfallet för 2008 uppgick till cirka
1 470 miljoner kronor. Liksom de närmast föregående åren har anslagskrediten utnyttjats på ett
antal anslagsposter så att det totala överföringsbeloppet är negativt. Det totala disponibla
överföringsbeloppet från 2008 till 2009 uppgår
till cirka -12 miljoner kronor.
Anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder uppgår
till cirka 1 546 miljoner kronor för budgetåret
2009. Utgiftsprognosen för 2009 är cirka
1 499 miljoner kronor.
Anslaget avses användas för regional och central projektverksamhet (inklusive riskkapitalfonder, lånefonder och garantifonder), regionalt investeringsstöd,
regionalt
bidrag
till
företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, såddfinansiering, ersättning för vissa kreditförluster i
stödområde B, stöd till kommersiell service, viss
administration, uppföljning och utvärdering
samt viss central utvecklingsverksamhet, m.m.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder besluta om bidrag som, inklusive tidigare
gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 2 600 miljoner kronor under 2011–
2018.
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Tabell 2.22 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall 2008

Prognos 2009

Beräknat 2010

Ingående åtaganden

1 857 110

1 857 460

1 991 289

Nya åtaganden

1 450 595

1 622 876

1 546 318

Infriade åtaganden

-1 450 245

-1 489 047

-1 500 930

Utestående åtaganden vid årets
slut

1 857 460

1 991 289

2 036 677

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 700 000

2 600 000

2 600 000

Regeringens överväganden

Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för
regeringen att fördela anslaget mellan län och anslagsposter och utfärda de föreskrifter som behövs. Vid fördelning av medel mellan länen bör
bl.a. behov av medfinansiering av EG:s strukturfonder, stödområdestillhörighet samt särskilda omställningsproblem utgöra den huvudsakliga fördelningsnyckeln, med särskilt
beaktande av medfinansieringsbehovet av tillväxtåtgärder inom ramen för det regionala tillväxtarbetet.
Från och med 2003 kan kommunala samverkansorgan bildas på länsnivå enligt lagen
(2002:34) om samverkansorgan i länen. Ett sådant samverkansorgan har uppgifter inom det
regionala tillväxtarbetet enligt vad som närmare
framgår av lagen. I dag har totalt 14 av landets 21
län kommunala samverkansorgan. I Uppsala,
Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings,
Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Dalarnas,
Kronobergs, Örebro, Värmlands, Gävleborgs
och Västerbottens län har sålunda samverkansorganet processansvaret för det regionala utvecklingsarbetet. I Skåne läns landsting och
Västra Götalands läns landsting pågår försöksverksamhet enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Landstingen har där i egenskap av
regionala självstyrelseorgan ansvaret för det regionala tillväxtarbetet. I övriga län ansvarar, enligt förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete, länsstyrelsen för det regionala
tillväxtarbetet.
En mindre del av anslaget avses disponeras av
regeringen och Tillväxtverket för bl.a. viss central utvecklingsverksamhet m.m.
Anslaget föreslås minska med 50 000 000 kronor till följd av att det engångsvis tillfördes motsvarande belopp 2009, som ett led i regeringens

Beräknat 2011

Beräknat 2012-2018

-1 462 997

-573 680

arbete med en strategi för att stärka utvecklingskraften på landsbygden och för främst insatser
inom kommersiell service.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 495 837 000 kronor för 2010.
Tabell 2.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 545 837

1 545 837

1 545 837

-50 000

-50 000

-50 000

1 495 837

1 495 837

1 495 837

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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2.8.2

1:2 Transportbidrag

Tabell 2.25 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Transportbidrag
Tusental kronor

Tabell 2.24 Anslagsutveckling

2010

2011

2012

498 864

498 864

498 864

-50 000

-50 000

448 864

448 864

Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anvisat 2009

2008

Utfall

593 657

2009

Anslag

498 864

2010

Förslag

498 864

2011

Beräknat

448 864

Överföring till/från andra
anslag

2012

Beräknat

448 864

Övrigt

1

20 150

1

Förändring till följd av:

425 000

Beslut

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser kompensation till företag i de fyra
nordligaste länen för kostnadsnackdelar till följd
av långa transportavstånd för varor och stimulerar till höjd förädlingsgrad i områdets näringsliv.
Utfallet för 2008 uppgick till cirka 594 miljoner kronor. Anslagssparandet vid utgången av
2008 var cirka 20 miljoner kronor, varav cirka 15
miljoner kronor disponeras 2009. Det höga utfallet 2008 beror på att utbetalningarna för första
halvåret 2007 blev försenade på grund av att nya
regler, efter att ha godkänts av Europeiska
kommissionen, trädde i kraft först i december
2007.
Anslaget uppgår till cirka 499 miljoner kronor
för budgetåret 2009. Efter förslag i propositionen Tillägg till statsbudgeten för 2008 tillfördes
anslaget 50 miljoner kronor (prop. 2007/08:99,
bet 2007/08:FiU21, rskr 2007/08:262) och efter
förslag i budgetpropositionen för 2009 tillförde
riksdagen 50 miljoner kronor för 2009 och anslaget för 2010 beräknades öka med motsvarande
belopp (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:NU2,
rskr 2008/09:139).
Utgiftsprognosen för 2009 uppgår till 425
miljoner kronor. Den rådande lågkonjunkturen
gör det dock svårt att beräkna det framtida anslagsbehovet.
Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 498 864 000 kronor.
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Förslag/beräknat anslag
1

498 864

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).

2.8.3

1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–
2013

Tabell 2.26 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

186 602

2009

Anslag

1 450 000

2010

Förslag

1 425 000

2011

Beräknat

1 450 000

2012

Beräknat

1 294 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 063 398
1 273 492

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utfallet för 2008 uppgår till cirka 187 miljoner
kronor. Anslaget för budgetåret 2009 uppgår till
1 450 miljoner kronor och utgiftsprognosen
uppgår till cirka 1 273 miljoner kronor.
I statsbudgeten sker utbetalningarna inom regionala utvecklingsfonden till de åtta regionala
strukturfondsprogrammen inom målet för regional konkurrenskraft och sysselsättning, för vilka
Tillväxtverket är förvaltande och attesterande
myndighet, samt till programmet Sverige-Norge
inom målet för territoriellt samarbete, där Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltande och attesterande myndighet.
Riksdagen beslutade med anledning av regeringens förslag i 2007 års ekonomiska vårproposition att medlen i de territoriella program där
svenska myndigheter administrerar utbetalningar
av EU-medel för andra deltagande länders räkning ska hanteras utanför statsbudgeten (prop.
2006/2007:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr
2006/07:222).
Utbetalningarna från EG:s andra strukturfond, Europeiska socialfonden, redovisas under
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
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Ramen för regionala utvecklingsfonden för
programperioden beräknas till cirka 8 746 miljoner kronor för de program som redovisas på
statsbudgeten. Ramen för de program som redovisas och förvaltas i Sverige men som hanteras
utanför statsbudgeten är cirka 1 901 miljoner
kronor (beloppet avser samtliga deltagande länders EU-medel). Ramen för programmen som
redovisas och förvaltas utanför Sverige är cirka
9 080 miljoner kronor, inklusive ”European
Partnership and Neighbourhood Instrument
Kolarctic” (beloppet avser samtliga deltagande
länders EU-medel).
Den valutakurs som ska användas vid beräkning av de finansiella ramarna för programperioden 2007–2013 för de program som hanteras
inom statsbudgeten styrs av förordningen
(1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s
strukturfonder. Regeringen anser att den valutakurs som används vid omräkning av de finansiella ramarna för strukturfonderna löpande måste
analyseras och vid behov revideras för att inte
differensen ska bli för stor mellan den verkliga
kursen och den kurs som regeringen fastställer i
förordningen.
Inbetalningarna från EG:s strukturfonder till
Sverige har initialt skett genom förskott, som
uppgår till fem procent av den totala ramen för
regionala utvecklingsfonden, fördelat på två procent 2007 och tre procent 2008. Sverige redovi-

sar sedan faktiska utbetalningar för projekten för
att få ytterligare strukturfondsmedel. Inbetalningarna från Europeiska regionala utvecklingsfonden redovisas på inkomsttitel 6313, Bidrag
från EG:s regionalfond perioden 2007–2013, på
statsbudgetens inkomstsida.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för anslaget 1:3 Europeiska regionala
utvecklingsfonden perioden 2007–2013 besluta
om bidrag som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför behov av framtida anslag på högst 4
345 000 000 kronor under 2011–2015.

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2009 besluta om bidrag
som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, innebär
behov av framtida anslag på högst 4 345 miljoner
kronor under 2011–2015. Härmed möjliggörs
den beslutstakt inom programmen som regeringen prognostiserar och eftersträvar under rådande konjunktur.

Tabell 2.27 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden vid årets början
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall 2008

Prognos 2009

Förslag 2010

167 509

2 857 648

4 000 538

2 874 325

2 445 490

1 365 171

-184 186

-1 302 600

-1 355 580

Utestående åtaganden

2 857 648

4 000 538

4 010 129

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 000 000

4 345 000

4 345 000

Regeringens överväganden

Ett stort anslagssparande har uppkommit på anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden
perioden 2007–2013 eftersom programmen kom
igång senare än beräknat och därmed försköts
utgifterna framåt i tiden. De budgeterade årliga
anslagen behöver enligt regeringen anpassas efter
de bedömningar som kan göras kring när utgifterna faktiskt uppkommer på anslaget. Regeringen avser därför att för första gången under

Beräknat 2011

Beräknat
2012-2015

-1 372 345

-2 637 784

innevarande sjuåriga programperiod dra in huvuddelen av anslagssparandet. Mot bakgrund av
detta gör regeringen budgettekniska justeringar i
anslaget som innebär att anslagsnivån för 2010
och 2011 ökas jämfört med regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2009. För 2012
bedöms anslagsnivån minska jämfört med 2011
års anslagsnivå.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett
ramanslag om 1 425 000 000 kronor.
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Tabell 2.28 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–
2013
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 450 000

1 450 000

1 450 000

Förändring till följd av:
Beslut

-25 000

-156 000

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

1 425 000

1 450 000

1 294 000

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 82 000 000 kronor
under perioden 2011–2013 (avsnitt 3.9.2),

6.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:12 Havsmiljö ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 94 000 000 kronor under perioden
2011–2015 (avsnitt 3.9.12),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk
mångfald ingå ekonomiska förpliktelser
som inklusive tidigare åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
360 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt
3.9.3),

7.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
400 000 000 under perioden 2011–2014
(avsnitt 3.9.13),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
1 050 000 000 kronor efter 2010 (avsnitt
3.9.4),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:1 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 31 000 000 kronor
under perioden 2011–2012 (avsnitt 3.9.14),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 102 000 000 kronor under perioden 2011–2013 (avsnitt 3.9.5),

9.

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:10 Klimatanpassning ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 under
perioden 2011–2012 (avsnitt 3.9.10),

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande ingå
ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 450 000 000 kronor för
2011, högst 450 000 000 kronor för 2012
och högst 450 000 000 kronor under perioden 2013–2015 (avsnitt 4.6.2),

10. för 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt
följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
2:1
2:2
Summa

Anslagstyp

Naturvårdsverket
Miljöövervakning m.m.
Åtgärder för biologisk mångfald
Sanering och återställning av förorenade områden
Miljöforskning
Kemikalieinspektionen
Internationellt miljösamarbete
Stockholms internationella miljöinstitut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Klimatanpassning
Inspire
Havsmiljö
Insatser för internationella klimatinvesteringar
Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Hållbara städer
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

349 143
304 093
1 777 297
594 518
90 601
163 854
67 793
11 928
266 468
117 000
50 000
369 800
280 100
60 000
200 000

Ramanslag

45 760

Ramanslag

496 238
5 244 593

20
8
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2 Allmän miljö- och naturvård

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
är indelat i två områden Miljöpolitik (avsnitt 3)
och Miljöforskning (avsnitt 4).

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

3 587

4 393

4 107

4 703

4 510

4 472

Miljöforskning

452

514

507

542

546

566

Äldreanslag

628

425

586

0

0

0

4 667

5 332

5 200

5 245

5 056

5 038

Miljöpolitik

Totalt för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

5 338

5 338

5 338

35

47

54

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

-122

-323

-348

Överföring till/från andra
utgiftsområden

Beslut

-5

-5

-5

Övrigt

-1

-1

-1

5 245

5 056

5 038

Ny ramnivå
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2

Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Den totala anslagsnivån inom utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård föreslås minska
med 93 miljoner kronor 2010 och beräknas
minska med 282 miljoner kronor 2011 och med
300 miljoner kronor 2012 i förhållande till 2009
års utgiftsnivå. Förändringarna hänför sig främst
till att den tidsbegränsade finansieringen av

10

Hållbara städer upphör 2011. Satsningen ingick
som en del regeringens s.k. klimatmiljard som
aviserades i budgetpropositionen för 2008. Därutöver upphörde Miljöbilspremien per den 1 juli
2009. Tillkommande föreslagna reformer som
innebär ökningar av anslagen 2010–2012 är fortsatt satsning på klimat och hav samt genomförandet av EG-direktivet Inspire.
Den realekonomiska fördelningen för utgiftsområdet för 2010 baseras på utfallet 2008 samt
kända förändringar anslagens användning, se
tabell 2.3 nedan.
Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1 346

Verksamhetskostnader

3 479

Investeringar
Summa ramnivå

420
5 245
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3 Miljöpolitik

3.1

Omfattning

Området omfattar frågor som rör
•
•
•
•
•
•
•
•

naturvård och biologisk mångfald,
klimat,
vatten- och luftvård,
sanering och efterbehandling av förorenade områden,
avfall,
miljöskydd,
miljöövervakning,
miljöforskning,

•
•
•
•

kemikaliekontroll,
meteorologi, hydrologi och oceanografi,
hållbara städer samt
internationellt miljösamarbete.

Verksamheten vid Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen och Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut ingår i området.
Vidare hör Stiftelsen Institutet för Vattenoch Luftvårdsforskning, Stockholms internationella miljöinstitut, Kärnavfallsfonden och AB
Svenska Miljöstyrningsrådet till området.

11
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området Miljöpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Naturvårdsverket

339

337

338

349

353

355

1:2 Miljöövervakning m.m.

298

307

306

304

304

304

1 958

1 781

1 770

1 777

1 957

1 940

250

525

400

595

557

566

89

89

87

91

92

92

136

134

127

164

166

167

1:7 Internationellt miljösamarbete

74

84

83

68

68

68

1:8 Stockholms internationella miljöinstitut

12

12

12

12

12

12

236

260

267

266

267

269

100

83

117

117

92

Miljöpolitik

1:3 Åtgärder för biologisk mångfald
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
1:5 Miljöforskning
1:6 Kemikalieinspektionen

1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
1:10 Klimatanpassning
1:11 Inspire

50

50

50

1:12 Havsmiljö

98

285

0
285

370

280

280

1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar

49

280

273

280

228

218

1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

50

60

67

60

60

60

140

10

200

0

0

3 587

4 393

4 107

4 703

4 510

4 472

2009 1:11 Miljöbilspremie

322

425

335

0

0

0

Summa Äldreanslag

322

425

335

0

0

0

1:15 Hållbara städer
Summa Miljöpolitik
Äldreanslag

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

3.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd finns det även stöd
på budgetens inkomstsida i form av avvikelser
från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.
Avvikelser från en likformig beskattning utgör
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning och en
skattesanktion om det rör sig om ett ”överuttag”
12

av skatt. Många av skatteutgifterna har införts,
mer eller mindre uttalat, som medel inom specifika områden som t.ex. konjunktur-. bostads-,
miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens
saldo och kan därför jämställas med stöd på
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av
redovisningen av skatteutgifterna finns i
regeringens skrivelse Redovisning av skatteutgifter 2009 (rskr. 2008/09:183). I det följande
redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna
som är att hänföra till utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård.
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Tabell 3.2 Skatteutgifter inom utgiftsområde 20, netto
Miljoner kronor
Prognos
2009

Prognos
2010

Förmån av miljöanpassade bilar

560

670

Totalt för utgiftsområde 20

670

670

Förmån av miljöanpassade tjänstebilar

Förmånsvärdet för en bil som – helt eller delvis –
är utrustad med teknik för drift med elektricitet
eller med mer miljöanpassade drivmedel än
bensin eller dieselolja och som därför har ett nybilspris som är högre än nybilspriset för närmast
jämförbara bil utan sådan teknik, sätts med till
en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den
jämförbara bilen.
För förmånsbilar som helt eller delvis drivs
med elektricitet eller gas, utom de som drivs
med gasol, utgör i stället förmånsvärdet 60 procent av förmånsvärdet för närmast jämförbara bil
utan sådan mer miljöanpassad teknik. Den
maximala nedsättningen för el/elhybridbilar och
gasbilar får inte överstiga 16 000 kronor per år.
För alkoholdrivna bilar utgör i stället förmånsvärdet 80 procent av förmånsvärdet för den
jämförbara bilen. Den maximala nedsättningen
för alkoholdrivna bilar får inte överstiga 8 000
kronor per år. Dessa nedsättningar är tidsbegränsade till 2011.
Skattebortfallet uppstår till följd av det nedsatta förmånsvärdet och skatteutgiften avser inkomst av tjänst och särskild löneskatt.

3.4

Mål

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att
till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.
Riksdagen beslutade (prop. 1997/98:145, bet.
1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183) våren 1999
om 15 miljökvalitetsmål, som anger vilket tillstånd som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Ytterligare ett miljökvalitetsmål, Ett
rikt växt- och djurliv, beslutades (prop.
2004/05:150, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:
48, 49) av riksdagen hösten 2005. Målen
omfattar följande områden.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Riksdagen
har
vidare
beslutat
(prop. 2000/01:130, bet. 2001/02:MJU03, rskr.
2001/02:36) om ett antal delmål för miljökvalitetsmålen som anger att en viss miljökvalitet
ska vara uppnådd eller att förändringar ska vara
genomförda vid en viss tidpunkt för att miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås inom en generation.
Miljökvalitetsmålet
Giftfri
miljö
kompletterades med beslut om delmål
(prop. 2000/01:65, 2000/01:MJU15, rskr. 2000/
01:269) under våren 2001. Delmål för
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
beslutades (prop. 2001/02:55, bet. 2001/02:MJU
10, rskr. 2001/02:163) under hösten 2001. Våren
2002 beslutade (prop. 2001/02:128, bet. 2001/02:
BoU14, rskr. 2001/02:291) riksdagen om
ytterligare ett delmål under miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Hösten 2003 beslutade
(prop. 2002/03:117, bet. 2003/04:MJU04, rskr.
2003/04:13) riksdagen om ytterligare två delmål
under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Hösten 2005 beslutade (prop. 2004/05:150,
bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48, 49) riksdagen om tre delmål under miljökvalitetsmålet
Ett rikt växt- och djurliv, två nya delmål under
miljökvalitetsmålet Frisk luft, fyra nya delmål
under miljökvalitetsmålet Giftfri miljö samt ett
nytt delmål under miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö. Beslutet innebar också att nio
delmål utgick och att sjutton delmål fick ändrad
lydelse.
Våren
2006
beslutade
riksdagen
(prop. 2005/06:145, bet. 2005/06:BoU9, rskr.
13
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2005/06:365) om ett nytt delmål för
energieffektivisering i bebyggelsen som ersätter
delmålet om energianvändning i bebyggelsen
m.m. under miljökvalitetsmålet God bebyggd
miljö.
Riksdagen har våren 2009 beslutat om ändrad
innebörd i miljökvalitetsmålet Begränsad
klimatpåverkan samt ett nytt delmål för 2020
(prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28, rskr.
2008/09:300).

3.5

Resultatredovisning

Miljömålsrådet lämnade i juni 2009 sin årliga
rapport om uppföljningen av Sveriges miljökvalitetsmål, de Facto 2009 – i halvtid.
Möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen bedöms
vara de samma som i den fördjupade utvärderingen 2008. Detta betyder att endast ett av
sexton mål, Skyddande ozonskikt, bedöms vara
möjligt att nå till 2020. Sex av målen, Säker
strålmiljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, Ett
rikt odlingslandskap samt Storslagen fjällmiljö
bedöms vara möjliga att nå med ytterligare
åtgärder. Resterande mål bedöms vara mycket
svåra eller omöjliga att nå till 2020 även om
ytterligare åtgärder sätts in.
Det finns också ett antal områden där risken
för plötsliga eller oåterkalleliga förändringar är
överhängande. Det gäller framför allt Begränsad
klimatpåverkan, Hav i balans samt levande kust
och skärgård, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och
djurliv.
Rådet bedömer däremot att utvecklingen i
miljön går åt rätt håll på många områden. Det
gäller områden som exempelvis skydd av ozonskiktet, minskad försurning och skydd av
värdefull natur. Begränsad klimatpåverkan är det
enda målet med en negativ trend, vilket beror på
att de globala utsläppen ökar.
Det finns flera orsaker till att miljökvalitetsmålen blir svåra att nå enligt Miljömålsrådet. De
flesta av målen är starkt beroende av samhällsutvecklingen i både Sverige och omvärlden.
Sverige kan inte själv styra måluppfyllelsen på
grund av miljöproblemens gränsöverskridande
karaktär. I flera fall hinner målen inte nås eftersom det tar lång tid för naturen att återhämta sig
från skador. I vissa fall är det bristen på åtgärder
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som är orsaken till att målen inte kommer att
nås.
Regeringen har beslutat att göra en översyn av
miljömålssystemet för att öka dess relevans och
effektivitet samt få in fler aktörer i arbetet (dir.
2008:95). Resultatet av denna översyn ska redovisas senast den 30 september 2009.
3.5.1

Begränsad klimatpåverkan

Miljökvalitetsmålet är att halten av växthusgaser
i atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention
för klimatförändringen ska stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling
inte äventyras. Sverige har tillsammans med
andra länder ett ansvar för att det globala målet
kan uppnås.
Delmål avseende utsläpp av växthusgaser för
Sverige anger inriktning och tidsperspektiv i det
fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet.
Resultat

Trenden sedan 1990 är att utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar. Under perioden 1990 till
2007 har de årliga utsläppen varierat mellan som
högst 77 miljoner ton år 1996 och som lägst 65
miljoner ton år 2007. Sedan 1999 har utsläppen
samtliga år legat under 1990 års nivå. Utsläppen
år 2007 var 9 procent lägre än år 1990. Det är
främst utsläppen från bostäder och lokaler som
minskat, medan utsläppen från transporter och
arbetsmaskiner samt av fluorerade växthusgaser
har ökat.
Regeringen införde i april 2007 en miljöbilspremie om 10 000 kronor till privatpersoner som
köper en ny miljöbil. Syftet med premien har
varit en tidsbegränsad stimulans för att uppmuntra fler att gå över till att köra bränsleeffektiva bilar och bilar som drivs med
miljöbränslen. Satsningen uppgick ursprungligen
till 250 miljoner kronor men har förstärkts med
565 miljoner kronor. Den ökade andelen miljöbilar i nybilsförsäljningen är en bidragande orsak
till att personbilarnas utsläpp av koldioxid under
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samma period har minskat från cirka 181
gram/km till 174 gram/km.
Riksdagen har fastställt ett nytt klimatpolitiskt mål (prop. 2008/09:162, bet.
2008/09:MJU28, rskr. 2008/09:300) som innebär
att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40
procent lägre än utsläppen år 1990. Målet gäller
för de verksamheter som inte omfattas av
systemet för handel med utsläppsrätter. Detta
innebär att utsläppen av växthusgaser år 2020 ska
vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter
lägre för den icke handlande sektorn i förhållande till 1990 års nivå. Minskningen ska ske
genom utsläppsreduktioner i Sverige och i form
av investeringar i andra EU-länder eller flexibla
mekanismer
som
Clean
Development
Mechanism (CDM). Den långsiktiga inriktningen på klimatpolitiken är att Sverige inte har
några nettoutsläpp 2050.
Analys och slutsatser

Regeringen bedömer att det av riksdagen
antagna nationella klimatmålet för perioden
2008–2012 bör kunna nås (prop. 2008/09:162).
Med det nya klimatpolitiska mål som riksdagen
beslutat bidrar Sverige på ett ambitiöst sätt till de
globala utsläppsreduktioner som behövs på lång
sikt. Enligt Miljömålsrådets bedömning är dock
miljökvalitetsmålet mycket svårt att nå.
Koldioxidskatt och energiskatt är kraftfulla
och samhällsekonomiskt effektiva styrmedel
som även i fortsättningen bör vara centrala delar
av den svenska klimatpolitiken. Vissa strukturella förändringar bör göras i energi- och koldioxidskattesystemet i syfte att öka träffsäkerheten och effektiviteten i detta. Regeringen
redovisade de allmänna riktlinjerna för skattesystemet
i
klimatpropositionen
(prop.
2008/09:162) och avser att i en särskild skatteproposition lämna förslag i enlighet med riktlinjerna.
För att fortsatt stimulera till inköp av miljöbilar även efter att miljöbilspremien har upphört
anser regeringen att miljöbilar bör skattebefrias i
fem år. Denna skattebefrielse omfattar miljöbilar
som säljs fr.o.m. den 1 juli 2009. Definitionen av
de skattebefriade bilarna bör skärpas successivt.
Den allmänna utvecklingen av beskattningen av
fordon redovisades i klimatpropositionen och
utvecklade förslag till förändringar lämnas i den

ovan nämnda propositionen. Regeringen avser i
höst återkomma till riksdagen i denna fråga.
Kyotoprotokollets första åtagandeperiod går
ut 2012. Ett mandat för förhandlingar om
utsläppsbegränsningar efter 2012 antogs i Bali
2007 (Bali Action Plan, BAP). Som ordförande i
EU leder Sverige unionen i förhandlingarna. Att
nå en överenskommelse i Köpenhamn är en
övergripande prioritering för det svenska ordförandeskapet.
3.5.2

Frisk luft

Miljökvalitetsmålet är att luften ska vara så ren
att människors hälsa samt djur, växter och
kulturvärden inte skadas.
Sex delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller halter för svaveldioxid, kvävedioxid och marknära ozon, minskning av utsläppen av flyktiga organiska ämnen,
halt av partiklar samt halt av bens(a)pyren.
Resultat

Delmålen om svaveldioxid och utsläpp av organiska ämnen har redan uppnåtts. Delmålet om
bens[a]pyren bedöms vara möjligt att nå om
ytterligare åtgärder, mot framför allt småskalig
vedeldning, sätts in. Det är framför allt tätorter
med omfattande vedeldning och ogynnsamma
väderförhållanden som har svårt att klara delmålet. Delmålen om kvävedioxid, marknära
ozon och partiklar överskrids fortfarande.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att såväl miljökvalitetsmålet som delmålen om kvävedioxid,
partiklar och marknära ozon är mycket svåra att
uppnå. Förhöjda halter av luftföroreningar
orsakar fortfarande betydande skador på människors hälsa, växtlighet och kulturföremål.
En viktigt källa till såväl kvävedioxid som
partiklar är vägtrafiken. Även långväga intransporter från övriga Europa har en stor
påverkan. Detta gäller även för delmålet om
marknära ozon, där ozonbildande ämnen kan
transporteras långa vägar. Det internationella
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åtgärdsarbetet är därför viktigt för att nå delmålen.
När det gäller halterna av kvävedioxid och
partiklar (PM10) i våra tätorter anser Miljömålsrådet att åtgärdsarbetet går för långsamt. De
utvärderingar som har gjorts av kommunala
åtgärdsprogram som har fastställts i de fall där
miljökvalitetsnormerna inte har uppnåtts har
visat att det är osäkert vilken effekt programmen
har. För att det ska vara möjligt att nå miljökvalitetsmålet måste åtgärdsarbetet enligt
Miljömålsrådet intensifieras i hela samhället.
Viktiga åtgärdsområden är transporter, energiförsörjning och fysisk planering. Även det internationella åtgärdsarbetet är av stor vikt då luftföroreningar sprids över långa sträckor. Tyvärr
har revideringen av EG-direktivet om nationella
utsläppstak skjutits på framtiden, dock fortskrider arbetet med att revidera Göteborgsprotokollet med bl.a. utsläppstak för vissa luftföroreningar.
FN:s
internationella
sjöfartsorganisation
IMO
(International
Maritime Organization) beslutade i oktober
2008 om skärpta utsläppskrav för fartyg. En
uppgörelse i december om EU:s klimat- och
energipaket bedöms också ge positiva effekter på
miljökvalitetsmålet.
Då barn är extra känsliga för luftföroreningar
utreder Naturvårdsverket möjligheten att föreslå
ett nytt delmål för barn.

Delmålet om kväveoxider är trots en kraftig
minskning från 1990 ännu inte uppnått. Utsläppen år 2007 beräknades till 165 000 ton.
Enligt Naturvårdsverkets senaste prognos
beräknas utsläppen 2010 uppgå till 149 000 ton
kvävedioxid jämfört med målet 148 000 ton.
Analys och slutsatser

Miljökvalitetsmålet är att de försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål.
Nedfallet av försurande ämnen ska heller inte
öka korrosionshastigheten i tekniskt material
eller kulturföremål och byggnader.
Fyra delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller minskad
försurning av sjöar, rinnande vatten och skogsmark samt minskning av utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider till luft.

Miljömålsrådets bedömning är att miljökvalitetsmålet trots omfattande utsläppsminskningar inte kommer att uppnås inom
utsatt tid.
En stor källa till svavelnedfallet i Sverige är
utsläpp som härstammar från andra europeiska
länder. De svenska utsläppen av svaveldioxid har
tack vare styrmedel i form av skatter och regler
minskat kraftigt sedan 1990. Trots att de totala
utsläppen av kväveoxider har minskat bidrar de
fortfarande väsentligt till det försurande nedfallet. För att nå delmålet om 148 000 ton till
2010 kan det enligt Miljömålsrådet eventuellt
krävas ytterligare åtgärder, framför allt inom
transportsektorn.
Trenden är positiv och pekar på minskad försurning, men dagens åtgärder är inte tillräckliga
för att nå delmålet. Miljömålsrådet bedömer att
det försurande nedfallet måste minskas ytterligare för att delmålet ska nås. Trots redan
beslutade åtgärder beräknas ekosystemens
kritiska belastningsgräns för sjöar att överskridas
i över en tiondel av landet år 2020. För sjöfartens
del har beslut tagits om kraftfulla åtgärder på
internationell nivå genom FN:s sjöfartsorganisation IMO avseende svaveloxider och kväveoxider. Beträffande kväveoxider kommer det
emellertid att ta lång tid innan beslutet får fullt
genomslag.
Kalkningsmedlen har koncentrerats till drygt
6 000 sjöar och 11 000 km vattendrag för att
kalka utvalda värdeområden och möjliggöra en
framtida spridning av djur och växter. Naturvårdsverket har bedrivit ett omfattande arbete
för att kostnadseffektivisera verksamheten och
undvika överkalkning.

Resultat

3.5.4

Delmålen om försurning av sjöar och vattendrag,
försurad skogsmark och utsläpp av svaveldioxider är redan uppnådda.

Miljökvalitetsmålet är att miljön ska vara fri från
ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits

3.5.3
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av samhället och som kan hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden.
Nio delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller kunskap om
kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper,
miljö- och hälsoinformation om varor, utfasning
av farliga ämnen, fortlöpande minskning av
hälso- och miljöriskerna med kemikalier, riktvärden för miljökvalitet för kemiska ämnen,
sanering och efterbehandling av förorenade
områden, dioxiner i livsmedel samt exponering
för kadmium.
Resultat

I dag är kunskapen om kemiska ämnens hälsooch miljöfarliga egenskaper bristfällig för många
av de ämnen som används som industri- och
produktkemikalier. Kunskapsläget är avsevärt
bättre för kemiska ämnen och produkter som
endast får användas om de är godkända, såsom
bekämpningsmedel.
Beträffande delmålet om miljö- och hälsoinformation om varor innebär de nya informationskraven i den europeiska kemikalielagstiftningen Reach samt EU:s nya regelverk för
klassificering och märkning av kemikalier att
informationen till användare och konsumenter
förbättras. Tillgänglig kunskap och kraven på
information är dock fortsatt på en låg nivå.
När det gäller delmålet om utfasning av farliga
ämnen har skärpt reglering nationellt, inom EU
samt internationellt inneburit viss minskad
användning av flera särskilt farliga ämnen.
Avseende delmålet om fortlöpande minskning
av hälso- och miljöriskerna med kemikalier
redovisar Kemikalieinspektionen kontinuerligt
indikatorer för allergiframkallande, hälsofarliga,
konsumenttillgängliga kemiska produkter samt
växtskyddsmedel. Det går dock inte i dag att
avläsa några entydiga trender om i vilken riktning utvecklingen går. T.ex. har riskerna för både
hälsa och miljö, mätt som riskindex, vid användning av växtskyddsmedel minskat under perioden 1988-2007, men samtidigt har den toxiska
påverkan av växtskyddsmedel på organismer i
vattendrag inte minskat under perioden 2002–
2006.
Delmålet om riktvärden för miljökvalitet
uppnåddes 2005.

Vad gäller sanering och efterbehandling av
förorenade områden har identifieringsarbetet i
princip slutförts. Antalet potentiellt förorenade
områden uppgår till cirka 80 000. Inventeringsoch riskklassningsarbetet pågår och länsstyrelsernas beräkning visar att antalet objekt i
högsta riskklassen uppgår till cirka 1 400 och
16 000 i näst högsta. Parallellt med inventering
och riskklassning pågår utredningar och
åtgärder. Efterbehandlingsåtgärder med helt eller
delvis statlig finansiering har sedan 1999
genomförts på 58 områden och med privat
finansiering till följd av tillsyn på cirka 1 200
områden.
För delmålet om dioxiner har kontinuerliga
mätningar av halter i livsmedel gjorts under lång
tid. Dioxinhalterna i svenska livsmedel har
sjunkit och intaget av dioxiner via födan har
minskat till hälften jämfört med i början av
nittiotalet. De högsta halterna finns dock fortfarande i fet fisk från Östersjöområdet och
halterna är fortfarande högre än gällande
gränsvärden. Detta trots att de kända svenska
utsläppen av dioxiner har minskat till en bråkdel
av utsläppen i början av 1980-talet.
När det gäller delmålet om kadmium minskar
kadmiumhalterna i livsmedel och åkermark, men
nuvarande intag av kadmium via föda i Sverige
ligger fortsatt på nivåer där mätbara effekter på
njurarna kan observeras. De mätbara effekterna
ger inte upphov till symtom eller sjukdom men
kan vara tecken på förändrad känslighet. Det är
därför angeläget att fortsatt minska intaget av
kadmium via maten.
Analys och slutsatser

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning att
miljökvalitetsmålet kommer att bli mycket svårt
att nå. Utvecklingen mot målet går för långsamt,
samtidigt som användandet av kemikalier stadigt
ökar med allt större produktion i länder där
kemikaliekontrollen är svag. Genom Reach och
annan ny EG-lagstiftning har dock förutsättningarna för en god kemikaliekontroll förbättrats.
Reach kommer på sikt att ge betydligt mer
kunskap om ämnens egenskaper och risker samt
lägga grunden för en mer systematisk inventering, riskminskning och utfasning av särskilt
farliga ämnen. Flera viktiga beslut i EU har
under det senaste året tagits som enligt
17
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regeringens bedömning ytterligare ökar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet, bl.a. EU:s
nya regelverk för klassificering och märkning av
kemikalier, direktiv om hållbar användning av
bekämpningsmedel,
växtskyddsmedelsförordningen och det reviderade leksaksdirektivet.
Även nationellt har framsteg gjorts som
kommer att bidra till att miljökvalitetsmålet nås.
Sverige införde i januari 2009 ett förbud mot
användning av kvicksilver i syfte att minimera
utsläppen till den svenska miljön. Förbudet
innebär bl.a. att tandfyllningar med amalgam
endast får utföras i undantagsfall.
Trots denna i huvudsak positiva utveckling av
kemikalielagstiftningen återstår det stora utmaningar inom kemikaliesäkerhetsarbetet att
minska människors och miljöns exponering för
farliga kemiska ämnen. Därför är det enligt
regeringen viktigt att Sverige agerar för en verkningsfull tillämpning av redan beslutad gemenskapslagstiftning såsom Reach, samt bidrar till
utformandet av ny lagstiftning.
Eftersom en betydande del av påverkan på
människor och miljö i Sverige beror på långväga
transport via luft och vatten samt via varor anser
regeringen att det fortsatt är viktigt att Sverige
verkar drivande i arbetet med utveckling och
genomförande av internationella överenskommelser på kemikalieområdet. Under det
senaste året har framsteg gjorts för flera av dessa
överenskommelser. Vid styrelsemötet för FN:s
miljöorgan UNEP fattades beslut om att inleda
förhandlingar om en global kvicksilverkonvention. Inom Stockholmskonventionen har
beslut fattats om att inkludera ytterligare nio
svårnedbrytbara miljögifter. Högnivåmötet för
den globala kemikaliestrategin (SAICM) beslutade i maj 2009 på svenskt initiativ att etablera
en arbetsgrupp för information om kemikalier i
varor, som en högprioriterad policyfråga för de
närmaste tre åren.
För att nå delmålet för förorenade områden
ska de mest förorenade områdena (riskklass 1)
ha åtgärdats till 2050. Arbetet med utredningar,
pågående åtgärder och antal objekt som åtgärdats, både genom bidragsfinansierat arbete och
med andra finansiärer, går framåt. Detta är en
följd av långsiktigt och systematiskt arbete på
myndigheterna och möjligheten till bidrag från
anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Enligt Naturvårdsverkets
bedömning kan de områden som utgör störst
18

risk vara åtgärdade till 2050. Detta kräver
emellertid ett effektivare arbete och en högre
takt än i dag. I propositionen Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden (prop. 2008/09:217) har regeringen
presenterat hur arbetet kan effektiviseras.
3.5.5

Skyddande ozonskikt

Miljökvalitetsmålet är att ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot
skadlig UV-strålning.
Ett delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta arbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålet gäller minskning av utsläpp av
ozonnedbrytande ämnen.
Resultat

Det skyddande ozonskiktets tjocklek har varit
tämligen konstant sedan år 2002, vilket skulle
kunna innebära att den tidigare uttunningen har
börjat avta. Samtidigt fortsätter halterna av
ozonnedbrytande ämnen i den övre atmosfären
att minska. Halterna av många ozonnedbrytande
ämnen i atmosfären har minskat som en följd av
framgångsrikt arbete inom Montrealprotokollet.
Problem kvarstår dock med vissa ämnen, exempelvis lösningsmedlet koltetraklorid (CTC).
Den svenska avvecklingen av klorfluorkarboner (CFC) och andra ozonnedbrytande
ämnen är till största delen redan genomförd.
Sedan slutet på 1980-talet har de nationella utsläppen minskat avsevärt.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att det är möjligt att
nå såväl delmålet som miljökvalitetsmålet. En
förutsättning är emellertid att det internationella
arbetet fortsätter att bedrivas med hög ambitionsnivå inom ramen för Montrealprotokollet
som reglerar ozonnedbrytande ämnen. De
områden som till störst utsträckning bidrar till
utsläpp av ozonnedbrytande ämnen och som i
dag är oreglerade under Montrealprotokollet är
metylbromid och ozonnedbrytande ämnen i
befintlig utrustning och material. Den klimatvinst som utfasningen av HCFC innebär riskerar
att gå förlorad i och med att cirka 70 procent av
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alternativen, vilket framför allt är vätefluorkarboner (HFC), har en klimatpåverkande
effekt. Det är därför viktigt att HFC kan
hanteras på ett effektivt sätt under
klimatkonventionen och Kyotoprotokollet. I
Sverige finns ozonnedbrytande ämnen kvar i
isoleringsmaterial, kylanläggningar, värmepumpar och halonbaserade brandsläckare i flygindustrin och försvaret. Det gäller bl.a.
klorfluorkolväten (HCFC) som ersatt de mer
skadliga CFC. Regeringen delar Miljömålsrådets
bedömning att Sverige klarar den sista delen av
sin avveckling av ozonnedbrytande ämnen om
ett användningsförbud för HCFC införs. Ett
sådant förslag bereds för närvarande.

3.5.6

Säker strålmiljö

Miljökvalitetsmålet är att människors hälsa och
den biologiska mångfalden ska skyddas mot
skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.
Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller utsläpp av radioaktiva ämnen, hudcancer orsakad av solen samt
risker med elektromagnetiska fält.
Resultatredovisning beträffande området
Strålsäkerhet finns även under utgiftsområde 6
Försvar samt beredskap mot sårbarhet.
Resultat

Utsläppen av radioaktiva ämnen till miljön är
fortsatt låga. Utsläppen från de svenska kärnkraftverken ligger väl under miljökvalitetsmålet.
Radioaktiviteten från cesium som spreds vid
Tjernobylolyckan minskar stadigt.
Antalet nya hudcancerfall fortsätter att öka
och något trendbrott har inte kunnat observeras.
Den nationella miljöövervakningen visar att
allmänhetens exponering för elektromagnetiska
fält är mycket låg jämfört med gällande referensvärden och är enligt den samlade vetenskapliga
bedömningen inget hälsoproblem. Den totala
exponeringen för elektromagnetiska fält har inte
heller ökat de senaste åren.

Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet
kan nås men att det krävs ytterligare insatser av
fler aktörer. Särskilt problematisk är utvecklingen för delmålet om hudcancer. Enligt Miljömålsrådets rapport är ett trendbrott inom detta
delmål nödvändigt för att miljökvalitetsmålet
som helhet ska kunna nås.
Kärnkraftverken släpper under kontrollerade
former ut radioaktiva ämnen till både luft och
vatten. Dessa utsläpp mäts kontinuerligt och
analyseras med hjälp av modeller som anpassats
till respektive anläggning, där hänsyn tas till bl.a.
meteorologiska förhållanden och den lokala
landoch
vattenmiljön.
Strålsäkerhetsmyndigheten skriver i sin årliga rapport om
strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken att utsläppen ligger väl under miljökvalitetsmålet.
Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar forskning
inom delmålet elektromagnetiska fält (EMF)
och kartlägger kontinuerligt riskerna. Den
snabba utvecklingen med ny trådlös teknik gör
att exponeringen för EMF måste följas fortlöpande. Den nationella miljöövervakningen
visar att allmänhetens exponering är mycket låg
jämfört med gällande referensvärden.
3.5.7

Ingen övergödning

Miljökvalitetsmålet är att halterna av gödande
ämnen i mark och vatten inte ska ha någon
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och
vatten.
Fyra delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller minskning av
svenska vattenburna utsläpp av fosfor- och
kväveföreningar samt minskning av utsläppen av
ammoniak och kväveoxider till luft.
Resultat

Utsläppen av fosforföreningar från mänsklig
verksamhet till vatten har minskat med 11
procent mellan 1995 och 2006 och minskningstrenden har avtagit under senare år. Under
samma period har även de vattenburna utsläppen
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av kväveföreningar till havsområdena söder om
Ålands hav minskat med 22 procent.
Ammoniakutsläppen har fortsatt att minska
till cirka 19 procent från 1995 års nivå och delmålet om 15 procent minskning till 2010 nåddes
redan 2005.
Beträffande delmålet om utsläpp av kväveoxider, se avsnitt 3.5.3.
Analys och slutsatser

Enligt Miljömålsrådets bedömning kommer
miljökvalitetsmålet inte att nås. Trots att
utsläppen som bidrar till övergödningen fortsätter att minska, förbättras inte tillståndet i
miljön i motsvarande grad. Övergödningen har
givits hög prioritet i regeringens proposition En
sammanhållen
havspolitik
(2008/09:170).
Regeringen redovisar i propositionen en rad
åtgärder mot övergödningen som kommer öka
möjligheten till att nå såväl delmålen som miljökvalitetsmålet. Inom jordbruket kommer ytterligare åtgärder att vidtas bl.a. inom ramen för
landsbygdsprogrammet 2007–2013. I samband
med halvtidsutvärderingen av landsbygdsprogrammet avser regeringen att ta ställning till
nuvarande åtgärder och hur dessa bidrar till att
nå uppsatta mål.
Inom ramen för Helsingforskommissionens
(Helcoms) aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea
Action Plan, ingår en preliminär bedömning av
hur stora närsaltsutsläpp Östersjön tål samt en
första preliminär överenskommelse om en
fördelning av nödvändiga utsläppsminskningar
mellan Östersjöländerna. Naturvårdsverket har i
samråd med Jordbruksverket och övriga berörda
myndigheter utarbetat förslag till åtgärder för att
möjliggöra för Sverige att till 2016 minska sin del
av utsläppen till Östersjön så att god miljöstatus
i Östersjön kan nås 2021. I enlighet med
Helcoms aktionsplan avser regeringen att till
Helcoms miljöministermöte 2010 presentera ett
svenskt handlingsprogram för genomförandet.
För att klara de belastningsminskningar av
fosfor- och kväveföreningar som kommer att
krävas enligt Helcoms aktionsplan och för att
uppnå miljökvalitetsmålet, krävs riktade styrmedel. Ett exempel är de åtgärdsprogram som
vattenmyndigheterna tar fram under 2009, vilka
bedöms ha stor betydelse för möjligheterna att
nå delmålen för fosfor och kväve till vatten.
Regeringen lägger stor vikt vid det uppdrag som
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Naturvårdsverket har fått att fortsätta att
utveckla ett avgiftssystem för utsläpp av fosforoch kväveföreningar till haven. Regeringen avser
även att genom pilotprojekt låta testa ett sådant
avgiftssystem i ett utvalt avrinningsområde.
Övergödningen av Östersjön beror, förutom på
för stor extern belastning av närsalter, också på
ökad intern belastning av fosfor. En restaurering
av Östersjön förutsätter att den interna belastningen minskas väsentligt. Regeringen bedömer
att de försöksprojekt med denna riktning som
påbörjats bör fortsätta.
Regeringen bedömer att det internationella
samarbetet för att minska övergödningen även
fortsatt är avgörande för nå miljökvalitetsmålet.
Sverige ska vara pådrivande och arbeta strategiskt för att stärka det internationella samarbetet
om havsmiljöfrågor.
3.5.8

Levande sjöar och vattendrag

Miljökvalitetsmålet innebär att sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och att deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och
vattenhushållande funktion ska bevaras samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.
Fem delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller åtgärdsprogram
för och skydd av värdefulla natur- och kulturmiljöer, åtgärdsprogram för restaurering av
vattendrag, vattenförsörjningsplaner, utsättning
av djur och växter samt åtgärdsprogram för
hotade arter och fiskstammar.
Resultat

Beträffande delmålet om skydd av natur- och
kulturmiljöer har 19 nya naturreservat bildats
under 2008 samt fem nya kulturreservat med
koppling till sjöar och vattendrag och 20 biotopskyddsområden som bevarar limniska naturvärden. I Hållbart skydd av naturområden
(prop.2008/09:214) redovisas behovet av en
översyn av befintliga skyddade områden där
värdefulla sötvattensmiljöer ingår så att sötvattenmiljöernas värden tillvaratas. Vidare anges
att bevarande av värdefulla sjöar och vattendrag
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bör samordnas med åtgärder för vattenförvaltning och fiskeförvaltning.
Arbetet med att införa fiskefria områden har
påbörjats i framför allt Norra Östersjöns vattendistrikt. I övriga distrikt är arbetet i sin linda.
I juni 2009 träffade Sverige och Finland en
överenskommelse om en fiskestadga för Torne
älvs fiskeområde. Stadgan utgör en integrerad del
av en ny finsk-svenska överenskommelse som
förväntas träda i kraft under 2010.
I Sveriges geologiska undersöknings vattentäktsregister, som är under uppbyggnad, fanns i
slutet av 2008 totalt 230 ytvattentäkter, varav
191 är kommunala och 39 större enskilda täkter.
Endast 59 täkter omfattas av vattenskyddsområden och 18 av annat relevant skydd.
Analys och slutsatser

Enligt Miljömålsrådets rapport har arbetet med
skydd och restaurering av sjöar och vattendrag
förstärkts. Vattenmyndigheterna har under 2009
presenterat förslag till förvaltningsplaner och
åtgärdsprogram. Sammantaget har 53 procent av
vattendragen och 59 procent av sjöarna i landets
vattendistrikt god ekologisk status eller högre.
För många restaureringsåtgärder behövs tillstånd från miljödomstolen eller att gällande tillstånd omprövas. För att underlätta arbetet har
Naturvårdsverket publicerat en handbok för hur
miljöbalken kan tillämpas och Sportfiskarna har
tagit fram en vägledning för vattendomar och
fiskevård.
Riksrevisionen har visat att hinder för att nå
delmålet om vattenskyddsområden bl.a. kan vara
kostnader för att inrätta vattenskyddsområden,
liksom brist på krav att inrätta vattenskyddsområden och insikt om att skydd behövs.
Vattenmyndigheterna arbetar med att ta fram
förvaltningsplaner och åtgärdsprogram, vilket
innebär bl.a. krav på att inrätta vattenskyddsområden senast år 2012. Detta kommer att
påskynda arbetet men är enligt Miljömålsrådets
bedömning inte tillräckligt för att delmålet ska
kunna nås.
3.5.9

Grundvatten av god kvalitet

Miljökvalitetsmålet är att grundvattnet ska ge en
säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt

bidra till en god livsmiljö för växter och djur i
sjöar och vattendrag.
Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller skydd av grundvattenförande geologiska formationer, förändringar i grundvattennivån samt kvalitetskrav för
grundvatten.
Resultat

När det gäller delmålet om skydd av grundvattenförande geologiska formationer har i dag,
enligt Miljömålsrådet, två tredjedelar av de
kommunala grundvattentäkterna skydd. Det är
dock framför allt de mindre vattentäkterna som
saknar skydd, vilket gör att andelen uttaget
vatten med skydd uppgår till 92 procent. Enligt
Sveriges geologiska undersöknings vattentäktsarkiv finns för cirka 40 procent av de
kommunala grundvattentäkterna en beredskapsplan att följa om en olycka inträffar som
kan påverka vattentäkten.
När det gäller delmålet om grundvattennivåer
pågår enligt Miljömålsrådet ett arbete som dock
inte räcker för att klara delmålet till 2010.
Även när det gäller delmålet om rent vatten
för dricksvattenförsörjning är man enligt Miljömålsrådet med hjälp av vattenmyndigheternas
förslag till åtgärdsprogram på rätt väg, men det
dröjer innan effekter av konkreta åtgärder kan
väntas.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet i
huvudsak kan nås till 2020, förutsatt att ytterligare åtgärder genomförs som stärker skyddet
av grundvatten. Rådet pekar framför allt på
framtida resultat av vattenförvaltningens
åtgärdsprogram samt pågående arbete med
vattenförsörjningsplaner. I en del fall leder
fördröjningseffekter till att åtgärder som
minskar belastningen av föroreningar på grundvattnet får effekter först efter lång tid.
Regeringen har under mandatperioden successivt förstärkt vattenförvaltningens resurser och
därmed skapat en grund även för grundvattenrelaterade insatser. Det är viktigt att länsstyrelser
och vattenmyndigheter använder en rimlig del av
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dessa medel både för uppföljning av grundvattenkvaliteten och för åtgärder.
Det är viktigt att kommunerna i områden där
kvalitetsproblem med dricksvatten från enskilda
brunnar är vanliga, beaktar vikten av en god rådgivning till berörda hushåll.
När det gäller delmålet om grundvattennivåer
lyfter Miljömålsrådet fram de ökande insatserna
med att ta fram vattenförsörjningsplaner och
annat utvecklingsarbete, vilka dock inte räcker
för att klara delmålet till 2010.

Under 2008 bildades fyra lugna områden, s.k.
hänsynsområden i skärgårdar, två i Stockholms
län och två i Västra Götalands län.
Delmålet om utsläpp bedömer rådet som
möjligt att nå trots att sjötrafiken över Östersjön
och Kattegatt hör till den mest intensiva i världen. De konstaterade utsläppen av olja och
kemikalier i Östersjön, Öresund och Kattegatt
är ungefär 300 per år. Det över tiden relativt
konstanta antalet oljeskadad fågel, tyder dock på
ett mörkertal med många utsläpp som aldrig
registreras.

3.5.10 Hav i balans samt levande kust och
skärgård

Analys och slutsatser

Miljökvalitetsmålet är att Västerhavet och
Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den biologiska mångfalden
ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden
samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas
mot ingrepp och andra störningar.
Sju delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller skydd för kust- och
skärgårdsområden, strategi för kulturarv och
odlingslandskap, åtgärder för hotade marina
arter, minskning av bifångster, anpassning av
uttaget av fisk, begränsning av störningar från
båttrafiken samt minskade utsläpp från fartyg.
Resultat

Beträffande delmålet om skyddsvärda marina
miljöer har sex nya reservat bildats under 2008,
dock inget kulturreservat som omfattar kust.
Totalt har nu drygt 6 procent av territorialhavet
och 3,5 procent av den ekonomiska zonen ett
marint områdesskydd.
Enligt Miljömålsrådet uppnåddes inte delmålet om uttag och återväxt av fisk målåret 2008.
Fortfarande råder ett allvarligt läge för flera
kommersiellt nyttjade fiskarter, till exempel ålen,
även om vissa fiskbestånd, såsom torsken i
Östersjön, visar tecken på viss återhämtning.
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Miljömålsrådet bedömer att det inte är möjligt
att nå miljökvalitetsmålet inom tidsramen även
om ytterligare åtgärder sätts in. Mot bakgrund
av det har regeringen genom att utöka anslaget
1:12 Havsmiljö och ge det ett flerårigt perspektiv
på ett tydligt sätt ökat ambitionsnivån för att
rädda haven.
Regeringens proposition En sammanhållen
svensk havspolitik lämnades till riksdagen den 17
mars 2009. Propositionen presenterar en rad
åtgärder beträffande hållbart nyttjande av havets
och kustområdenas resurser, bevarande och
restaurering av ekosystemen, utveckling av havsanknutna näringar, samt hur Sverige ska agera i
det internationella havsmiljöarbetet.
Sverige tar under 2010-2012 över ordförandeskapet i Helcom.
Som aviserat i havspropositionen ser nu
regeringen över myndighetsstrukturen för förvaltning och planering av havsområden. Viktiga
anpassningar görs för att genomföra Sveriges
internationella åtaganden samtidigt som
genomförandet av lokal åtgärder för att förbättra
havsmiljön får ett kraftigt utökat stöd.
Baserat på Helcoms aktionsplan för
Östersjön, Baltic Sea Action Plan, har
Östersjöländerna gemensamt ansökt hos EUkommissionen att inleda en dialog för att utse
Östersjön till ett pilotprojekt under EU:s marina
direktiv som trädde i kraft under 2008.
Regeringen har varit drivande och har som en
prioriterad fråga under ordförandeskapet att anta
EU:s strategi för Östersjöregionen som också
ska kunna utgöra grunden för kommissionens
stödåtgärder för en förbättrad havsmiljö. Sverige
bidrar även till den finansieringsfond för
Östersjöarbetet som NIB/NEFCO har startat.
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För 2009 har 45 miljoner kronor avsatts till
denna fond.
Havet är gränsöverskridande och därför är det
internationella samarbetet betydelsefullt, på
regional nivå och inom EU. För att uppnå miljökvalitetsmålet är det viktigt att fisket bedrivs på
ett långsiktigt hållbart sätt. Den pågående översynen av EU:s gemensamma fiskeripolitik kan
leda till nödvändiga förbättringar.
Skyddet av marina miljöer går framåt och i
september 2009 invigdes Kosterhavets nationalpark, Sveriges första nationalpark med marint
fokus. I Hållbart skydd av naturområden (prop.
2008/09:214) anges att skyddade områden där
havsmiljöer ingår bör ses över så att marina
naturvärden tillvaratas. Vidare anges att arbetet
med att utveckla förvaltningsformer för
bevarande och nyttjande av större värdefulla
kust- och havsområden bör fortsätta.
Problematiken med bifångster understryker
behovet av mer selektiva fiskemetoder. Genom
havspropositionen förstärker regeringen metodutvecklingen på detta område, men även på
andra områden görs omfattande insatser, t.ex.
för att förbättra ålbeståndens situation.
Läget för Kattegattorsken är fortsatt kritiskt.
Därför var det viktigt att den svenska och danska
regeringen kom överens om att inrätta ett totalt
fiskeförbud i den zon som innehåller torskens
viktigaste lekområde.
Regeringen konstaterar att tack vare havsmiljösatsningarna så går arbetet framåt med att
minska störningar från bl.a. buller.
Risken för kollisioner och grundstötningar
inom sjötrafiken förebyggs bl.a. genom säkrare
rutter samt användning av moderna navigationsinstrument och lots. Flygövervakningen till
havs bidrar också väsentligt till att minska antalet
illegala utsläpp av olja. Efter det att Kustbevakningens nya flygplan levererades under
2008 har förmågan att bedriva miljöövervakning
förbättrats. Inledningsvis kan kapacitetsökningen leda till fortsatt stort antal konstaterade utsläpp. Dock bedöms mörkertalet av
illegala utsläpp minska. Ökad lagföring som ger
kännbara ekonomiska konsekvenser för de
utsläppsansvariga har också bidragit till att
antalet konstaterade utsläpp i territorialhavet
minskar.
De storskaliga experimenten med att genom
skarpsillreduktion gynna kustnära rovfisk och
begränsa planktonblomningen är intressanta och
ett viktigt steg mot en ekosystembaserad för-

valtning. Det finns också behov av att vidareutveckla metoderna för syresättning av kustnära
djuphålor.
3.5.11

Myllrande våtmarker

Miljökvalitetsmålet är att våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.
Fem delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller utformning av en
nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar, långsiktigt skydd för
våtmarker i myrskyddsplanen, minskade miljöeffekter av skogsbilvägar över våtmarker,
anläggning och återställning av våtmarker i
odlingslandskapet samt åtgärdsprogram för
hotade arter.
Resultat

Delmålen om strategi för skydd och skötsel och
av hotade arter är uppnådda. Vad gäller delmålet
om myrskyddsplanen, saknar fortfarande cirka
250 av områdena ett fullgott skydd. Skyddet av
våtmarker genom nybildning av naturreservat
har dock ökat kraftigt, från 2 000 hektar 2006 till
17 000 hektar 2008. Under 2008 har Naturvårdsverket investerat betydande belopp för köp
och intrångsersättningar avseende myrskyddsplanens objekt.
Delmålet om skogsbilvägar över våtmarker
har inte nåtts, skogbilvägar har även fortsatt att
byggas över våtmarker med höga värden.
Cirka 7 000 hektar våtmarker har anlagts eller
restaurerats i odlingslandskapet jämfört med
målet om 12 000 hektar till 2010.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet
kan nås om ytterligare insatser görs.
Våtmarker tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster. De bidrar bl.a. till att reducera halter av
näringsämnen i vattnet, utjämna vattenflöden
och till biologisk mångfald. Myrarna innehåller
även stora lager av bundet kol. Dikningar kan
orsaka oxidering av torven, vilket leder till ökad
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avgång av växthusgaser. Restaurering av dikade
myrar kan i vissa fall hejda omvandlingen av det i
torven upplagrade kolet till koldioxid. Mot bakgrund av det ger regeringen hög prioritet till
arbetet att skydda, vårda, restaurera och återskapa våtmarker. Detta arbete behöver ske
långsiktigt utifrån ett helhetsperspektiv så att
hänsyn tas till våtmarkernas olika värden och
funktioner. I syfte att stärka våtmarksarbetet har
regeringen för åren 2007 och 2008 avsatt totalt
34 miljoner kronor för arbetet med planering av
våtmarker i odlingslandskapet. Dessutom finns
det inom Landsbygdprogrammet ersättningar
för anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker. Regeringen har för 2009 beslutat att upp
till 35 miljoner kronor får användas för länsstyrelsernas uppsökande verksamhet och planering av åtgärder som bidrar till att minska belastningen med näringsämnen i Östersjön och
Västerhavet, särskilt anläggning och restaurering
av våtmarker. Naturvårdsverkets nyligen publicerade handledning ”Rätt våtmark på rätt plats”
är ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet.
Natura 2000-nätverket och den reviderade
myrskyddsplanen från 2007 utgör grunden för
bevarandet av ett representativt urval av mest
värdefulla områdena med olika våtmarkstyper.
Även andra våtmarkstyper som exempelvis
strandvåtmarker, sumpskogar eller våtmarker
med höga kulturmiljövärden bör dock ges ett
starkt skydd i väl valda områden.
Skogsbilvägar fortsätter att orsaka skador på
våtmarker med höga naturvärden. Enligt Miljömålsrådet förväntas underhållet av befintliga
vägar öka i södra Sverige, vilket kan leda till
ytterligare
påverkan
på
våtmarker.
Klimatförändringen och milda vintrar kan dessutom göra det svårare att använda tillfälliga
vinterbilvägar och därmed kan behovet av nya
skogsbilvägar öka i främst norra Sverige.
Arbetet inom vattenförvaltningen är under
uppbyggnad och kan när åtgärdsprogrammen
träder i kraft leda till ökad hänsyn till våtmarkerna inom de areella näringarna. Ökat samarbete mellan näringar, intressegrupper och
myndigheter är enligt regeringens bedömning ett
viktigt sätt att främja detta arbete.
3.5.12 Levande skogar
Miljökvalitetsmålet är att skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska
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skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och
sociala värden värnas.
Fyra delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller långsiktigt
skydd av skyddsvärd skogsmark, förstärkt biologisk mångfald, skydd för kulturmiljövärden
och åtgärdsprogram för hotade arter.
Resultat

Delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark
innebär att ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd
skogsmark ska undantas från skogsproduktion
till år 2010. Av dessa ska 320 000 hektar utgöras
av naturreservat, 30 000 hektar av biotopskyddsområden, 50 000 hektar av naturvårdsavtal och minst 500 000 hektar av skogsägarnas
frivilliga avsättningar. Under 2008 har cirka
69 000 hektar produktiv skogsmark avsatts som
naturreservat, 1 200 hektar har avsatts som
biotopskyddsområde och för 1 900 hektar har
naturvårdsavtal tecknats. Arealen skyddad
skogsmark har enligt Miljömålsrådet ökat från
basåret 1998 med totalt 205 000 hektar naturreservat, 16 400 hektar biotopskyddsområden
och 21 600 hektar omfattade av naturvårdsavtal.
Arealen naturreservat ökade markant från 2008
som en följd av Sveaskogs överenskommelse
med Naturvårdsverket om att avsätta 60 600
hektar av företagets mark till naturreservat.
Denna åtgärd har påtagligt förbättrat möjligheten att nå målet för formellt skydd. Variationen är dock stor inom landet. De flesta länen
ser ingen tydlig trend i miljötillståndet. Skogsstyrelsens bedömer när det gäller delmålet om
långsiktigt skydd av skogsmark att den del som
rör skogsägarnas frivilliga avsättningar i det närmaste kan vara uppnådd.
När det gäller delmålet om förstärkt biologisk
mångfald redovisar Miljömålsrådet att med
nuvarande ökning kommer nivån för mängden
hård död ved, äldre lövrik skog och gammal skog
att nås med god marginal. Miljömålsrådet redovisar att trenden för volymen hård död ved
utanför reservat pekar på en ökning med cirka 40
miljoner kubikmeter från basåret 1998. Utvecklingen är mycket positiv och genomgående
större i södra Sverige. Trenden för arealen
gammal skog visar på en ökning med cirka 210
000 hektar från basåret 1998. Arealen har ökat

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

kraftigt och målet har sannolikt redan uppnåtts.
Trenden för arealen äldre lövrik skog utanför
reservat pekar på en ökning med cirka 530 000
hektar från basåret 1998. Arealen ökar stabilt
och målnivån kan redan ha uppnåtts. Med nuvarande trender kommer delmålet att nås med god
marginal.
Inventeringar av skador på forn- och kulturlämningar visar enligt Miljömålsrådet tydligt att
delmålet om skyddet av kulturvärden inte
kommer att nås. Heltäckande inventeringar av
lämningarnas förekomst saknas och skadeinventeringar visar att skogsbruket, framför allt
markberedningen, skadar kulturmiljövärden i
mycket stor omfattning.
För skogens övriga kulturlämningar är skadenivån hög och den ser ut att ha förvärrats jämfört med tidigare år.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet
inte kommer att nås till år 2020. Miljömålsrådet
bedömer att med nuvarande resurser och
skyddsinstrument kan det formella skyddet
sannolikt öka till cirka 300 000 hektar år 2010,
dvs. cirka 100 000 hektar lägre än målet. Trots
att det formella skyddet har ökat markant under
det senaste året till följd av avtalet mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, behövs ytterligare
insatser om målet ska kunna nås.
Regeringen fastslår i Hållbart skydd av naturområden (prop. 2008/09:214) att skyddet av
skogar med höga naturvärden i syfte att nå
miljökvalitetsmålet Levande skogar är av fortsatt
hög prioritet. Såväl den nationella som de regionala strategierna för formellt skydd av skog är
utgångspunkt för arbetet med skydd av skogar
med höga naturvärden. Stora ansträngningar bör
fortsatt göras av såväl staten som skogsägarna
för att skyddsvärda skogar inte avverkas utan
bevaras antingen som frivilliga avsättningar eller
genom formellt skydd. Delmålet om formellt
skydd av skogsmark ligger inom räckhåll till
2010 bl. a. genom skyddet av delar av Sveaskogs
mark och bevarande av statens skyddsvärda
skogar. Även det pågående bevarandearbetet för
skyddsvärd natur i kombination med dialog med
markägare och nya arbetssätt och förutsättningar
för naturvårdsarbetet såsom redovisas i propositionen bidrar till ökad måluppfyllelse. 110 000
hektar skog som i dag förvaltas av Statens fastig-

hetsverk bör enligt propositionen undantas från
skogsbruk. Detta kommer att ske genom att den
andel av dessa skogsområden som klassas som
produktionsskog överförs till Naturvårdsverket
mot en ersättning som fastställs efter en oberoende värdering.
För att nå de miljökvalitetsmål som rör långsiktigt skydd av naturområden krävs ett system
av olika insatser. Skyddsformerna nationalpark,
naturreservat och biotopskyddsområde utgör
basen i det formella skyddet av värdefulla naturområden. Naturvårdsarbetet bör breddas genom
bl.a. ökad användning av naturvårdsavtal samt
utveckling av arbetssätten och formerna för
samverkan mellan olika aktörer.
Att engagemanget hos markägare, brukare
och andra aktörer tillvaratas är avgörande för att
miljökvalitetsmålet och delmålet om ett långsiktigt skydd av skogsmark ska kunna nås.
Frivilliga åtgärder ska även fortsättningsvis ha
stor betydelse parallellt med formellt skydd av
naturområden. Det är viktigt att skapa drivkrafter för markägare att själva ta initiativ till
bevarande av natur, både frivilligt och i form av
formellt skydd. Markägare som värnar höga
naturvärden på sin mark ska få uppskattning från
samhället. De ska även kunna få ersättning när
naturvårdsintressen innebär väsentliga intrång i
deras möjligheter att bruka sin fastighet. Utbildningsinsatser och information till markägare,
brukare och andra intressenter i naturvårdsarbetet är betydelsefullt. Skogsstyrelsen arbetar
med att öka kunskapen om skogsägarnas frivilliga avsättningar.
Uttaget av råvara för bioenergi ökar vilket är
positivt ur klimatsynpunkt. Uttag av biobränsle i
form av grenar, toppar och stubbar kan dock på
vissa marker leda till en långsam försurning och
utarmning av marken.
Avverkningarna i svenskt skogsbruk har varit
mycket stora under ett antal år. Detta har medfört avverkningar även i biologiskt, kulturellt
och socialt värdefulla miljöer. Regeringen
konstaterar att mängden död ved, gammal skog
och äldre lövrik skog ökar. Sedan tidigt 1900-tal
har den naturliga påverkan på skogslandskapet
genom eld och översvämningar förändrats
kraftigt, vilket enligt Miljömålsrådet har lett till
minskad variationsrikedom i livsmiljöerna. Rådet
bedömer att det inte är möjligt med någon
påtaglig förbättring för den biologiska mångfalden förrän efter år 2020. Regeringen delar
denna bedömning.
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Regeringen konstaterar att Skogsstyrelsen under
2008 har fastställt en strategi för kulturmiljövård.
Några viktiga åtgärder är fortsatt inventering,
bättre tillsyn, skydd och skötsel, tydligare
information samt metod- och teknikutveckling.
Vistelse i skog kan inverka positivt på rekreation, folkhälsa och barns utveckling. De åtgärder
som pågår för att utveckla och lyfta fram
skogens sociala värden, t.ex. när det gäller att
anpassa brukande av tätortsnära skogar, bör
kunna ge goda möjligheter till rekreation och
bidra till barns utveckling.
3.5.13 Ett rikt odlingslandskap
Miljökvalitetsmålet är att odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
Sex delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller bevarande och
skötsel av äng- och betesmarker, bevarande av
småbiotoper i odlingslandskapet, vård av kulturbärande landskapselement, nationellt program
för växtgenetiska resurser, åtgärdsprogram för
hotade arter samt program för tillvaratagande av
lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader.
Resultat

Beträffande delmålet för ängs- och betesmarker
var arealen betesmarker med miljöersättning
inom landsbygdsprogrammet cirka 460 000
hektar 2008. För slåttermarkerna var motsvarande areal drygt 8 000 hektar. Vissa arealer av
dessa typer hävdas också utan miljöersättningar.
När det gäller delmålet om småbiotoper finns
sedan 2004 Jordbruksverkets slättbygdsstrategi,
vilken utgör ett viktigt verktyg i det fortsatta
arbetet med dessa biotoper.
Den negativa trenden för kulturbärande landskapselement i odlingslandskapet som sköts med
miljöersättning inom landsbygdsprogrammet
har avklingat men skötseln bedöms inte kunna
öka i tillräcklig omfattning för att delmålet ska
vara nått till år 2010. Det finns stora regionala
skillnader i vilken omfattning miljöersätt-
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ningarna utnyttjas för skötsel av de kulturbärande landskapselementen.
Inom programmet för odlad mångfald
(POM) har inventeringen av de svenska växtgenetiska resurserna inletts. Ett förslag till uppdatering av POM för 2010-2015 har tagits fram
där även ett förslag till organisation av en nationell genbank för vegetativt förökade växtslag
ingår.
För de inhemska husdjursraserna saknas ännu
tillräckligt många individer av respektive djurslag
för att säkerställa att de kan bevaras. Som ett led
i arbetet har det tagits fram en handlingsplan för
långsiktigt hållbar förvaltning av husdjursgenetiska resurser.
Delmålet om åtgärdsprogram för hotade arter
i odlingslandskapet har nåtts och program för
mer än 150 arter har inletts.
Även delmålet om att ta fram ett program för
kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader
har nåtts. Arbetet med att bevara de kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnaderna sker i
enlighet med programförslaget.
Analys och slutsatser

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning att
delmålet om ängs- och betesmarker kan nås om
fler åtgärder vidtas. De ökade satsningar som
regeringen har föreslagit i landsbygdsprogrammet för att säkerställa höga naturvärden
i de betesmarker som inte uppfyller kraven för
gårdsstödet har stor betydelse för att delmålet
ska nås. Utöver delmålets arealsmässiga uppfyllelse är en fortsatt uppföljning nödvändig för
att utvärdera insatsernas kvalitativa betydelse för
bevarandet av höga naturvärden. Arealen ängsoch betesmarker av de mest hotade typerna
behöver öka och hålla ett högt värde, eftersom
de hör till de mest artrika biotoperna i odlingslandskapet.
Den pågående projektverksamheten med att
följa upp utvecklingen i småbiotoperna förväntas
ge bättre kunskap om hur åtgärderna ska utformas för att dessa biotoper ska erbjuda en god
livsmiljö för de arter som är knutna dit.
Det minskade intresset bland brukare för
åtaganden som syftar till vård av kulturbärande
landskapselement är oroande då dessa element är
betydelsefulla av kulturhistoriska skäl men också
för den biologiska mångfalden i odlingslandskapet. Även om delmålet inte nås till 2010 är
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det viktigt att utforma åtgärder som möjliggör
att målet kan nås senare och att insatserna kan
följas upp fortlöpande. Det är viktigt att även
fortsättningsvis uppfylla de långsiktiga målen om
bevarande och hållbart nyttjande av odlad
mångfald som följer av Sveriges internationella
åtaganden.
För att delmålet som rör inhemska husdjursraser ska kunna nås behövs insatser som ökar
intresset för avel och djurhållning av hotade
raser.
I samband med halvtidsutvärderingen av
landsbygdsprogrammet avser regeringen att ta
ställning till nuvarande åtgärder och hur dessa
bidrar till att nå uppsatta mål.
3.5.14 Storslagen fjällmiljö
Miljökvalitetsmålet är att fjällen ska ha en hög
grad av ursprunglighet vad gäller biologisk
mångfald, upplevelsevärden samt natur- och
kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas
med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar
utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden
ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.
Fyra delmål anger inriktning och tidsperspektiv i det fortsatta miljöarbetet för att nå
miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller begränsning
av skador på mark och vegetation, minskning av
bullret i fjällen från motordrivna fordon och
luftfartyg, skydd av områden med representativa
höga natur- och kulturvärden samt åtgärdsprogram för hotade arter. Resultatredovisning
beträffande åtgärdsprogram för hotade arter
finns under miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och
djurliv (avsnitt 3.6.16).
Resultat

Riskerna för skador på mark och vegetation
bedöms indirekt genom antalet renar och antalet
terrängfordon. Enligt Miljömålsrådet har antalet
renar ökat obetydligt sedan 2007. Antalet
terrängskotrar i trafik har ökat i hela landet med
närmare 10 000 från 2007 till 2008.
Barmarkskörning skadar mark och vegetation.
Även fornlämningar riskerar att påverkas. Laglig
terrängkörning på barmark i fjällen sker främst
inom rennäringen. Även försvaret samt tele- och
energisektorerna använder terrängfordon på
barmark. Andelen snöskotrar med fyrtakts-

motorer fortsätter att öka vilket kan bidra till att
minska det störande bullret. Dock kan ökande
snöskoterturism samtidigt leda till att bullret och
störningarna ökar även om varje snöskoter i sig
bullrar mindre.
När det gäller delmålet om kulturvärden i
fjällen är stora landområden skyddade men
skyddet av djurliv i vattenmiljöer är begränsat.
Analys och slutsatser

Även om delmålen bedöms som mycket svåra
att uppnå, kan det, enligt Miljömålsrådet, vara
möjligt att nå miljökvalitetsmålet.
Det regionala miljömålsarbetet har stor betydelse för möjligheten att uppnå delmålet om
skador på mark och vegetation. Naturen kan
återhämta sig till år 2020 och det ökade slitaget
kan minska om terrängkörning kanaliseras bort
från de mest känsliga områdena och terrängkörningsplaner
införs
för
samebyarna.
Regeringen förstärkte med 5 miljoner kronor
under 2009 samebyarnas arbete med att
genomföra terrängkörningsplaner med tillhörande markförstärkning av våtmarker. Arbetet
kan på sikt medföra minskat slitage och att mark
och vegetation återhämtar sig.
Mer kunskap behövs om renbetets betydelse
för fjällekosystemet, klimatförändringens påverkan på vegetationen och olika former av
slitage. Länsstyrelsen i Dalarnas län har genom
Naturvårdsverket fått i uppdrag att ta fram en
metod för att mäta faktiskt buller i fjällområdet.
Uppdraget redovisas i slutet av 2009.
3.5.15 God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet är att städer, tätorter och
annan bebyggd miljö ska utgöra en god och
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra
resurser främjas.
Sju delmål anger inriktning och tidsperspektiv
i det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller planeringsunderlag,
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller,
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uttag av naturgrus, avfall, energieffektivisering i
bebyggelsen samt inomhusmiljön.
Resultatredovisning beträffande samhällsplanering och byggande finns även under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik.
Resultatredovisning
beträffande
energieffektivisering i bebyggelsen finns även under
utgiftsområde 21 Energi.
Resultat

Flertalet kommuner saknar program och strategier för
transporter, kulturmiljön samt
grönyte- och vattenmiljön. När det gäller program och strategier för energi har bl.a. stöd till
klimatinvesteringsprogram och stöd till planeringsunderlag för vindkraft bidragit till en positiv
utveckling, enligt Miljömålsrådet.
De kunskapsunderlag om bebyggelsens
kulturhistoriska värden som i dag finns på
central och lokal nivå uppvisar stora brister.
Urvalet av områden av riksintresse för
kulturmiljövården i dag anses i vissa fall vara föråldrad. Merparten av riksintressena saknar formellt skydd och få kommuner utnyttjar planoch bygglagens (PBL) möjligheter att slå vakt
om bebyggelsens kulturvärden i större utsträckning.
Beträffande delmålet om att minska antalet
människor som utsätts för trafikbuller i bostäder
till 2010, kan konstateras att andelen störda av
trafikbuller ökat eftersom vägtrafiken har ökat.
Enligt Socialstyrelsens Miljöhälsorapport 2009
har antalet personer som uppger att de besväras
av trafikbuller ökat med cirka 40 procent (cirka
200 000 fler personer) sedan 1999.
När det gäller delmålet om uttag av naturgrus
har läget försämrats så att det nu bedöms vara
mycket svårt att nå målet till 2010. Uttaget av
naturgrus överstiger fortfarande avsevärt det
uppsatta målet. För att målet ska nås krävs att
mer bergmaterial används istället för naturgrus
och flera insatser pågår för att underlätta att
bergmaterial kan användas inom fler användningsområden.
När det gäller delmålet om avfall konstaterar
Miljömålsrådet att den totala mängden hushållsavfall har fortsatt att öka under perioden 19942007. Ökningen bedöms enligt Miljömålsrådet
uppgå till 35 procent under hela perioden.
Vidare konstateras att deponeringen minskar.
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Under år 2007 deponerades endast fyra procent
av den totala mängden hushållsavfall, medan 47
procent behandlades genom förbränning och 49
procent återvanns genom materialåtervinning
inklusive biologisk behandling. Det uppkomna
avfallet från företag ökade mellan år 2004 och år
2006 enligt Naturvårdsverket. De stora volymerna av avfall respektive farligt avfall kommer
från företagen. Ny statistik som redovisar
avfallsmängder från företagen kommer 2010.
Måluppfyllelsen varierar mellan de olika delarna.
Det svåraste är att minska genereringen av de
totala avfallsmängderna. Dock visar en undersökning från Avfall Sverige (Nyhetsbrev 07/09)
att mängden hushållsavfall på senare tid har
börjat minska kraftigt till följd av den pågående
lågkonjunkturen. Hushållssoporna, kärl- och
säckavfallet, har minskat med cirka 7 procent i
januari 2009 jämfört med januari 2008. Grovavfallet, dvs. det som lämnas på kommunernas
återvinningscentraler eller samlas in vid fastighet,
har minskat med cirka 18 procent under samma
tidsperiod.
En successiv energieffektivisering i bebyggelsen pågår men det är osäkert om uppsatta delmål
för 2020 och 2050 kommer att nås. Det har
införts skärpta energikrav för nya eluppvärmda
byggnader. Det införs nya styrmedel som förväntas få effekt på målen, bl.a. krav på att fastighetsägare ska anlita en energiexpert som upprättar en energideklaration som ska innehålla
förslag till lönsamma energieffektiviseringar som
kan göras i byggnaden.
Enligt delmålet om en god inomhusmiljö ska
det finnas en dokumenterat fungerande ventilation och krav på radonhalt i skolor, förskolor
och bostäder. Det finns en stor osäkerhet när
det gäller hur många byggnader som har en
fungerande ventilation. I Boverkets årsredovisning för 2008 framgår att cirka 50 000 byggnader hade energideklarerats till 2008 års utgång.
I cirka 20 procent av dessa byggnader har inte
kraven uppfyllts vid den obligatoriska ventilationskontrollen. Radonmätning har utförts i
mindre än en tredjedel av byggnaderna och av
dessa har 7–14 procent
radonhalter som
överskrider gränsvärdet.
Analys och slutsatser

Regeringen delar Miljömålsrådets bedömning att
miljökvalitetsmålet blir mycket svårt eller
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omöjligt att nå även om ytterligare åtgärder sätts
in. Särskilt delmålen om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, buller och god inomhusmiljö
blir mycket svåra att nå i tid. Det behövs åtgärder på alla nivåer om utvecklingen ska kunna
ändras.
Det är angeläget att kommuner tar ett helhetsgrepp och uppmuntras att utveckla lokala
klimat- och energistrategier som visar hur
energianvändning och transportbehov kan
minskas. Energimyndigheten och länsstyrelser
ska stödja detta strategiska arbete i
kommunerna. Samordningen mellan planering
på lokal, regional och nationell nivå bör förbättras för att åstadkomma en mer effektiv
utveckling.
Riksdagen beslutade 1997 om etappmål för
buller. Målen utgick från vissa angivna riktvärden. Dessa riktvärden står fast. Det är dock
viktigt att poängtera att riktvärden ska tolkas
just som riktvärden. De är inte bindande krav.
Det är enligt regeringens uppfattning angeläget
från klimatsynpunkt att möjligheterna att
komplettera befintliga tätorter med ny bostadsbebyggelse genom exempelvis förtätning tas tillvara, men att det sker på ett sätt som är acceptabelt från buller- och luftsynpunkt.
Miljömålsrådet bedömer att mindre mängder
avfall deponeras och mer materialåtervinns.
Detta gäller såväl hushållsavfall som avfall från
företagen. Särskilda problem finns att nå målet
om återvinning av matavfall från hushåll och
andra källor. Miljömålsrådet bedömer även att
målet om återföring av fosfor blir svårt att nå,
trots att återföringen har ökat den senaste tiden
till följd av bl.a. dyrare konstgödsel. Totalt sett
bedömer Miljömålsrådet att delmålet kommer
att vara möjligt att nå om ytterligare kraftfulla
åtgärder sätts in. Regeringen bedömer att inriktningen på avfallsområdet bör vara densamma
som tidigare. I arbetet med att genomföra det
reviderade ramdirektivet om avfall i svensk lagstiftning ser regeringen över möjligheterna att
ytterligare förenkla och förtydliga reglerna på
avfallsområdet med syfte att främja återvinningen i enlighet med avfallshierarkin. I samband med detta arbete överväger regeringen
införandet av en möjlighet för yrkesmässiga
verksamheter att lämna hushållsavfall till annan
än kommunen samt möjligheterna till regelförenkling avseende avfallstransporter.
Regeringen har i proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop.

2008/09:163) föreslagit ett mål om 20 procent
effektivare energianvändning till 2020. Det
omfattar såväl industri, transporter och bebyggelsen. För att nå målet föreslår regeringen ett
femårigt program för energieffektivisering med
300 miljoner kronor årligen under åren 20102014, se vidare utgiftsområde 21 Energi.
Boverket har på regeringens uppdrag under
flera år arbetat med att ta fram uppgifter om
byggnaders tekniska utformning och att redovisa
eventuella kopplingar mellan brister i inomhusmiljön och upplevd ohälsa. Uppdraget ska
redovisas hösten 2009 och kommer utgöra
underlag för regeringens vidare insatser för att
undvika fukt, mögel och buller.
Städer och stadsutveckling har en avgörande
inverkan på bl.a. ekonomisk utveckling, social
sammanhållning och miljö. Regeringens satsning
på hållbara städer inleddes under 2008 genom
tillsättandet av Delegationen för hållbara städer.
Delegationen har till uppgift att till och med
2010 verka för en hållbar utveckling av städer,
tätorter och bostadsområden. Delegationen har
ett brett uppdrag och ska genomföra olika
åtgärder som säter fokus på och långsiktigt
bidrar till förbättrade förutsättningar för utveckling
av
hållbara
städer.
Satsningen
kompletterades genom att det ekonomiska
stödet till hållbara städer infördes 2009. Stödet
syftar till att främja en hållbar stadsutveckling
genom åtgärder som vidtas i syfte att väsentligen
minska utsläppen av växthusgaser. Åtgärderna
kan också utgöra förebilder nationellt och internationellt för hållbart stadsbyggande och tillämpad miljöteknik. Det ekonomiska stödet och
delegationens arbete hittills har mött ett stort
intresse.
Flera välbesökta seminarier har
genomförts. En första ansökningsomgång för
det ekonomiska stödet genomförs under 2009.
3.5.16 Ett rikt växt- och djurliv
Miljökvalitetsmålet är att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt,
för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Tre delmål anger inriktning och tidsperspektiv i
det fortsatta miljöarbetet för att nå miljökvalitetsmålet. Delmålen gäller hejdande av förlust
av biologisk mångfald, minskad andel hotade
arter samt hållbart nyttjande.
Resultat

Arbetet med områdesskydd har intensifierats.
Drygt 120 000 hektar säkrades 2008 genom köp,
intrångsersättningar och bidrag till kommuners
markförvärv för naturreservat, till en kostnad av
cirka 780 miljoner kronor. Av dessa områden
utgjordes drygt 69 000 hektar av produktiv
skogsmark nedanför den fjällnära gränsen. År
2007 började anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk
mångfald användas även för att ersätta markägare
vid avtalslösningar. I propositionen Hållbart
skydd av naturområden (prop. 2008/09:214)
redovisar regeringen åtgärder för att ytterligare
utveckla arbetet med skydd av naturområden
bl.a. i syfte att förbättra uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen, se vidare 3.5.12. Under 2008 fastställdes 19 nya åtgärdsprogram för hotade arter,
vilket betyder att det finns 109 färdiga program.
87 miljoner kronor fördelades till länsstyrelsernas arbete med åtgärdsprogram 2008. I
propositionen En ny rovdjursförvaltning (prop.
2008/09:210) slås fast att Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn, varg, järv, lodjur och
kungsörn och att varje art ska finnas inom dess
naturliga utbredningsområde. Sverige är ett av de
länder i Europa där rovdjursstammarna på senare
år har haft den starkaste tillväxten. Trots rovdjursstammarnas tillväxt kan dock inte vargens
förekomst i landet anses som långsiktigt säkrad
på grund av den höga graden av inavel i den
skandinaviska vargstammen. Regeringen föreslår
därför åtgärder för att stärka vargstammens
genetiska status, bl.a. genom införsel av vargar
med östligt ursprung eller flyttning av invandrade vargar till den mellansvenska vargpopulationen. Regeringen avser utvärdera dessa
åtgärder och rovdjursstammarnas utveckling och
återkomma med mål för stammarnas utveckling
2012. För att uppnå en bättre samexistens mellan
rovdjur och människa föreslås i propositionen
ett ökat regionalt ansvar för förvaltningen av
stammarna av björn, varg, järv och lodjur. När
det gäller rovdjur och skador på tamdjur och
renar hänvisas till utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel.
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Stränder och strandnära områden har stor
betydelse för växt- och djurlivet och för människors naturupplevelser. Den 12 februari 2009
överlämnade regeringen propositionen Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden (prop.
2008/09:119) till riksdagen. Riksdagen har
antagit förslaget (bet. 2008/09:MJU13, rskr.
2008/09:227). De nya bestämmelserna innebär
att kommunerna får huvudansvaret för att pröva
frågor om upphävande av och dispens från
strandskyddet samtidigt som länsstyrelsernas
roll stärks bl.a. genom att de kommunala besluten om upphävande och dispens ska bli föremål
för länsstyrelsernas överprövning. De nya
bestämmelserna innebär även en ökad samordning av miljöbalken och plan- och bygglagen
samt vissa förtydliganden av tidigare bestämmelser i syfte att uppnå en mer enhetlig rättstillämpning. Det gäller bl.a. förtydliganden av
strandskyddets syften och förutsättningarna för
att upphäva eller ge dispens från strandskyddet.
För att stärka syftena med strandskyddet bör
dispens eller upphävande av strandskyddet inte
omfatta ett område mellan strandlinjen och de
planerade byggnaderna eller anläggningarna.
Analys och slutsatser

Miljömålsrådet bedömer att miljökvalitetsmålet
blir mycket svårt att nå till 2020. Mycket tyder
på att förlusten av biologisk mångfald fortsätter
trots ökade insatser, även om takten har minskat
något. Delmålet att hejda förlusten av biologisk
mångfald kommer troligen inte att nås. Insatser
inom områdesskydd och åtgärdsprogram för
hotade arter har positiva effekter, men räcker
inte till för att vända trenden i tid för att uppfylla
miljökvalitetsmålet. Delmålet om minskad andel
hotade arter bedöms möjligt att nå till 2015, men
det kräver ytterligare kraftfulla insatser och att
redan beslutade åtgärder genomförs som planerat.
2010-målet enligt konventionen om biologisk
mångfald har haft en stor betydelse för utvecklingen av politiken för biologisk mångfald, både
nationellt, inom EU och globalt. Det resultat
som nu framträder är blandat, med ett antal
positiva exempel trots att den sammantagna
bilden av tillståndet för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster fortsätter att förvärras.
Regeringen avser därför att fortsätta att verka för
en förstärkning och effektivisering av natur-
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vårdspolitiken baserat på sektorsansvaret och för
ett förbättrat kunskapsunderlag om biologisk
mångfald och ekosystemtjänster.
Regeringen har i klimatpropositionen, havspropositionen, rovdjurspropositionen och i
områdesskyddspropositionen formulerat en
politik för biologisk mångfald som fungerar i ett
globalt sammanhang och som bygger på lokalt
engagemang från de som närmast berörs av varje
enskild åtgärd. Det lokala och regionala arbetet
utgör själva kärnan i naturvårdsarbetet. För att
behålla den kraft och ambition som nu finns på
den lokala nivån har regeringen gett samtliga
länsstyrelser i uppdrag att påbörja arbete med
regionala landskapsstrategier, baserat på Naturvårdsverkets vägledning. För att ytterligare förstärka den lokala naturvården avser regeringen
att från 2010 återuppta den lokala naturvårdssatsningen (LONA) med 50 miljoner
kronor per år.
Regeringen analyserar för närvarande det förslag till nationell strategi och handlingsplan för
att hantera främmande arter, som Naturvårdsverket med flera myndigheter redovisat.
Det är viktigt att identifiera vilka åtgärder som
bör vidtas på EU-nivå respektive nationellt. EUkommissionen arbetar för närvarande med en
EU-gemensam strategi på området.
Riksdagen har tillkännagivit att regeringen bör
tydliggöra och komplettera regelsystemen för
genmodifierade organismer i foder, livsmedel
och industriråvaror samt se till att myndigheterna följer gällande regler för etiska bedömningar och riskbedömningar vid prövning av
GMO-ärenden (bet. 2007/08:MJU1, rskr.
2007/08:94, 2007/08:95, 2007/08:96). Regeringen har därför uppdragit åt Statskontoret att
ge förslag på hur sektorsövergripande frågeställningar om etik och riskbedömningar i ärenden om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer (GMO) i miljön och
utsläppande på marknaden av genetiskt modifierade livsmedel och foder kan fördjupas när
myndigheterna utarbetar underlag till svenska
ståndpunkter i EU. Förslagen ska fokusera på
hur berörda myndigheter ska arbeta för en ökad
samordning så att både sektorsspecifika och
sektorsövergripande aspekter beaktas. Statskontoret ska även se över Gentekniknämndens
och Naturvårdsverkets särskilda uppgifter i syfte
att utvärdera hur dessa myndigheters uppdrag
förhåller sig till behovet av sektorsövergripande
bedömningar. Uppdraget ska lämnas till reger-

ingen senast den 31 januari 2010. Vidare har
regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att
senast den 1 oktober 2009 redovisa vilka uppgifter verket bedömer behövs i riskbedömningen
av GMO för att kunna ta naturvårdshänsyn till
olika effekter. Därutöver ska Naturvårdsverket
senast den 1 mars 2010 redovisa vilka element
som verket bedömer bör ingå i övervakningen av
GMO som introduceras i miljön för försök eller
i kommersiell odling. Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
redovisade till regeringen oktober 2008
kunskapsöversikten ”Miljökonsekvenser av
GMO”. Regeringen avser att återkomma i frågan
om kunskapsläget inom området.

3.5.17 Övergripande miljöarbete
Resultat

Alla länsstyrelser har regionaliserat miljömålen
och flertalet har tagit fram åtgärdsplaner för att
nå målen.
AB Svenska Miljöstyrningsrådet bedriver,
genom finansiering med statligt bidrag, arbete
för att öka miljökraven vid offentlig upphandling. Arbetet pågår inom de fyra strategiska
områden som regeringen pekat ut i en handlingsplan för åren 2007-2009. Miljöstyrningsrådet har även det svenska ansvaret för EU:s
frivilliga miljölednings- och revisionssystem
Emas. Under 2008 och början av 2009 har ett
arbete ägt rum inom EU med att revidera Emasförordningen.
Sedan miljöledningsuppdragen till myndigheterna inleddes 1997 har många framsteg gjorts
inom miljöledningsarbetet. Såväl de direkta som
de indirekta miljöeffekterna av myndigheternas
verksamhet ska tas om hand inom ramen för
myndigheternas miljöledningssystem. Under
2008 togs förnyade riktlinjer för redovisning av
miljöledningsarbetet fram. Enligt dessa ska bl.a.
kvantitativa uppföljningsmått inom områdena
tjänsteresor, energiförbrukning samt miljökrav i
upphandling mätas och redovisas årligen till
regeringen. Regeringen beslutade i juli 2009 om
en förordning om miljöledning i statliga
myndigheter. Förordningen förtydligar att statliga myndigheter har en skyldighet att ha ett
miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn
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i myndigheternas verksamhet. Förordningen
inkluderar riktlinjerna för hur myndigheterna
ska rapportera sitt miljöarbete.
Naturvårdsverket har bistått Miljödepartementet med underlag, framför allt om konsumtionens klimatpåverkan, till EU:s arbete med att
ta fram en handlingsplan för hållbar konsumtion
och produktion och hållbar industripolitik samt
till arbetet i den internationella arbetsgrupp som
Sverige leder inom den s.k. Marrakechprocessen
(Task Force on Sustainable Lifestyles).
Marrakechprocessen är uppföljningen av
Johannesburg vad avser hållbar konsumtion och
produktion och utvecklingen av ett tioårigt ramverk av program som 2010 ska diskuteras och
2011 ska antas av länderna vid Commission on
Sustainable Development (CSD).
Hos ett tjugotal myndigheter (däribland
Lantmäteriet, Naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och Statens
geotekniska institut) pågår förberedelserna för
att genomföra Inspire-direktivet i Sverige. Det
övergripande syftet med Inspire är att underlätta
tillgången till information för den europeiska
miljöpolitiken; för att beskriva tillståndet i
miljön, kunna följa förändringar och ge offentlighet till informationen. I december 2008 trädde
de första genomförandebestämmelserna avseende Inspire-direktivet i kraft. Genomförandebestämmelserna behandlar medlemsstaternas
skyldighet att upprätta metadata (information
om en specifik informationsmängds kvalitet,
villkor för tillhandahållande etc.).
Även
genomförandebestämmelser avseende medlemsstaternas skyldighet att utöva övervakning och
rapportering av direktivets genomförande och
informationsinfrastrukturens användning har
trätt i kraft (i juni 2009). Inom Regeringskansliet
bereds för närvarande de författningsförslag som
krävs för att genomföra direktivet i nationell
rätt.
Regeringen har som mål att minska företagens
administrativa kostnader till följd av statliga
regelverk med 25 procent till hösten 2010.
Regeringens syfte är också att regelförenklingsarbetet ska leda till en märkbar positiv
förändring i företagens vardag. Kostnaderna på
miljöområdet uppgick enligt Tillväxtverkets
mätningar till cirka 3,5 miljarder kronor 2008. I
juni 2009 har ett samrådsmöte angående regelförenkling inom miljöområdet hållits med företrädare för näringslivet, och för närvarande
bereds inom Regeringskansliet ett flertal
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förenklingsåtgärder som har inkommit från
näringslivet. Som exempel kan nämnas förslag
om att avskaffa kravet på registrering av avfallsoljor samt ett förtydligande av märkningskravet
för elektriska och elektroniska produkter. Det
senare förslaget är ute på remiss och nya regler
beräknas träda i kraft före årsskiftet. Viktiga
åtgärder som genomförs under 2009 är ändrade
regler för prövning av vindkraft, förenklade
regler för täkter samt en översyn av kompetenskraven för personal och företag som arbetar med
fluorerade växthusgaser.
Analys och slutsatser

Arbetet med ökade miljökrav i offentlig upphandling fortlöper väl och enligt regeringens
handlingsplan. Det bedöms bidra till ökad
användning av miljökrav i den offentliga upphandling och därigenom bidra till att uppnå flera
av miljökvalitetsmålen.
Miljödomstolarnas roll bör renodlas och
prövningen av de s.k. B-verksamheterna bör ske
vid färre myndigheter än i dag. Miljöprocessutredningen har i betänkandet Miljöprocessen
(SOU 2009:10) bl.a. lämnat förslag till en ändrad
prövningsordning för vissa miljömål. Utredningen föreslår att prövningen i första instans av
s.k. A-verksamheter och vattenverksamheter
flyttas från miljödomstolarna till fem
prövningsmyndigheter. Där samlas även prövningen av de s.k. B-verksamheterna i stället för
hos 23 länsrätter. Utredningens förslag innebär
att tillståndsprövningen av verksamheter enligt
miljöbalken görs hos fem specialiserade myndigeter. De tre betänkandena har remissbehandlats.
Förslagen bereds nu inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att lägga förslag om en ny
prövningsorganisation under våren 2010. Se även
under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde
4
Rättsväsendet samt utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och
konsumentpolitik.
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3.6

Fonder

3.6.1

Batterifonden

Regeringen har enligt lagen (1990:1332) om
avgifter för miljöfarliga batterier fått riksdagens
bemyndigande att meddela föreskrifter om
avgifter som behövs för att samla in och omhänderta förbrukade batterier. Avgifterna fonderas i
batterifonden som förvaltas av Naturvårdsverket. Importörer och tillverkare betalar kvartalsvis in avgifter till Naturvårdsverket för överlåten mängd miljöfarliga batterier, både för lösa
batterier och sådana som levereras i varor.
Avgifterna särredovisas på avgifter för blybatterier och avgifter för miljöfarliga s.k. småbatterier. Med småbatterier avses slutna
nickelkadmiumbatterier, miljöfarliga alkaliska
batterier, silveroxidbatterier och zinkluftsbatterier.
Under 2008 har medel i batterifonden in
enlighet med 15 § förordningen (1997:645) om
batterier använts för bortskaffande/återvinning
av kvicksilverbatterier och slutna nickelkadmiumbatterier, extern information, bidrag till
kommunerna för batterisortering, insamling av
blybatterier samt Naturvårdsverkets administration av batterifonden. Behållningen uppgick
den 31 december 2008 för blybatterier till 446
miljoner kronor och för småbatterier till 372
miljoner kronor.
Den 1 januari 2009 trädde den nya förordningen om producentansvar för batterier (SFS
2008:834) i kraft. Det innebär att det införs
producentansvar för batterier och att Naturvårdsverkets arbete med batteriinsamling upphör. Naturvårdsverket har fått regeringens
uppdrag att utreda vad innestående medel i
batterifonden ska användas till. Uppdraget ska
redovisas i februari 2010.
3.6.2

Kärnavfallsfonden

Den som har tillstånd att inneha eller driva en
kärnkraftsreaktor ska betala avgifter och ställa
säkerheter. Avgifterna avser finansiering av bl.a.
kostnader för att ta hand om använt kärnbränsle
och annat radioaktivt avfall, kostnader för en
säker avveckling och rivning av kärnkraftverken
samt kostnader för den forskning och utveckling
som har samband med detta. Avgifterna ska

beräknas i förhållande till den energi som levereras och betalas till kärnavfallsfonden. Kärnkraftsföretagen har rätt att ur kärnavfallsfonden
löpande få ersättning för sådana kostnader som
syftar till en säker hantering och slutförvaring av
det använda kärnbränslet. Återstående medel
fonderas för framtida behov. Ett liknande
system för finansiering av hanteringen av visst
radioaktivt avfall från forskningsreaktorerna i
Studsvik infördes i slutet av 1980-talet. Sedan
1996 samlas de fonderade medlen i kärnavfallsfonden och förvaltas av styrelsen för Kärnavfallsfonden. Kärnavfallsfonden anger i förvaltningsberättelsen för 2008 att fonden under året
tillfördes avgiftsinbetalningar på 650 miljoner
kronor (981 miljoner kronor för 2007). Utbetalningarna uppgick under samma tid till 1 283
miljoner kronor (1 363 miljoner kronor för
2007). Marknadsvärdet vid årets slut var 42 684
miljoner kronor.

3.7

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna för 2008 avseende Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut samt
Kärnavfallsfonden.

3.8

Politikens inriktning

En miljöpolitik för svenskt ledarskap för
hållbar utveckling
De miljöutmaningar vi står inför i dag är gränsöverskridande. De rör de flesta politikområden
och går ofta tvärs över politiska och administrativa gränser. En kommun eller ett land kan
sällan enskilt lösa ett större miljöproblem utan
samverkan utanför sina gränser.
Regeringen har flyttat fram positionerna inom
miljöpolitiken, särskilt inom klimatpolitiken.
Ambitionen är att Sverige ska vara ledande för
hållbar utveckling både vad gäller det vi gör här
hemma och internationellt.
Regeringens miljöpolitik grundar sig på internationellt samarbete och tar vara på möjlig-
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heterna till miljöförbättringar som internationella fora ger.
EU är vårt viktigaste verktyg för en svensk
miljöpolitik där ambitionerna stegvis flyttas fram
och gemensamma lösningar söks inom Europa
och internationellt. Den gemensamma miljölagstiftningen inom EU har stor betydelse för både
Sveriges miljö och utvecklingen av den globala
miljöpolitiken. Genom att regleringar och styrmedel utformas på EU-nivå blir miljöeffekten
ofta större än genom beslut enbart i Sverige.
Internationella miljöregler ger också likvärdiga
konkurrensvillkor för företag som rör sig på den
globala marknaden.
Sverige är en drivande kraft i att utforma EU:s
miljöpolitik. Genom Sveriges EU- ordförandeskap hösten 2009 där miljö- och klimatpolitiken är ett av de prioriterade områdena
stärks det svenska inflytandet på EU:s miljöpolitik ytterligare. Siktet är inställt på att Sverige
ska leda övriga EU till en global klimatöverenskommelse i Köpenhamn i december
2009. Uppföljningen av Köpenhamnsmötet,
genomförandet av de åtgärder som där överenskoms, kommer fortsatt vara i centrum av den
globala miljöpolitiska dagordningen under 2010.
Utvecklingskraften och viljan att ta ansvar för
miljön hos människor, organisationer och företag behöver tas tillvara. Marknaden ska ges
möjligheter att leverera lösningarna. Politikens
roll är att skapa förutsättningar för utveckling
men även att ställa miljökrav. Med ekonomiska
styrmedel baserade på principen att förorenaren
betalar kan rätt pris på utsläppen styra produktion och konsumtion på ett kostnadseffektivt sätt mot hållbara lösningar. En framåtsyftande miljöpolitik kräver både ekonomiska
styrmedel och satsning på forskning, innovationer och kommersialisering av miljöteknik.
Sverige arbetar för en mer effektiv och hållbar
internationell miljöförvaltning i syfte att stärka
det globala miljöskyddet.
Klimatutmaningens globala omfång gör att
intresset av utveckling och förbättrade levnadsförhållanden i utvecklingsländer sammanförs
med intresset av effektivare resursutnyttjande
och starkare miljöpolitik. Att stödja miljöteknikinvesteringar i utvecklingsländer handlar
både om internationell solidaritet och om att
bidra till effektiva utsläppsminskningar. Sverige
har visat att det går att förena ekonomisk tillväxt
med miljöhänsyn. Från 1990 till 2007 minskade
de svenska utsläppen av växthusgaser med 9
34

procent samtidigt som den ekonomiska tillväxten ökade med 48 procent. En hållbar
utveckling ger Sverige möjlighet att vara ett
föredöme för många utvecklingsländer och de
snabbt växande ekonomierna. Det omfattar
samtliga tre dimensioner i hållbar utveckling, den
ekologiska, den sociala och den ekonomiska
dimensionen. Vi har ett ansvar gentemot
kommande generationer att aktivt arbeta för att
lösa miljöproblemen och att få en uthållig
användning av naturens resurser.

En sammanhållen klimat- och energipolitik
Klimatförändringarna är en av vår tids största
utmaningar och därmed den högst prioriterade
miljöfrågan. Att minska utsläppen av växthusgaser är en global utmaning som kräver ett
globalt svar.
Sverige leder under andra halvåret 2009 EU
samtidigt som världens länder i Köpenhamn ska
sluta en klimatöverenskommelse som kan ta vid
när nuvarande överenskommelse upphör 2012.
Överenskommelsen behöver ange kraftfullare
utsläppsminskningar, omfatta flera växthusgaser
och länder än nuvarande överenskommelse.
Sverige bör effektivt bidra till att en ny klimatregim lever upp till kraven om en rättvis och
hållbar global utveckling.
Det så kallade tvågradersmålet som EU och
världens största ekonomier enats om, utgör
utgångspunkten för de åtgärder som nu behöver
vidtas. För att klara detta behöver de globala
utsläppen minst halveras till 2050 jämfört med
1990. Den industrialiserade delen av världen
behöver minska sina utsläpp med 80–95 procent.
Utsläppen per capita globalt bedöms behöva
minska till 2 ton år 2050 och vara mindre än ett
ton vid seklets slut.
Sverige visar ledarskap genom en ambitiös
sammanhållen klimat- och energipolitik med
högt uppsatta klimatmål och kostnadseffektiva
åtgärder för att minska utsläppen både nationellt
och internationellt.
Den stora utmaningen för världens länder är
att minska beroendet av fossil energi. Som första
industriland har Sverige formulerat mål och en
konkret strategi för att bryta fossilberoendet.
Politiken innebär en snabb väg ut ur fossilsamhället och kraftfulla minskningar av växthusgaser.
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Visionen är att Sverige år 2050 inte har några
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.
Utsläppen för Sverige ska minskas med 40
procent år 2020 jämfört med 1990. Målet avser
verksamheter som inte omfattas av systemet för
handel med utsläppsrätter och innebär att
utsläppen av växthusgaser ska vara cirka 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre 2020 i
förhållande till 1990 års nivå. Minskningen ska
ske genom utsläppsreduktioner i Sverige och i
form av investeringar i andra EU-länder eller
flexibla mekanismer som CDM.
Energisystemet behöver utvecklas mot ökad
energieffektivitet, klimathänsyn och ökad andel
förnybar energi. Utbyggnaden av vindkraften
utgör en av de viktigaste delarna i att uppfylla
målet om ökad andel förnybar energi. Regeringen har avskaffat den så kallade dubbelprövningen av vindkraften i syfte att underlätta
utbyggnaden. Samtidigt kommer kärnkraften att
vara en viktig del av svensk elproduktion under
överskådlig tid. Regeringens ambition är att
användningen av fossila bränslen i uppvärmning
kommer att avvecklas till år 2020. År 2030 bör
Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av
fossila bränslen. Den inslagna vägen kan ge
Sverige en ledande roll i den globala omställningen till ett samhälle som är oberoende av
fossil energi.
Insatserna utvecklas i ett nära samarbete med
hela samhället, såväl konsumenter som miljöorganisationer, forskare och företag. Omställningen görs möjlig med näringslivets och medborgarnas aktiva deltagande och engagemang.
Information till allmänheten om klimatfrågan
samt att det finns tydlig och lättillgänglig information om produkters miljöprestanda i form av
märkning uppmuntras fortsatt.
Alla sektorer måste bidra till att vi kan nå
klimatmålen, det gäller t.ex. energi, transport,
jord- och skogbruk, avfallshantering, industri
och byggande. Regeringen strävar efter att
minska nedsättningar från den generella koldioxidskattenivån för att olika sektorer i högre
utsträckning än i dag ska bära sina kostnader för
växthusgasutsläpp.
Transportinfrastrukturen
utvecklas mot att skapa kommunikationer som
är förenliga med miljö och klimatmål. I princip
bör alla transportslag, såväl flyget som sjöfarten,
bära sina kostnader för koldioxidutsläpp.
Regeringen verkar för att både luftfartens och
sjöfartens utsläpp inkluderas i en framtida internationell klimatregim och att internationella,

verkningsfulla åtgärder genomförs för att minska
sektorernas utsläpp.
Samarbetet inom EU är viktigt för att åstadkomma utsläppsminskningar och avgörande för
att åstadkomma en global klimatöverenskommelse. EU har antagit de mest ambitiösa
klimatmålen som någon ländergrupp satt upp.
EU ska minska sina utsläpp med 30 procent till
2020, jämfört med 1990, inom ramen av ett
internationellt klimatavtal, där andra utvecklade
länder har gjort motsvarande åtaganden.
EU-27 har minskat sina utsläpp med drygt 10
procent till 2008 enligt preliminär statistik från
Europeiska miljöbyrån. EU kommer att uppnå
de åtaganden som gjordes i Kyotoprotokollet.
Ett av de viktigaste instrumenten för att minska
utsläppen är systemet för handel med utsläppsrätter. Cirka 40 procent av EU:s utsläpp av växthusgaser täcks av systemet. Handelsystemet
infördes redan 2005 och fler länder och regioner
tar intryck av Europas erfarenheter. Genom att
handelssystemet sätter ett pris på koldioxidutsläppen kan marknadens krafter användas för
kostnadseffektiva utsläppsminskningar.
Sverige och andra industrialiserade länder har
ett ansvar för att bidra till utsläppsminskningar
och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer. Det
är även avgörande för att få till stånd en internationell klimatöverenskommelse.
Klimatförändringen har en direkt koppling till
utvecklingen i utvecklingsländerna, särskilt i de
minst utvecklade länderna och för de mest sårbara
befolkningsgrupperna.
Klimatförändringarna visar redan på ett stort behov av anpassning. De rika länderna har ett särskilt ansvar för
att finansiera anpassningsåtgärder. Regeringen
har tagit initiativ till en kommission för klimatförändring och utveckling som samlar kunskap
och erfarenhet från världen och dess slutsatser
bidrar till att utveckla anpassningsarbetet. Under
2009–2011 satsar regeringen drygt 4 miljarder
kronor på klimat och utveckling i biståndet.
Insatser för att stödja anpassning till klimatförändringarna kan innebära åtgärder som syftar
till att minska människors sårbarhet, exempelvis
investeringar i hälsa, sanitet, mark och jordbruk
och tillgång till vatten, liksom projekt som är
direkt relaterade till klimat, exempelvis väderprognoser och byggande av vallar.
Ett effektivt sätt att bidra till utsläppsminskningar utanför Sverige är att öka tillgängligheten till klimatsmart teknik. Det bidrar inte
enbart till utsläppsminskningar utan också till ett
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ökat förtroendet mellan industri- och utvecklingsländer i det internationella klimatarbetet.
Genom internationellt samarbete kan de globala
insatserna mot klimatförändringar omfatta mer
långtgående åtaganden och genomföras i enlighet med klimatkonventionens princip om kostnadseffektivitet. Ett sätt att bidra till tekniköverföring är mekanismen för ren utveckling
(CDM) och de nya mekanismer som integreras i
en ny FN- överenskommelse om minskningar av
klimatutsläpp. Dessa mekanismer är viktiga
instrument för investeringar av grön teknologi i
växande ekonomier och utvecklingsländer. Investeringarna bidrar även till att skapa en global
utsläppsmarknad där det sätts ett pris på utsläppen även i länder utan bindande åtaganden om
utsläppsminskningar. Det möjliggör för snabbt
växande länder att inte behöva gå en koldioxidintensiv väg när ekonomin växer, utan i stället
välja att undvika att investera sig fast i ett fossilberoende. Det möjliggör för utvecklingsländer
att tidigt bygga samhällen med grön teknik och
undvika beroende av kolkraft. FN-kontrollen av
insatserna ska säkerställa att de går till åtgärder
som annars inte skulle ha blivit av. Regeringen
aviserar i denna proposition ytterligare satsningar på internationella klimatinvesteringar.
Det finns en tydlig koppling mellan åtgärder
för att minska förlusten av biologisk mångfald
och påverkan på klimatet. En aktiv skogs- och
naturvårdspolitik bidrar dels till att minska
utsläppen av växthusgaser, dels till att förbättra
våra möjligheter till anpassning till ett förändrat
klimat. Välmående ekosystem och biologisk
mångfald är viktiga för att mark och biomassa
ska kunna ta upp mer koldioxid.
Särskilda internationella satsningar är viktiga i
klimatarbetet. Sverige är ordförande i i Arktiska
Rådet 2011-2013 och kommer särskilt fokusera
på hot mot den unika miljön som finns i Arktis.
Sverige är också ordförande i Barentsrådet 20092011, samt Barentsrådets miljöarbetsgrupp 20102011. Arbetet ska syfta till att skapa hållbara lösningar, öka skyddet för den arktiska miljön och
åtgärda problem med utsläpp av klimatgaser,
kemikalier och industriföroreningar.
Klimatomställningen är en utmaning av historiska mått och en av regeringens viktigaste prioriteringar. Regeringen är övertygad om att
klimatutmaningen kan vändas till en möjlighet
för Sverige. Begreppet eko-effektiv ekonomi,
som förenar näringspolitiken med klimat- och
energiutmaningarna, är värdefullt att tillämpa i
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Sverige och i EU. Ekonomiska styrmedel såsom
utsläppshandel och skatter är viktiga verktyg för
att bryta sambandet mellan utsläpp av växthusgaser och ekonomisk tillväxt. En viktig
utgångspunkt för miljöpolitiska styrmedel är att
de, i möjligaste mån, ska utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan. De ska i
största möjligaste utsträckning vara kostnadseffektiva, teknikneutrala och administrativt
enkla. Det ska löna sig att investera i teknik och
systemlösningar som bidrar till omställningen.
Sverige har redan visat att det går att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp
och har därmed en erfarenhet och ett kunnande
som stora delar av världen kommer att efterfråga
i sitt arbete att minska sina växthusgaser. Under
Sveriges EU-ordförandeskap lyfts eko-effektiv
ekonomi som ett samlat begrepp och tas upp i de
informella miljö- energi- och näringsministermötena som ett gemensamt tema. Detta utgör
ett bidrag i arbetet där Sverige som ordförande i
EU leder Europa till ett samlat inspel inom
ramen för de internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009, liksom
för de kommande diskussionerna om postLissabon agendan. Syftet med inriktningen mot
en eko-effektiv ekonomi är att diskutera utifrån
hur Europa kan öka konkurrenskraften och
samtidigt möta dagens utmaningar och gemensamma målsättningar inom klimat- och energiområdena. Goda exempel som belyser lönsamhets- och konkurrensfördelar i att minska
sin miljöpåverkan för alla typer av företag
presenteras i samband med aktiviteterna kring
eko-effektiv ekonomi under ordförandeskapet.
Omställning mot en fossiloberoende
fordonsflotta
Arbetet med att minska transportsektorns
klimatpåverkan utvecklas. Fordonsflottan bör
vara oberoende av fossila bränsle till 2030. Generellt verkande styrmedel som sätter pris på
utsläppen utgör grunden för arbetet. Miljöbilar
avses att befrias fr.o.m. den 1 juli 2009 från
fordonsskatt under fem år för att stimulera bilköparna till att välja miljöbil. Definitionen av
miljöbilar bör skärpas successivt. Antalet tankställen som erbjuder förnybara drivmedel ökar
stadigt. En ökning av låginblandningen av
FAME (biodiesel) i diesel respektive etanol i
bensin förbereds i enlighet med EU:s bränsle-
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kvalitetsdirektiv (98/70/EG) som ska vara
implementerat senast den 31 december 2010.
Regeringen är angelägen om att snabbt genomföra direktivets bestämmelser om reduktionsmålet samt de nya specifikationerna för
bensin och diesel som ger möjlighet att blanda in
upp till tio procent etanol respektive sju procent
FAME. Tidpunkten för genomförandet är beroende av hur skattebortfallet kan kompenseras.
Bindande utsläppskrav för personbilar som
börjar träda i kraft 2012 styr redan nu mot
bränslesnålare fordon. Utvecklingen av elhybrider är ett utmärkt exempel på eko-effektiv
teknik och allt större andel av nyförsäljningen är
av denna typ.
I ett framtida transportsystem kommer alla
transportslag att behöva utnyttjas effektivt. De
olika transportslagen bör i högre grad bära sina
egna miljökostnader och samhällsekonomiska
kostnader bör i högre grad internaliseras i
transportpriset. Att underlätta kombitrafik och
fler transporter på järnväg är viktiga delar i en
omställning av transportsystemet.
Hållbara städer
Det finns en stor potential att minska utsläppen
av växthusgaser och städernas miljöpåverkan
genom att utveckla hur vi bygger och planerar.
Genom att sluta kretsloppen vad gäller vatten,
avlopp, avfall och uppvärmning kan resursförbrukningen minskas. Byggmaterial kan väljas
utifrån hållbarhetskriterier. Stadsplanering kan
underlätta de mest miljövänliga transportalternativen, såsom cykel och kollektivtrafik. Ny
miljöteknik uppmuntrar medborgarna till miljöeffektiva val.
Det finns en väldig hållbarhetspotential i den
täta och mångfunktionella staden med levande
och trygga stadsmiljöer, gott underlag för
klimatvänlig kollektivtrafik, möjligheter till
effektiv uppvärmning och låga utsläpp av växthusgaser per capita.
För att stimulera utvecklingen inom hållbart
byggande och planering har regeringen inrättat
en delegation för hållbara städer. Delegationen
stimulerar arbetet för långsiktigt, välfungerande
och attraktiva stadsmiljöer där hög livskvalitet
går hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. Delegationen samarbetar

med kommunerna, marknadens aktörer och
andra parter.
Delegationen ska sprida information om
exempel på hållbart stadsbyggande och stödja
export av miljöteknik och främja internationellt
samarbete. Stöd ska fördelas för att stimulera
hållbara stadsbyggnadsprojekt som bidrar till att
minska utsläppen av växthusgaser och kan
fungera som goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad stadsplanering och
applicerad miljöteknik. Projekten ska visa
potentialen i utvecklingen av hållbara städer, vara
demonstrationsobjekt och underlätta spridning
och export av miljöteknik och kunnande.
Anpassning till ett förändrat klimat
Klimatförändringarna har redan börjat visa sig,
även i Sverige. Årsmedeltemperaturen har blivit
en grad högre 1991-2005 jämfört med perioden
1960-1990 och nederbörden har blivit cirka 7
procent rikligare. Förändringarna väntas fortsätta under hela det kommande seklet. Klimatförändringarna leder bl.a. till ökad risk för översvämningar, skred och ras till följd av ökad
nederbörd och ökande vattenflöden.
I statsbudgeten för 2009 infördes ett nytt
anslag för klimatanpassning. Anslaget syftar till
att arbetet med anpassning till ett förändrat
klimat ska stärkas och samordningen förbättras,
både på central och regional nivå. Arbetet bör
genomsyra hela samhället. Länsstyrelserna har
fått ett övergripande regionalt samordningsansvar för klimatanpassning. Arbetet bör samordnas med annat relevant arbete på länsstyrelserna, exempelvis råd för krisberedskap
och olyckor som redan finns och med vattenmyndigheter.
Lantmäteriet har i uppdrag att ta fram en ny
höjddatabas för att förbättra kunskapsunderlaget
för bedömningen av risker och planering av
åtgärder vad gäller att minimera riskerna för
översvämning, ras och skred. Översvämningsriskerna i ett förändrat klimat fortsätter att kartläggas vid Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. Särskilt prioriteras att förbättra
kunskaperna kring risker för skred i Göta älvdalen. Regeringen fortsätter och förstärker nu
denna satsning i syfte att möjliggöra karteringar
avseende ras- och skredrisker på andra ställen än
Göta Älvdalen och översvämningskarteringar.
Resurser ges även till Sveriges meteorologiska
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och hydrologiska institut för att förbättra tillgången till data till stöd för länsstyrelser och
kommuner.
Haven som resurs för samhället
Våra hav, Östersjön och Västerhavet, utgör en
stor resurs för samhället. Övergödning, hårt
fisketryck och utsläpp av miljögifter har fått
allvarliga konsekvenser för haven. Många sektorer i samhället nyttjar och påverkar havet på
olika sätt.
Inriktning för svensk havspolitik är att havets
och kustområdenas resurser ska nyttjas hållbart
så att ekosystemen bevaras och restaureras samtidigt som havsanknutna näringar kan utvecklas,
växa och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft. Havspolitiken ska vara integrerad
och sektorsövergripande och utgå från en helhetssyn på nyttjandet och bevarandet av resurserna. Genom EU-samarbetet och Helcom ska
det regionala samarbetet i havsfrågor stärkas.
Havspolitiken ska involvera och skapa delaktighet med berörda intressenter.
Regeringen satsar totalt över en miljard
kronor för att förbättra miljön i haven under
denna mandatperiod. Med denna budget fortsätter regeringen satsningen på havsmiljön med
lika hög nivå som tidigare år.
Åtgärder för förbättrad havsmiljö
Regeringens havsmiljöpolitik har från inledningen av mandatperioden varit inriktad på konkreta åtgärder för förbättringar av vattenmiljön
t.ex. beslutet om förbud mot fosfat i tvätt- och
maskindiskmedel. Parallellt tog regeringen tidigt
i mandatperioden initiativ till pilotprojekt som
ger möjligheter att testa nya metoder och tekniker, och som senare har vuxit i omfattning,
exempelvis syresättning av syrefattiga bottnar
och återställande av marina vandringsvägar för
kust- och havslevande bestånd.
En av anledningarna bakom havets bräckliga
miljö är bristen på finansiering av vattenvård,
inte minst på lokal nivå. I havspropositionen från
2009 infördes därför ett särskilt stöd till lokala
vattenvårdssatsningar (LOVA). Övergödningen
är ett dominerande problem. Avsikten är därför
att merparten av stödet ska användas till åtgärder
som bidrar till minskade mängder av fosfor- eller
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kväveföreningar i Östersjön eller Västerhavet
t.ex. för anläggning av musselodlingar som
minkar närsalterna kring kusterna eller utbyggnad av mottagningsanläggningar för avfall
från båttoaletter för att minska övergödningen.
Ett flertal specificerade åtgärder genomförs
också, bl.a. ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsfartyg. Genomförandet av
åtgärdsprogram inom ramen för EU:s ramdirektiv för vatten kommer att bidra till
förbättringen av havsmiljön.
Åtgärderna på land är minst lika viktiga för att
minska övergödningen. Jordbruket står för den
största andelen av de samlade svenska utsläppen
till havet och det finns därför behov av fler
åtgärder för att minska utsläppen. Det är nödvändigt för att uppnå Sveriges åtagande enligt
Helcoms Aktionsplan för Östersjön, (Baltic Sea
Action plan). Regeringen kommer därför att
införa ytterligare begränsningar för spridning av
stallgödsel, krav på skyddsavstånd vid spridning
nära vattendrag och på starkt sluttande mark
invid vattendrag. Inom landsbygdsprogrammet
har åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten
hög prioritet och landsbygdsprogrammet
används för att bidra till att klara det svenska
åtagandet i Helcoms aktionsplan. Fisket har
avgörande påverkan på havens ekosystem.
Därför gör regeringen omfattande satsningar på
att utveckla en hållbar fiskesektor. Skonsammare
fiskeredskap som minimerar bifångster och
utkast av fisk utvecklas. Åtgärder för att stärka
de naturliga fiskbestånden och restaurera
vattenmiljön genomförs. Fiskeflottan kapacitet
reduceras för att vara i balans med bestånden.
En nationell strategi och regionala åtgärdsprogram upprättas för restaurering av värdefulla
och övergödda havsmiljöer och kustnära områden. Klassificering av hotade marina arter och
habitat förbättras och åtgärdsprogram genomförs. Långsiktiga förvaltningsplaner för sälar,
skarv och utter utarbetas. Åtgärdsplaner utarbetas för ett antal fiskarter med hotade bestånd.
Fortsatta satsningar görs för att minska utsläppen av farliga ämnen till havet. Särskilt
viktigt är åtgärder mot kadmium, kvicksilver och
nonylfenol. Ekonomiskt stöd ges, genom
LOVA bidraget, för att etablera båtbottentvättar som kan ersätta farliga båtbottenfärger.
Ägarlösa vrak kan utgöra ett miljöproblem
genom läckage av t.ex. oljor och metaller. Därför
genomför Sjöfartsverket en mycket viktig första
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inventering i syfte att klargöra omfattning och
miljörisker med ägarlösa vrak.
Kunskapen om havsmiljön behöver förbättras.
Det finns fortfarande stora brister i kunskapen
t.ex. om ekosystemens struktur och hur de
fungerar, om hur processer på land påverkar
havsmiljön samt hur fisket påverkar ekosystemen och vattenkvaliteten. Regeringen har
stärkt havsmiljöforskningen med den forskningspolitiska propositionen (prop. 2008/09:50).
Det inrättade Havsmiljöinstitutet har en viktig
samordnande roll, bland annat att sammanställa
vetenskapligt underlag, göra synteser och analyser samt sprida information om havsmiljön.
Samarbete mellan Östersjöländerna
Sverige är pådrivande i arbetet med att utforma
EU:s havspolitik och dess Östersjöstrategi, att
stärka Helcoms arbete bl.a. genom att på olika
sätt medverka till att genomföra organisationens
ambitiösa aktionsplan samt att vara delaktiga i de
övriga
internationella
havskonventionerna.
Aktionsplanen
fördelar
de
nödvändiga
utsläppsminskningarna mellan länderna och
Sverige avser att presentera en svensk
handlingsplan för genomförandet vid Helcoms
miljöministermöte 2010.
Framtagandet av en Östersjö-strategi ger
möjlighet till att långsiktigt öka EU:s engagemang i Östersjöregionen. De nuvarande resurser och satsningar inom regional-, jordbruk-,
fiskeri- och kemikaliepolitiken måste tydligare
styras för att skapa förutsättningar för en bättre
havsmiljö. Att i Östersjöstrategin peka ut Östersjön som ett pilotprojekt, enligt EU:s marina
direktiv, innebär att Östersjöområdet med stöd
av EU kan gå längre och snabbare fram med sina
miljösatsningar. Sverige arbetar långsiktigt för
att stärka Helcom som mellanstatlig aktör för
havsmiljöarbetet i Östersjöområdet. Sverige är
2010-12 ordförande i Helcom och kommer att
aktivt arbeta för att Östersjöns aktionsplan ska
genomföras så att närsaltutsläppen till havet
kraftigt kan begränsas. Strävan bör vara att
åtgärder genomförs där de gör störst nytta i
vattensystemen som helhet och efter en fördelning av åtgärdsbördan som ger hög kostnadseffektivitet och är samhällsekonomiskt rimlig.
Sverige stödjer ekonomiskt inrättandet av en
mellanstatlig finansieringsfond med syftet att
bidra med finansiering av projekt och åtgärder

för att förbättra Östersjöns miljö. Sverige deltar
aktivt i Ospars arbete samt ser en viktig roll för
Ospar i genomförandet av EU:s marina direktiv.
EU:s havspolitik bör innehålla tydliga åtgärder
inom de berörda sektorerna (fiske, sjöfart,
energi, turism). EU:s Östersjöstrategi kommer
under 2010 in i ett genomförandeskede där det
bl.a. ska utvecklas hur Östersjön ska fungera
som ett pilotområde för havspolitiken inom EU.
Miljöperspektivet behöver integreras så att jordbrukssektorn, fiskerisektorn och kemikalieområdet i ökad utsträckning tar hänsyn till den
marina miljön.
Ny havsmiljömyndighet inrättas
För att uppnå en effektiv och ändamålsenlig
havs- och vattenförvaltning finns det behov av
en central förvaltningsmyndighet som bör tilldelas ansvaret för havs- och vattenmiljöfrågor. I
propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170) bedömde regeringen
att en utredning bör tillsättas för att komplettera
beslutsunderlaget för den slutliga utformningen
av en sådan myndighet med hänsyn till övriga
utredningar på området. Frågan bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Biologisk mångfald – hörnsten i regeringens
miljöpolitik
Bevarande av den biologiska mångfalden är en
hörnsten i regeringens miljöpolitik. En grundläggande utgångspunkt är det globala målet att
hejda förlusten av biologisk mångfald till 2010.
För att nå detta mål och flera miljökvalitetsmål
krävs en fortsatt satsning på det breda arbetet
med att skydda och hållbart nyttja den biologiska mångfalden. Skydd av naturområden är ett
av flera verktyg för att nå miljökvalitetsmålen.
Biologisk mångfald är en förutsättning för liv
på jorden. Mångfalden säkrar nödvändiga ekosystemtjänster som försörjer oss med livsmedel
och vattenrening, ger möjlighet att upprätthålla
luftens syrehalt och jordens bördighet och som
buffrar effekter av klimatförändringen. Ekosystemen förser oss människor med varor och
tjänster som är nödvändiga både för vår överlevnad och för vårt välbefinnande. Ekosystemens
motståndskraft spelar också stor roll för förmågan att stå emot klimatförändringarna. Ett
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överutnyttjande av naturresurser och föroreningar av miljön kan leda till sådana skador på
ekosystemen att deras förmåga att leverera
tjänsterna försvagas eller upphör.
Varierande natur- och kulturmiljöer med rik
biologisk mångfald ger allmänheten, inklusive
besökare från andra länder möjligheter till rekreation och friluftsliv. I folkhälsoarbetet är naturen
och friluftslivet en allt viktigare byggsten. Med
allemansrätten står naturen öppen för alla, vilket
kan bidra till att skapa förståelse och engagemang för betydelsen av en god natur- och kulturmiljö.
I det internationella miljöarbetet under 2010
kommer översynen av den strategiska planen
inom konventionen för biologisk mångfald att
prioriteras. Nya mål för att hejda förlusten av
biologisk mångfald ska antas. Värdet av ekosystemtjänster behöver tydligare lyftas fram i
konventionsarbetet.
Kopplingarna
mellan
klimatförändringarna och hoten mot arter och
växter kräver nya globala strategier och åtgärder.
Hållbart skydd av naturområden
Skydd av olika naturtyper är en viktig del av
naturvårdsarbetet. Regeringen har därför ökat
takten och utvecklat flera nya sätt för att skydda
skog samt anslagit mer medel än tidigare
mandatperioder. Takten för att skydda värdefull
skog har varit alltför långsam. De regelverk,
metoder och arbetssätt för skydd av naturområden som tillämpats har visat sig otillräckliga
för att nå de mål som riksdagen fastställt, särskilt
när det gäller skydd av skog. Stora ansträngningar bör fortsatt göras av såväl staten som
skogsägarna för att skyddsvärda skogar inte ska
avverkas utan bevaras antingen som frivilliga
avsättningar eller genom formellt skydd. Inom
anslaget till biologisk mångfald prioriterar
regeringen skydd av naturområden.
Samtidigt initieras nya åtgärder och metoder
för att bredda naturvårdsarbetet och skydda de
skogar, våtmarker och andra naturmiljöer som
behöver skydd. Markägarens kunskap och engagemang ska tas tillvara och för att stärka den
lokala förankringen bör användningen av naturvårdsavtal öka. Det är av stor betydelse att
incitament skapas för markägare att själva ta initiativ till bevarande av natur, både på frivillig
basis och i form av formellt skydd. En möjlighet
för markägare att ta initiativ till formellt skydd
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av natur införs genom det s.k. Kometprogrammet. Uppfyllande av miljökvalitetsmålen bör vara utgångspunkten vid tecknande av
naturvårdsavtal.
Markägare som har höga naturvärden på sin
mark och som gör frivilliga insatser för att
bevara dessa är värda stor uppskattning från
samhället. De ska även kunna få ersättning när
naturvårdsintressen innebär väsentliga intrång i
deras möjligheter att bruka sin fastighet.
Avskaffande av toleransavdraget vid beräkning
av intrångsersättning ska bidra till snabbare
processer vid skydd av natur och att markägare
får bättre erkännande för att de värnar värdefull
natur på sin fastighet.
Marker med höga naturvärden inom odlingslandskapet, men också inom renskötselområdet
och till viss del skogsmark, skyddas i stor utsträckning med hjälp av landsbygdsprogrammets
miljöersättningar.
Staten bör på sin egen mark säkerställa ett
långsiktigt skydd av områden med höga naturvärden för att bidra till uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen. Skogar med höga naturvärden på
Sveaskogs marker håller på att skyddas som
naturreservat. Inventerade skogsområden med
höga skyddsvärden på Statens fastighetsverks
marker (cirka 110 000 hektar) bör långsiktigt
undantas från skogsbruk genom att successivt
överföras till Naturvårdsverket för att skyddas
som naturreservat. Även inventerade skogsområden med höga skyddsvärden på Fortifikationsverkets marker (cirka 16 000 hektar)
bör långsiktigt undantas från skogsbruk.
Sammantaget leder de samlade åtgärderna till
att ytterligare drygt 180 000 hektar skogsmark
nedan gränsen för fjällnära skog har skyddats
under mandatperioden.
Delmålet om formellt skydd av skogsmark
ligger därmed inom räckhåll till 2010 genom bl.a.
skyddet av delar av Sveaskogs mark, bevarande
av statens skyddsvärda skogar samt pågående
bevarandearbete för skyddsvärd natur kombinerat med de nya arbetssätt och förstärkt dialog med markägare som presenterats i propositionen Hållbart skydd av naturområden
(2008/09:214).
Den lokala delaktigheten är en förutsättning
för långsiktigt och hållbart skydd av naturområden. Regeringen återupptar därför den
lokala naturvårdssatsningen (LONA) fr.o.m.
2010.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

En trovärdig rovdjurspolitik
Sverige ska ha livskraftiga stammar av björn,
varg, järv, lodjur och kungsörn. Varje art ska
finnas inom artens naturliga utbredningsområde.
Vägen till bättre samexistens mellan människor och rovdjur börjar i beslut om förvaltningen av rovdjursstammarna. Ett regionaliserat
ansvar med lokalt inflytande och med möjlighet
att ansvara för rovdjursstammarnas utveckling är
avgörande verktyg för att nå ett brett stöd för
rovdjurspolitiken och för att skapa långsiktigt
goda förutsättningar för samexistens mellan
människor och rovdjur. Beslut om förvaltningen
ska ske på ett ansvarsfullt sätt med beslut som i
högre grad fattas närmare de människor som
lever i rovdjurens närhet.
Rovdjurspolitiken behöver vara trovärdig,
acceptansen för rovdjuren och förtroendet för
rovdjurspolitiken behöver stärkas. Regeringen
har föreslagit att länsstyrelserna får ett utvidgat
ansvar för förvaltningen och det lokala inflytandet stärks med inrättandet av viltförvaltningsdelegationer med bred representation
från olika samhällsintressen, exempelvis naturvårdsorganisationer, markägarorganisationer och
näringsföreträdare.
Regeringen vidtar nu kraftfulla insatser för att
stärka vargstammens genetiska status och därmed förutsättningarna för en livskraftig stam.
Högst 20 vargar som ökar den genetiska variationen införlivas i den svenska populationen
under de närmaste fem åren.
Vargstammen hålls samtidigt på en nivå som
långsiktigt skapar en större acceptans för vargen
i vår fauna. Riksdagens etappmål föreslås förlängas fram till dess att konsekvenserna för
boende och berörda i rovdjurstäta områden och
vargstammens långsiktigt gynnsamma bevarandestatus har utvärderats. Tillväxten hålls på
en lägre nivå genom beslut om begränsad licensjakt kompletterad med skyddsjakt av skadegörande individer. Jakt ska kunna påbörjas under
vintern 2010. Delegationsbeslut ska ta hänsyn till
naturliga variationer, exempelvis att antalet föryngringar varierar från år till år, och därmed utgå
från en populationsstorlek som inte överstiger
210 vargar.
Konsekvenserna för boende och berörda i
rovdjurstäta områden, stammarnas långsiktigt
gynnsam bevarandestatus och åtgärderna för att
stärka främst vargens genetiska status utvärderas.
Utvärderingen sker genom tillsättandet av en

grupp med bred representation av olika samhällsintressen och ska överlämnas till regeringen
senast den 1 juli 2012.
Utveckling av miljökvalitetsmålen
Miljömål som samlar alla som arbetar för miljön
att ta sig an de gränsöverskridande miljöutmaningar vi står inför i dag är av stor betydelse. Miljömålen ska vidare ange riktningen så
att Sverige fortsatt ska vara ledande i det internationella miljöarbetet.
Miljömålen är ett viktigt verktyg i svensk
miljöpolitik. En tydlig målstruktur kopplat till
ett uppföljningssystem ger en effektiv styrning
och utveckling av miljöpolitiken nationellt, regionalt och lokalt. En översyn av miljömålssystemet pågår. Ny kraft ska tillföras miljömålsarbetet utifrån det arbete som sker i EU och
internationellt och genom att ta tillvara näringslivets engagemang för miljön. Systemets struktur
och organisation ska förenklas och effektiviseras,
bl.a. för att få en ökad samhällsekonomisk
effektivitet.
Ett strandskydd med möjlighet till
landsbygdsutveckling
Under 2009 har en ny strandskyddsbestämmelse
trätt i kraft. Mer ändamålsenliga regler har ersatt
tidigare regelverk som steg för steg gröpts ur.
Strandskyddets betydelse för friluftsliv, växtoch djurliv ligger fortfarande i centrum för det
nya strandskyddet. De nya reglerna öppnar upp
för landsbygdsutveckling samtidigt som skyddet
stärks för de mest skyddsvärda områdena med
högt exploateringstryck. De särskilda skäl som
krävs för att få dispens från strandskyddet har
preciserats för att därmed ge ett tydligare skydd i
de områden där ett starkt tryck på exploatering
finns.
Utöver detta har regler införts som ger
kommunerna möjlighet att peka ut särskilda
landsbygdsutvecklingsområden inrättats. Inom
dessa områden ska möjligheterna till strandnära
byggande förbättras. Besluten flyttas närmare
människorna genom att det är kommunerna som
övertar ansvaret för strandskyddsdispenserna.
Särskilda medel finns avsatta för att förstärka
länsstyrelsernas övergripande arbete och uppföljning av hur det nya strandskyddet fungerar så
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att intentionerna om ett förstärkt strandskydd i
högexploaterade områden och möjligheter till
landsbygdutveckling blir verklighet.
En förbättrad återvinning
Kretsloppspolitiken, som innebär att alla varor så
långt det är möjligt ska återanvändas eller återvinnas, behöver ständigt utvecklas. Allt avfall bör
ses som en resurs för ny användning. Regeringens ambition är att fortsatt minska mängden
avfall som inte återcirkuleras. Regeringen strävar
särskilt efter att organiskt avfall ska tas om hand
så att mer biogas kan utvinnas genom rötningsprocesser. Biogasproduktion minskar även utsläppen av metan från återvinningsanläggningar.
En förutsättning för att avfallshantering och
återvinning ska fungera är att konsumenterna
kan lita på att avfallet tas om hand säkert och
effektivt och att servicegraden för konsumenterna är hög. Regeringen har sett ett behov
av att utveckla samarbetet mellan kommuner
och producenter av förpackningar och returpapper och tillsatte därför en förhandlingsman
med uppgift att åstadkomma ett förbättrat samarbete. En överenskommelse har nåtts mellan
parterna under 2009 som innebär att flera konkreta initiativ tas för att förbättra återvinningen
och stärka samarbetet mellan parterna. Överenskommelsen innebär bl.a. att antalet insamlingsstationer ökar och servicenivån förbättras, i
syfte att minska nedskräpningen runt insamlingsstationerna, och att informationsarbetet och
kommunikationen med konsumenterna stärks.
Överenskommelsen lägger också grunden för
fortsatt utveckling av samarbetet med gemensamma forskningsprojekt för teknikutveckling.
Regeringen ser mycket positivt på en förbättrad
avfallshantering genom ett stärkt samarbete
mellan parterna och kommer att följa utvecklingen noga.
Regeringen avser att under 2010 återkomma
till riksdagen med förslag till ändringar i
miljöbalken för att genomföra EG:s nya
ramdirektiv om avfall.
En effektiv och framåtsyftande
kemikaliepolitik
Kvicksilver är en av tungmetall som när den
sprids i naturen orsakar stora miljöskador.
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Under 2009 har kvicksilver förbjudits i Sverige.
Förbudet innebär att varor som innehåller kvicksilver inte får släppas ut på den svenska marknaden, utom de ljusarmaturer som regleras på
EU-nivå. Alternativa tekniker måste därför
användas i tandvården, vid kemisk analys och i
kloralkaliindustrin. Inom EU driver Sverige på
för att kvicksilver i lågenergilampor ska minskas
och fasas ut.
De senaste åren har det skett en snabb
utveckling av gemensam kemikaliepolitik inom
EU, främst genom EU:s nya kemikalielagstiftning Reach. Lagstiftningen är ett stort steg
framåt för EU:s regler på kemikalieområdet och
en framgångsrik tillämpning är en viktig förutsättning för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Det svenska kemikaliearbetet håller en fortsatt hög nivå genom att ansvariga myndigheter
får tillräckligt med resurser för kemikalietillsyn,
en snabbare handläggning samt säkerställande av
att Sverige fortsatt kan agera som en av de mest
drivande medlemsstaterna i kemikaliearbetet
inom EU och internationellt.
Regeringen avser att fortsatt vara en drivande
kraft för att skapa en starkare, mer effektiv och
framåtsyftande global kemikaliepolitik. Flera
internationella överenskommelser har framgångsrikt förhandlats fram under de senaste
åren. Regeringen ger nu högsta prioritet åt
ansträngningar för ett effektivt genomförande av
konventionerna och till att få till stånd verkningsfulla efterlevnadsmekanismer. En långsiktig och stabil finansiering av arbetet är en stor
utmaning.
Regeringen vill fortsätta prioritera den globala
kemikaliestrategin (SAICM) där Sverige är en av
de största givarländerna. En grund har lagts för
att SAICM systematiskt ska kunna ta om hand
nya kemikalieregleringar. Sverige kommer fortsätta vara drivande för att förbättra informationen om innehållet av farliga kemikalier i varor.
Regeringen kommer särskilt prioritera arbetet
med att skapa en ny konvention för att reglera
användning och spridning av kvicksilver. Sverige
kommer verka för att den nya kvicksilverkonventionen förses med en mekanism som
tillåter reglering även av andra farliga ämnen, när
de identifieras i framtiden.
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3.9

Budgetförslag

3.9.1

1:1 Naturvårdsverket

inkomsttitel 2552. För 2010 beräknas avgifterna
till 12 miljoner kronor, varav merparten från
miljöskyddsavgifter.
Naturvårdsverket får disponera avgifter avseende jägarexamen/jaktkortsregister, batterifonden och den s.k. NOx-avgiften. Avgifterna
till batterifonden bedöms minska framöver.

Tabell 3.4 Anslagsutveckling 1:1 Naturvårdsverket
Tusental kronor

2008

Utfall

1

2009

Anslag

336 758

2010

Förslag

349 143

2011

Beräknat

353 335

2

355 390

3

2012

Anslagssparande
Utgiftsprognos

339 191

Beräknat

10 839
337 521

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 349 143 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Naturvårdsverket för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 353 335 000
kronor och för 2012 till 355 390 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 349 143 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 349 143 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Naturvårdsverkets förvaltningskostnader, inkl. verkets kostnader för att
administrera de verksamheter som finansieras via
sakanslagen.

Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Naturvårdsverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

336 758

336 758

336 758

12 385

16 577

18 632

349 143

353 335

355 390

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

Tabell 3.5 Offentligrättslig verksamhet

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

13 934

2 388

11 546

Prognos 2009

11 500

3 500

8 000

Budget 2010

10 700

3 500

7 200

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.9.2

Tabell 3.6 Uppdragsverksamhet

1:2 Miljöövervakning

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

17 444

17 444

0

15 900

15 900

0

15 400

15 400

0

Tabell 3.8 Anslagsutveckling 1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkterna från offentligrättslig verksamhet för
2008 uppgick till 14 miljoner kronor, varav 11
miljoner kronor från miljöskyddsavgifter som
redovisas mot inkomsttitel 2537 Miljöskyddsavgifter och 3 miljoner kronor från övriga
offentligrättsliga avgifter som redovisas mot

2008

Utfall

297 521

2009

Anslag

306 856

2010

Förslag

304 093

2011

Beräknat

304 093

2012

Beräknat

304 093

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 611
305 901

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för uppföljning och rapportering knuten till miljökvalitetsmålen, för miljöövervakning, för bidrag till vissa ideella organisationer m.fl., för bidrag till projektet Swedish
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Water House vid Stockholm International
Water Institute (SIWI) samt för bidrag till bl.a.
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådets
arbete med miljökrav vid offentlig upphandling
och miljöledningssystem.
Medlen till uppföljning och rapportering
knuten till miljökvalitetsmålen och till miljöövervakning fördelas av Miljömålsrådet vid
Naturvårdsverket. Rådet fattar beslut om den
nationella miljöövervakningens inriktning samt
fördelar även medel till viss regional miljöövervakning. En del av anslaget används också för
internationellt miljöövervakningsarbete och
arbete med internationell rapportering som en
följd av EG-direktiv och andra internationella
åtaganden.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:2 Miljöövervakning
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 82 000 000 kronor under perioden 2011–
2013.

Skälen för regeringens förslag: Miljöövervakning genomförs bl.a. i program som löper
över flera år. För att avtal ska kunna tecknas med
dem som utför övervakningen har regeringen ett
särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Bemyndiganderamen för 2010 föreslås öka
med 17 miljoner kronor jämfört med innevarande år i syfte att genom ökad långsiktighet
förbättra planeringsförutsättningarna för länsstyrelserna och den regionala miljöövervakningen och därmed öka kostnadseffektiviteten.

medier, trossamfund och fritid, avsnitt 15.4.3).
För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att 63 000 kronor överförs
från anslag 1:2 Miljöövervakning m.m. till
utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund
och fritid anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner
• tillförs anslaget medel för åtgärder föreslagna i samband med propositionen
Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150). Anslaget ökas
med 7 miljoner kronor per år fr.o.m. 2010.
• minskas anslaget med anledning av att tidigare beslut om tillfällig finansiering av
arbetet med havsmiljöövervakning m.m.
under 2008–2009 upphör. Anslaget minskas med 20 miljoner kronor per år fr.o.m.
2010.
• minskas anslaget med anledning av att tidigare beslut om tillfällig finansiering av
arbetet med en nationell handlingsplan för
miljökrav vid offentlig upphandling 2007–
2009 upphör. Anslaget minskas med 7
miljoner kronor per år fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att 304 093 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Miljöövervakning
m.m. för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
304 093 000 kronor och för 2012 till 304 093 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Miljöövervakning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

308 856

308 856

308 856

-4 763

-4 763

-4 763

304 093

304 093

304 093

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden
För fortsatt finansiering av havsmiljöövervakningen överförs 15 miljoner kronor per år 2010–
2012 från anslaget 1:12 Havsmiljö.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella
sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17 Kultur,
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Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Tabell 3.10 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:2 Miljöövervakning
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

40 197

51754

62 467

42 704

54 000

78 000

-31 147

-43 287

-59 000

Utestående åtaganden

51754

62 467

81 467

Erhållet/föreslaget bemyndigande

65 000

65 000

82 000

3.9.3

1:3 Åtgärder för biologisk mångfald

Tabell 3.11 Anslagsutveckling 1:3 Åtgärder för biologisk
mångfald
Tusental kronor

2008

Utfall

1 957 795

2009

Anslag

1 780 997

2010

Förslag

1 777 297

2011

Beräknat

1 956 652

2012

Beräknat

1 939 652

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

42 882
1 770 477

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för insatser för bevarande och
restaurering av biologisk mångfald samt bevarande, skydd, skötsel och restaurering av värdefulla naturmiljöer för biologisk mångfald och
friluftsliv. Anslaget får särskilt användas för
• statsbidrag till kalkning av sjöar och
vattendrag enligt förordningen (1982:840),
• ersättningar enligt 31 kap. miljöbalken
(1998:808) såvitt avser Naturvårdsverkets
ansvarsområde,
• kostnader för förvärv samt avtalslösningar
för statens räkning av värdefulla naturområden,
• kostnader för utredning, förhandling och
värdering i samband med säkerställande av
värdefulla naturområden,
• statsbidrag till kommuner och kommunala
stiftelser för skydd och förvaltning av
värdefulla naturområden,

•
•
•
•

Beräknat
2011

Beräknat
2012-2013

-50 000

-31 467

–

–

kostnader för förvaltning av skyddade områden, inklusive naturvårds- och fastighetsförvaltning,
kostnader för artbevarande och för viltförvaltning,
kostnader för kunskapsuppbyggnad och
metodutveckling, samt
kostnader för vattenförvaltning enligt
EG:s ramdirektiv för vatten.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 360 000 000 kronor
efter 2010.

Skälen för regeringens förslag: För att fleråriga
avtal ska kunna tecknas avseende skydd och
förvaltning av värdefulla naturområden m.m. har
regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Bemyndiganderamen för
2010 föreslås öka med 80 miljoner kronor jämfört med innevarande år till följd av ökat behov
av medfinansiering i fleråriga projekt, förhandsbesked om statsbidrag till kommuner och
kommunala stiftelser för områdesskydd m.m.
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Tabell 3.12 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk mångfald
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012-

72 372

126 648

193 648

–

–

Nya åtaganden

113 929

205 000

330 000

–

–

Infriade åtaganden

-59 654

-138 000

-165 000

-179 324

-179 324

Utestående åtaganden

126 648

193 648

358 648

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

280 000

280 000

360 000

–

–

Regeringens överväganden
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner
• tillförs anslaget medel för åtgärder föreslagna i samband med propositionen
Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag (prop. 2004/05:150). Anslaget ökas
med 8 miljoner kronor per år fr.o.m. 2010.
• tillförs anslaget medel med anledning av
att tidigare finansiering av arbetet med
havsmiljöövervakning från anslaget upphör. Anslaget ökas med 20 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2010.
• tillförs anslaget medel med anledning av
att tidigare finansiering från anslaget av
arbetet med en nationell handlingsplan för
miljökrav vid offentlig upphandling upphör. Anslaget ökas med 7 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2010.
• tillförs anslaget medel med anledning av
att tidigare neddragning av anslagsnivån
återställs. Anslaget ökas med 185 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2011.
• minskas anslaget med anledning av tidigare
beslut om delfinansiering av regeringens
havsmiljösatsning. Anslaget minskas med
35 miljoner kronor 2010 och med 50
miljoner kronor per år 2011 och 2012.
• minskas anslaget med anledning av att tidigare beslut om finansiering av en förbättrad framtida hantering av strandskyddet under 2009–2011 upphör.
Anslaget minskas med 0,7 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2010 och med 9 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2012. Inom ramen
för anslaget beräknas dock ytterligare
medel användas för arbetet.
46

•

•

minskas anslaget med anledning av att tidigare beslut om finansiering av en särskild
satsning på frågan om förvaltning av de
stora rovdjuren under 2009–2011 upphör.
Anslaget minskas med 3 miljoner kronor
per år fr.o.m. 2010 och med 8 miljoner
kronor per år fr.o.m. 2012. Inom ramen
för anslaget beräknas dock ytterligare
medel användas för arbetet.
minskas anslaget med anledning av fortsatt och ändrad finansiering av satellitbildsdatabasen vid Lantmäteriet. Anslaget
minskas med 5,2 miljoner kronor per år
fr.o.m. 2011.

Regeringen föreslår att 1 777 297 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Åtgärder för biologisk
mångfald för 2010. För 2011 beräknas anslaget
till 1 956 652 000 kronor och för 2012 till
1 939 652 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Åtgärder för biologisk mångfald
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

1 780 997

1 780 997

1 780 997

-3 700

180 855

163 855

-5 200

-5 200

1 956 652

1 939 652

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 777 297

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.9.4

1:4 Sanering och återställning av
förorenade områden

Tabell 3.14 Anslagsutveckling 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

2008

Utfall

250 133

2009

Anslag

524 973

2010

Förslag

594 518

2011

Beräknat

556 618

2012

Beräknat

565 718

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

157 080
400 042

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för inventeringar, undersökningar och åtgärder för att sanera och efterbehandla förorenade områden samt för framtagande av prioriteringsunderlag. Anslaget får
användas till att åtgärda från risksynpunkt särskilt angelägna saneringsobjekt och till akuta
saneringsinsatser. Anslaget används vidare för att
inventera förekomsten och genomföra ansvarsutredningar och nödvändiga undersökningar av
objekt som förorenats av en statlig organisation
som inte längre finns kvar. Anslaget används
även för hanteringen av omhändertagande av
historiskt radioaktivt avfall från icke kärnteknisk
verksamhet.
Anslagssparandet från 2008 beror huvudsakligen på att beställningsbemyndigande
används i stället för att bidrag utbetalas i förskott. Ökade kvalitetskrav på bl.a. utredningar i
syfte att minska risken för fördyrningar samt
förseningar i flera pågående projekt har också
bidragit. Anslagssparandet från 2009 bedöms
påverkas av att kommunerna avvaktar med att
starta nya projekt med anledning av förslag till
ändrade bidragsregler.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
1 050 000 000 kronor efter 2010.

Skälen för regeringens beslut: För att avtal ska
kunna tecknas avseende fleråriga insatser vad
gäller inventering, undersökning och åtgärder
för att sanera och efterbehandla förorenade
områden har regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Bemyndiganderamen för 2010 föreslås föreslås minska
med 50 miljoner kronor jämfört med innevarande år.
Regeringens överväganden
För att finansiera en förstärkning av Sveriges
arbete inom kemikalieområdet föreslår regeringen att 30 miljoner kronor per år överförs från
anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden till anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen fr.o.m. 2010.

Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade
områden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012-

Ingående åtaganden

102 250

545 049

846 130

–

–

Nya åtaganden

512 799

500 000

700 000

–

–

Infriade åtaganden

-70 000

-198 919

-500 000

-500 000

-546 130

Utestående åtaganden

545 049

846 130

1 046 130

–

–

Erhållet/föreslaget bemyndigande

600 000

1 100 000

1 050 000

–

–
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Regeringen avser under våren 2010 lägga förslag
om en ändrad instansordning för vissa mål och
ärenden enligt plan- och bygglagen (1987:10)
och miljöbalken. Propositionen avses bl.a.
innehålla förslag om flytt av verksamheter
mellan utgiftsområden. För att finansiera omställningskostnaderna för reformen föreslår
regeringen att 4,6 miljoner kronor 2010 överförs
till utgiftsområde 4 Rättsväsendet anslaget 1:5
Sveriges Domstolar från utgiftsområde 20 Allmän
miljö- och naturvård anslaget 1:4 Sanering och
återställning av förorenade områden. För 2011
och 2012 beräknas 36,5 miljoner kronor respektive 27,4 miljoner kronor överföras för detta
ändamål. För ökade löpande kostnader i samband med reformen beräknas ytterligare 6
miljoner kronor per år fr.o.m. 2011. Regeringen
avser att i 2010 års ekonomiska vårproposition
återkomma med förslag om verksamhetsflytt
mellan berörda utgiftsområden. Se även under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse, utgiftsområde 4
Rättsväsendet samt utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande och
konsumentpolitik.
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner tillförs anslaget medel för åtgärder
föreslagna
i samband med propositionen
Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag
(prop. 2004/05:150). Anslaget ökas med 85
miljoner kronor per år fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att 594 518 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden för 2010. För
2011 beräknas anslaget till 556 618 000 kronor
och för 2012 till 565 718 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.16 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Sanering och återställning av förorenade områden
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

539 973

539 973

539 973

54 545

16 645

25 745

594 518

556 618

565 718

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

48

3.9.5

1:5 Miljöforskning

Tabell 3.17 Anslagsutveckling 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

2008

Utfall

88 758

2009

Anslag

89 218

2010

Förslag

90 601

2011

Beräknat

91 740

2

2012

Beräknat

92 100

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
87 064

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 90 601 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 90 601 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används främst för att finansiera forskning till stöd för Naturvårdsverkets arbete inom
flera områden som berör miljökvalitetsmålen,
forskning med anknytning till miljöbalken samt
underlag för internationellt förhandlingsarbete.
Anslaget ska också finansiera forskning som
bedrivs samfinansierat med näringslivet vid IVL
Svenska Miljöinstitutet AB.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:5 Miljöforskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 102 000 000 kronor under perioden 20112013.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga miljöforskningsprojekt ska kunna
tecknas har regeringen ett särskilt bemyndigande
om ekonomiska åtaganden. För 2010 bedöms
det finns utrymme att minska bemyndiganderamen med 18 miljoner kronor jämfört med
innevarande år.
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Tabell 3.18 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:5 Miljöforskning
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden

81 795

57 038

82 353

Nya åtaganden

21 191

60 000

40 000

Infriade åtaganden

-45 948

-34 685

-20 353

Utestående åtaganden

57 038

82 353

102 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

130 000

120 000

102 000

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 90 601 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Miljöforskning för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 91 740 000
kronor och för 2012 till 92 100 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Miljöforskning
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

89 218

89 218

89 218

Beräknat
2012–2013

-52 000

-50 000

Kemikalieinspektionen
är
förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter och biotekniska
organismer. Anslaget används för verksamhet
avseende tillsyn och vägledning, riskbedömning,
riskbegränsning för allmänkemikalier samt riskbegränsning för bekämpningsmedel. Anslaget
används även för finansiering av Internationella
kemikaliesekretariatets verksamhet.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.21 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Beslut

Offentlig-rättslig
verksamhet

Överföring till/från andra
anslag

Utfall 2008

92 264

87 967

4 297

Övrigt

Prognos 2009

91 550

101 350

- 9 800

Budget 2010

95 000

95 000

0

Pris- och löneomräkning 2

Förslag/beräknat anslag

1 383

90 601

2 522

91 740

2 882

92 100

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.9.6

1:6 Kemikalieinspektionen

Tabell 3.20 Anslagsutveckling 1:6 Kemikalieinspektionen
Tusental kronor

1

Beräknat
2011

2008

Utfall

135 950

2009

Anslag

133 583

2010

Förslag

163 854

2011

Beräknat

165 717

2

2012

Beräknat

166 571

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Intäkter till
inkomsttitel
(som inte får
disponeras)

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

Utfall 2008

10 776

11 901

- 1 125

10 300

10 300

0

2 600

2 600

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

1 040
126 861

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 163 830 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 163 756 tkr i 2010 års prisnivå.

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras
huvudsakligen med avgifter som anges i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken, förordning (1999:942)
om kemikalieavgifter m.m. samt Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer (KIFS
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1998:8). Intäkterna från kemikalieavgifter m.m.
redovisas på inkomsttitel 1457, intäkterna från
bekämpningsmedel redovisas på inkomsttitel
1454 och övriga inkomster av statens verksamhet redovisas på inkomsttitel 2811.
Kemikalieinspektionen bedriver även viss avgiftsfinansierad
uppdragsverksamhet
som
framför allt omfattar prövningsverksamhet
enligt EG-direktiven 91/414/EEG och 98/8/EG
avseende verksamma ämnen i bekämpningsmedel.
Regeringens överväganden
Regeringen beslutade den 1 mars 2007 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en
översyn av svensk kemikalielagstiftning med
avseende på tillsyn, avgifter och vad som därutöver följer av ikraftträdandet av EU:s kemikalielagstiftning Reach. I sitt slutbetänkande
(SOU 2008:73) lämnade utredningen förslag på
förändringar i organisationen av den svenska
kemikalietillsynen samt förändrade kemikalieoch bekämpningsmedelsavgifter. Beredning av
dessa förslag pågår för närvarade inom
Regeringskansliet. Regeringen avser att, genom
förordningsändring, besluta om att bekämpningsmedels- och kemikalieavgifterna ska ändras. Detta mot bakgrund av de förslag som
Reach-utredningen lämnade sitt slutbetänkande.
Utredningen ansåg att en betydande del av det
arbete som utförs av Kemikalieinspektionen i
dag och finansieras av intäkter från kemikalieavgifterna inte kan anses rymmas inom miljöbalkens begrepp ”prövning och tillsyn”. De
verksamheter/insatser som detta rör sig om är
såväl nationella, på EU-nivå samt internationella.
Exempel på nationella insatser är miljömålsarbete, regelutveckling, varutillsyn och stöd till
andra myndigheter. Exempel på arbete inom EU
är stöd till regeringen i förhandlingar om olika
kemikalie- och produktdirektiv samt Kemikalieinspektionens arbete inom Reach som
nationell expertmyndighet. Utredningens slutsats var att detta är arbetsuppgifter som istället
bör finansieras av skattemedel. Regeringen delar
utredningens slutsatser och bedömer därför att
Kemikalieinspektionens anslag bör ökas med 30
miljoner kronor per år fr.o.m. 2010 för att förstärka Sveriges arbete inom kemikalieområdet.
Regeringen anser att detta tillskott till Kemikalieinspektionens anslag är ett viktigt led i att
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möjliggöra en utökad kemikalietillsyn, en
snabbare handläggning av ansökningar om godkännande av bekämpningsmedel samt säkerställer att Sverige fortsatt kan agera som en av de
mest drivande medlemsstaterna i kemikaliearbetet inom EU och internationellt. Avseende
handläggningen av godkännande av bekämpningsmedel anser regeringen att dessa ändringar
av Kemikalieinspektionens anslag tillsammans
med det effektiviseringsarbete som genomförs
på myndigheten ska vara tillräckliga för att
Kemikalieinspektionen ska kunna nå sitt mål om
handläggningstider till år 2011. Regeringen
förutsätter att Kemikalieinspektionen vidtar de
åtgärder som är nödvändiga för att nå detta mål.
I enlighet med beräkningar i budgetpropositionen för 2007 tillfördes anslaget medel för
genomförandet av EU:s nya kemikalielagstiftning, Reach t.o.m. 2009. Anslaget minskas
med 4 miljoner kronor per år fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att 163 854 000 kronor
anvisas under anslaget 1:6 Kemikalieinspektionen
för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
165 717 000 kronor och för 2012 till 166 571 000
kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Kemikalieinspektionen
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

133 583

133 583

133 583

4 881

6 476

7 261

25 765

25 755

25 731

-375

-96

-5

163 854

165 717

166 571

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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3.9.7

1:7 Internationellt miljösamarbete

Tabell 3.25 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Internationellt miljösamarbete
Tusental kronor

Tabell 3.24 Anslagsutveckling 1:7 Internationellt miljösamarbete

Anvisat 2009

Tusental kronor

2008

Utfall

73 736

2009

Anslag

83 993

2010

Förslag

67 793

2011

Beräknat

67 793

2012

Beräknat

67 793

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

2010

2011

2012

72 993

72 993

72 993

-5 200

-5 200

-5 200

67 793

67 793

67 793

Förändring till följd av:
Beslut

733

Överföring till/från andra
anslag

82 558

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för medlemsavgifter och stöd
till internationella organisationer samt för internationellt samarbete. Stödet avser främst internationella miljökonventioner och avtal om
miljöfrågor i FN-systemet. Anslaget används till
aktiviteter inom FN:s miljöprogram UNEP, och
då framför allt Sveriges årliga bidrag till den
miljöfond som utgör kärnan i finansieringen av
UNEP:s verksamhet. Vidare disponeras anslaget
för bilateralt och EU-relaterat miljösamarbete
samt stöd till organisationer som OECD, Baltic
21, Barentsrådet, Nordiska ministerrådet och
Arktiska rådet. Dessutom används medlen för
kostnader för deltagande i internationellt samarbete på kärnenergiområdet, dvs. Sveriges
reguljära medlemsavgift i Internationella Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till IAEA:s
Technical Assistance and Coooperation Fund
samt kostnader i samband med övrigt internationellt kärnsäkerhetssamarbete.
Regeringens överväganden
För resekostnader i samband med internationellt
miljösamarbete överförs 5 200 000 kronor per år
fr.o.m. 2010 till utgiftsområde 1 Rikets styrelse
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
Regeringen föreslår att 67 793 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Internationellt miljösamarbete för 2010. För 2011 beräknas anslaget
till 67 793 000 kronor och för 2012 till
67 793 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.8

1:8 Stockholms internationella
miljöinstitut

Tabell 3.26 Anslagsutveckling 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut
Tusental kronor

2008

Utfall

11 928

2009

Anslag

11 928

2010

Förslag

11 928

2011

Beräknat

11 928

2012

Beräknat

11 928

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
11 928

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statens stöd till
Stockholms internationella miljöinstitut (SEI).
SEI är ett internationellt inriktat forskningsinstitut som arbetar med policyrelaterade frågor
inom områdena miljö och hållbar utveckling.
SEI:s huvudsakliga uppgifter är att stödja
beslutsfattande, institutions- och kapacitetsbyggande samt bidra med lösningar inom dessa
områden. Detta sker genom att initiera och
genomföra analyser, fortbildning, policyinriktade dialoger och genom att informera om
utvärdering och utveckling av miljöteknik, miljö
och utvecklingspolicy samt relaterad miljöstyrning och strategier för en hållbar utveckling på
nationell, regional och global nivå. Institutet
bedriver tillämpad forskning inom områdena
klimatförändring, energi, luftföroreningar, ozon,
mark och vattenresurser, urbana miljöer, riskoch sårbarhetsanalyser, strategiska miljöstudier
och framtidsscenarier. Tillsammans med
Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms
Universitet, står SEI värd för Stockholm
Resilience Centre, ett internationellt inriktat
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forskningscentrum om hållbar förvaltning av
ekosystemtjänster och förmågan att hantera
miljöförändringar. SEI bedriver projektverksamhet i Afrika, Asien, Europa och Latinamerika. Institutet har, förutom sitt huvudkontor i Stockholm, kontor i Boston, Tallinn,
York, Oxford, Dar es Salaam och Bangkok.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 11 928 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Stockholms internationella miljöinstitut för 2010. För 2011 beräknas anslaget till 11 928 000 kronor och för 2012
till 11 928 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Stockholms internationella miljöinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

behov av prognoser, varningar och beredskap
samt för att utveckla den kompetens SMHI
bygger upp i denna verksamhet. Anslaget
används också för att betala Sveriges medlemsavgifter i de internationella organisationerna
EUMETSAT (det europeiska vädersatellitsamarbetet), ECMWF (det europeiska centret
för medellånga prognoser) och WMO (världsmeteorologiska organisationen).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
SMHI:s uppdragsverksamhet och affärsverksamhet finansieras med avgifter. Uppdragsverksamheten sker inom ramen för SMHI:s
myndighetsansvar men bekostas helt av andra
myndigheter. Affärsverksamheten bedrivs på
kommersiella villkor på en helt eller delvis konkurrensutsatt marknad.
Tabell 3.29 Uppdragsverksamhet

2010

2011

2012

11 928

11 928

11 928

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Beslut

Utfall 2008

20 600

20 300

300

Överföring till/från andra
anslag

(varav tjänsteexport)

18 600

18 200

400

20 000

19 800

200

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

207 900

206 100

1 800

214 400

215 400

-1 000

220 000

219 000

1 000

Förändring till följd av:

Prognos 2009

Övrigt

(varav tjänsteexport)

Förslag/beräknat anslag

11 928

11 928

11 928

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.9

1:9 Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Tabell 3.30 Affärsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Tabell 3.28 Anslagsutveckling 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut

Utfall 2008

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

2008

Utfall

236 159
1

2009

Anslag

259 801

2010

Förslag

266 468

2011

Beräknat

267 223

2

2012

Beräknat

268 591

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

32 233

(varav tjänsteexport)

266 842

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 266 088 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 266 133 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används av Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut (SMHI) för uppgifter
som är nödvändiga för att tillgodose samhällets
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Prognos 2009

Regeringens överväganden
Det
europeiska
satellitsamarbetet
inom
EUMETSAT består också av ett samarbete som
är av stor betydelse för förståelsen av klimatet
(Jason-2) Detta program kommer nu att utökas
med en ny satellit för övervakning av havets
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betydelse för klimatet. Verksamheten finansieras
gemensamt av EU och USA. Regeringen anser
att Sverige bör delta i detta utökade satellitsamarbete.
I samband med den s.k. klimatmiljarden tillfördes SMHI 8 miljoner kronor per år åren
2008-2010 för klimatforskning vid Rossby
Centre. Satsningen föreslås fortsätta även 2011
och 2012.
Regeringen föreslår att 266 468 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut för 2010. För 2011
beräknas anslaget uppgå till 267 223 000 kronor
och för 2012 till 268 591 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Sveriges meteorlogiska och hydrologiska institut

3.9.10 1:10 Klimatanpassning
Tabell 3.32 Anslagsutveckling 1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

100 000

2010

Förslag

117 000

2011

Beräknat

117 000

2012

Beräknat

92 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
82 947

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för vissa förebyggande och
kunskapshöjande insatser för att begränsa samhällets sårbarhet till följd av klimatförändringar.
Anslaget får även användas för de administrativa
kostnader detta innebär.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

259 801

259 801

259 801

7 560

8 701

10 029

-431

-433

-893

-848

-806

266 468

267 223

268 591

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:10 Klimatanpassning besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 60 000 000 kronor
under perioden 2011–2012.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt ska kunna tecknas har
regeringen ett särskilt bemyndigande om
ekonomiska åtaganden. Besluten avser upphandlingar för den nationella markmodellen
(höjddatabasen) respektive upphandlingar i
samband med kartläggning av skredförutsättningar i Göta Älvdalen. För 2010 bedöms det
finnas utrymme att minska bemyndiganderamen
med 40 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Tabell 3.33 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

-55 000

-5 000

100 000
100 000

Infriade åtaganden

10 000
-50 000

Utestående åtaganden

100 000

60 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

100 000

60 000
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Regeringens överväganden

3.9.11 Inspire

Anpassningsarbetet som inleds 2009 behöver
fortsätta. Det omfattar insatser vid Lantmäteriet
för att förbättra den nationella höjddatabasen,
karteringar vid Statens geotekniska institut för
att förbättra kunskapsunderlaget vad gäller rasoch skredrisker utmed Götaälvdalen samt stöd
till länsstyrelserna för att samordna det lokala
och regionala arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.
Anpassningsarbetet kommer även behöva
utvecklas och omfatta t.ex. karteringar avseende
ras- och skredrisker på andra ställen än Göta
Älvdalen och översvämningskarteringar. Det
arbete som nu har inletts är av stor betydelse för
att minska samhällets sårbarhet till följd av
översvämningar och andra typer av naturolyckor.
SMHI har en viktig roll för att utveckla och
tillgängliggöra meteorologiska och hydrologiska
data som underlag för det regionala anpassningsarbetet. SMHI föreslås tillföras 2 miljoner
kronor år 2010-2012 för utökat stöd med informationstjänster till länsstyrelser och kommuner.
Regeringen föreslår att 117 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:10 Klimatanpassning för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 117 000 000
kronor och för 2012 till 92 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:

Tabell 3.35 Anslagsutveckling 1:11 Inspire

Tabell 3.34 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Klimatanpassning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

100 000

100 000

100 000

17 000

17 000

-8 000

117 000

117 000

92 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

50 000

2011

Beräknat

50 000

2012

Beräknat

50 000

0

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

För genomförandet av Inspire-direktivet i
svensk lagstiftning föreslås ett nytt anslag 1:11
Inspire uppföras på statsbudgeten fr.o.m. 2010.
Anslaget avses användas för att finansiera
samordningen av genomförandet, för att ta fram
den nationella portalen samt för att finansiera
vissa andra merkostnader som följer av direktivet.
Regeringens överväganden
och
rådets
direktiv
Europaparlamentets
2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande
av en infrastruktur för rumslig information i
Europeiska gemenskapen (Inspire) trädde i kraft
den 15 maj 2007 med målet att skapa en
infrastruktur
för
rumslig
(geografisk)
information i Europa. Det övergripande syftet
med Inspire är underlätta tillgången till
information för den europeiska miljöpolitiken;
för att beskriva tillståndet i miljön, kunna följa
förändringar
och
ge
offentlighet
till
informationen. Ett 20-tal myndigheter samt
samtliga länsstyrelser är berörda av direktivet.
Den infrastruktur som skapas i kraft av Inspiredirektivet kommer på ett avgörande sätt bidra till
miljöpolitikens genomförande, bidra till eförvaltningens utveckling och även till utveckling av tjänstesektorn inom området. Genom att
harmonisera data och göra den mer lättillgänglig
kommer användningen av informationen att
kunna ökas till nytta för många samhällssektorer. Inspire skapar förutsättningar för uppbyggnad, beskrivning och åtkomst till rumslig
information på ett standardiserat sätt vilket
effektiviserar hanteringen av exempelvis miljödata både nationellt och inom gemenskapen.
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Regeringen föreslår att 50 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Inspire för 2010. För
2011 beräknas anslaget till 50 000 000 kronor
och för 2012 till 50 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.36 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Inspire
Tusental kronor

Anvisat 2009

2010

2011

2012

0

0

0

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

1

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.12 1:12 Havsmiljö
Tabell 3.37 Anslagsutveckling 1:12 Havsmiljö
Tusental kronor

2008

Utfall

97 594

2009

Anslag

284 800

2010

Förslag

369 800

2011

Beräknat

279 935

2012

Beräknat

279 935

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 036
284 790

Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 för ramanslaget 1:12 Havsmiljö
besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 94 000 000 kronor under perioden 20112015.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga åtgärder ska kunna tecknas har
regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden. Bemyndiganderamen för
2010 föreslås minska med 606 miljoner kronor
jämfört med innevarande år.
Regeringens överväganden
Regeringens havsmiljösatsning föreslås fortsätta.
I förhållande till beräkningar i tidigare budgetpropositioner beräknas anslaget öka med 105
miljoner kronor 2012. Därmed bibehålls den
anslagsnivå som för 2011 följer av beräkningar i
2009 års budgetproposition.
För finansiering av havsmiljöövervakning
föreslås att anslaget minskas med 15 miljoner
kronor per år 2010–2012. Motsvarande belopp
överförs till anslaget 1:2 Miljöövervakning.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för insatser för att förbättra,
bevara och skydda havsmiljön i Östersjön och
Västerhavet.
Tabell 3.38 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:12 Havsmiljö
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012-2015

0

20 321

48 221

–

–

20 321

38 200

80 000

–

–

-10 300

-34 300

-50 000

-43 921

20 321

48 221

93 921

–

–

100 000

700 000

94 000

–

–

Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

55

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner upphör den särskilda finansieringen av en satellitbildsdatabas vid Lantmäteriet
från anslaget och anslaget tillförs därmed 5
miljoner kronor per år fr.o.m. 2011. Från och
med 2011 upphör den tidsbegränsade satsningen
som aviserades i 2007 års ekonomiska vårproposition beräknad till 200 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att 369 800 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Havsmiljö för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 279 935 000
kronor och för 2012 till 279 935 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Havsmiljö
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

284 800

284 800

284 800

85 000

-10 000

-10 000

5 135

5 135

279 935

279 935

Anslaget används för insatser i syfte att uppfylla
framtida svenska och internationella klimatåtaganden genom att delta i, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla projekt och metoder
för s.k. gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling samt för utveckling av
liknande mekanismer som upprättas inom ramen
för FN:s klimatkonvention. I samma syfte får
anslaget användas för förvärv av utsläppsutrymme. Anslaget får även användas för
utveckling av systemet för handel med utsläppsrätter samt till att finansiera övervakning i
anknytning till internationell utsläppshandel.
Anslaget får även användas till att bidra till finansiering av den internationella transaktionsförteckningen (ITL) för registerhållning av
transaktioner av s.k. Kyotoenheter.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

369 800

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.13 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar
Tabell 3.40 Anslagsutveckling 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor

2008

Utfall

48 984

2009

Anslag

280 100

2010

Förslag

280 100

2011

Beräknat

228 100

2012

Beräknat

218 100

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 116
273 483

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:13 Insatser för
internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 400 000 000 kronor under perioden 2011–
2014.

Skälen för regeringens förslag: För att avtal om
fleråriga projekt i samband med internationella
klimatinvesteringar ska kunna tecknas har
regeringen ett särskilt bemyndigande om
ekonomiska åtaganden. För 2010 föreslås
bemyndiganderamen öka med 50 miljoner
kronor jämfört med innevarande år.
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Tabell 3.41 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

71 833

350 000

113 033

538 167

310 000

-41 200

-260 000

-260 000

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden

71 833

Erhållet/föreslaget bemyndigande

Regeringens överväganden
Regeringen har i tidigare budgetpropositioner
aviserat satsningar på klimatområdet. I beräkningar fram t.o.m. 2011 har anslaget tillförts
medel för insatser för internationella klimatinvesteringar
genom
både
den
s.k.
klimatmiljarden samt satsningar föreslagna i
samband med den klimat- och energiproposition
som presenterades våren 2009. Regeringens
avsikt är att anslaget även tillförs medel 2012.
Regeringen föreslår att 280 100 000 kronor anvisas under anslaget 1:13 Insatser för internationella
klimatinvesteringar för 2010. För 2011 beräknas
anslaget till 228 100 000 kronor och för 2012 till
218 100 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande:
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

280 100

280 100

280 100

-52 000

-62 000

228 100

218 100

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

350 000

400 000

350 400

400 000

Beräknat
2011

Beräknat
2012-2014 1

-200 000

-200 000

3.9.14 1:14 Internationellt miljö- och
kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tabell 3.43 Anslagsutveckling 1:14 Internationellt miljöoch kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
Tusental kronor

2008

Utfall

49 578

2009

Anslag

60 000

2010

Förslag

60 000

2011

Beräknat

60 000

2012

Beräknat

60 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 722
66 700

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för samarbete med Ryssland
inom miljö- och kärnsäkerhetsområdet. Medlen
avses användas dels till fortsatt myndighetssamarbete kring reaktorsäkerhet, icke-spridning,
kärnavfall och strålskydd, dels till miljöskydd
och därtill relaterade projekt av ömsesidig nytta
för Sverige och Ryssland. Högst 6 miljoner
kronor får användas för administration och samordning. En del av anslaget avsätts för Regeringskansliets disposition.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

280 100

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Tabell 3.44 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

8 127

8 475

27 673

–

–

6 843

27 420

30 287

–

–

-6 495

-8 222

-27 673

-28 772

-1 515

8 475

27 673

30 287

–

–

23 000

34 800

31 000

–

–

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att
under 2010 för ramanslaget 1:14 Internationellt
miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 31 000 000 kronor
under perioden 2011–2012.

Regeringen föreslår att 60 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Internationellt miljöoch kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 60 000 000
kronor och för 2012 till 60 000 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande:
Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med
Ryssland
Tusental kronor

Skälen för regeringens förslag: För att avtal
om fleråriga projekt inom strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet ska kunna tecknas har
regeringen ett särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden. För 2010 bedöms det finnas
utrymme att minska bemyndiganderamen med
3,8 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Anvisat 2009

1

Miljö- och kärnsäkerhetssamarbetet med
Ryssland bidrar till att uppfylla våra svenska
miljömål. Samarbetet med ryska myndigheter
inom strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet är
ett ömsesidigt utbyte som förväntas medföra en
ökad säkerhet i regionen. Andra prioriterade
frågor är att förbättra Östersjöns marina miljö,
minska luftutsläpp, öka klimatinvesteringar samt
att förbättra skyddet av biologisk mångfald.
Genom stöd till NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)
stimuleras
kostnadseffektiva miljöteknikinvesteringar. Ett aktivt
ryskt deltagande är särskilt viktigt under det
svenska ordförandeskapet i Barentsrådets
miljöarbetsgrupp 2010-2011.
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2011

2012

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

2010

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.15 1:15 Hållbara städer
Tabell 3.46 Anslagsutveckling 1:15 Hållbara städer
Tusental kronor

1

2008

Utfall

2009

Anslag

140 000

2010

Förslag

200 000

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
9 759

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Anslaget används för stöd till utveckling av hållbara städer. Stödet avser främst ny- och ombyggnadsåtgärder inom en särskild stadsdel,
bostadsområde eller kvarter som bidrar till
integrerade lösningar för hållbar stadsutveckling.
Anslaget får användas till administration och
utvärdering.
Regeringens överväganden
I enlighet med beräkningar i tidigare budgetpropositioner tillförs anslaget 60 miljoner
kronor 2010.
Regeringen föreslår därmed att 200 000 000
kronor anvisas under anslaget 1:15 Hållbara
städer för 2010.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats
enligt följande:
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Hållbara städer
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

140 000

140 000

140 000

60 000

-140 000

-140 000

200 000

0

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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4 Miljöforskning

4.1

Omfattning

Området omfattar forskning inom utgiftsområde 20, främst forskning om miljö och samhällsbyggande vid Forskningsrådet för miljö,

4.2

areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
men också forskningsverksamheten vid Naturvårdsverket och Stockholm Environment
Institute (SEI).

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom området Miljöforskning
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

45

44

43

46

46

47

2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning

407

469

464

496

499

519

Summa Miljöforskning

452

514

507

542

546

566

Miljöforskning

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

4.3

Resultatredovisning

4.3.1

Resultat

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har ansvaret bl.a.
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
inom miljöorådet. Formas ansvarar för projektfinansiering, finansiering av forskartjänster,
finansiering av starka forskningsmiljöer och

forskningsprogram samt information om forskning och forskningsresultat. Drygt hälften av
rådets forskningsmedel satsas inom miljö, natur
och samhällsbyggande. Resterande medel satsas
inom områdena areella näringar, djur och livsmedel och redovisas under utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel. En
övergripande redovisning av verksamheten görs
under det utgiftsområdet.
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Forskning och utvecklingsstöd

Formas fördelade under året 135 miljoner
kronor till 186 nya projekt inom den ordinarie
utlysningen. Beviljningsgraden 2008 var 14
procent (14 procent även 2007) om man jämför
antalet beviljade ansökningar med antalet
inkomna ansökningar. Antalet inkomna ansökningar var 1 271 (1 256 år 2007). Dessutom har
115 projekt beviljats inom strategiska områden
om totalt 278 miljoner kronor för perioden
2008–2012. Särskilda satsningar har bl.a. skett
inom områdena miljöteknik (tillsammans med
Vinnova) och forskning för hållbar utveckling.
Andelen ansökningar med kvinnor som
huvudsökande var 37 procent (37 procent även
2007). Andelen projekt med kvinnor som beviljats medel var 40 procent. Andelen kvinnor som
huvudsökande har successivt ökat sedan 2001
från 20 procent till nuvarande 40 procent.
Andelen kvinnliga ledamöter i Formas 18 beredningsgrupper var 39 procent varav sju har
kvinnor som ordförande.
Starka forskningsmiljöer

Formas finansierar tillsammans med Vetenskapsrådet långsiktigt stöd till starka forskningsmiljöer, det så kallade Linnéstödet. Under
2007 ägde en utlysning rum och två ansökningar
beviljades långsiktigt stöd – integration av naturoch humanvetenskaper för hållbar utveckling vid
Lunds universitet samt evolution i marina
miljöer vid Göteborgs universitet.

delse för exponering, upptag, omsättning och
effekter av hälsofarliga ämnen. Av 37 inkomna
ansökningar beviljades tio bidrag om totalt 30
miljoner kronor för perioden 2008–2010.
Internationellt forskningssamarbete

Formas har ett omfattande internationellt forskningssamarbete. Rådet är aktivt inom EU:s
sjunde ramprogram för forskning och utveckling
och deltar i ett flertal ERA-Netsamarbeten.
Formas har ett samarbete med Sida/Sarec om
forskarstöd för hållbar utveckling i fattiga länder.
Formas deltar också i det nordiska forskningssamarbetet Toppforskningsinitiativet om miljö
och klimat.
Strategi och analys av forskning och
forskningspolitik

Formas har vidareutvecklat sin forskningsstrategi för perioden 2009 – 2012 och lämnat
denna strategi till regeringen som underlag till
den forskningspolitiska propositionen. Rådet har
också lämnat en kunskapsöversikt till regeringen
om konsekvenser för miljön med genmodifierade organismer (GMO).
Formas planerar att under kommande år
utvärdera forskningen om biologisk mångfald,
den samhällsvetenskaplig miljöforskning, den
marina forskningen samt livsmedelsforskningen.
Forskningsinformation och kunskapsöverföring

Forskarskolor

Stödet till forskarskolor syftar till att stimulera
forskarutbildningen, främja rekryteringen inom
vissa områden, bidra till mång- och tvärvetenskap och till nationell kraftsamling samt till
ökade kontakter mellan doktorander. Utlysningen under 2008 resulterade i 18 ansökningar
varav fem fick bidrag i fem år.

En viktig informationskanal är Formas webbplats som under året har uppdaterats och
utvecklats. Rådet ger ut böcker och skrifter, t.ex.
pocketserien Formas fokuserar samt tidningen
Miljöforskning med en upplaga på 3 500 ex.
Formas arrangerar ett antal konferenser samt
medverkar i utställningar. Rådet lämnar också
bidrag för olika informationsaktiviteter.
Övrig forskningsverksamhet

Genusperspektiv

En särskild utlysning under 2008 har gjorts inom
området miljögifter och könsskillnader för att
öka kunskaperna om könsskillnadernas bety62

Naturvårdsverkets finansiering av forskning ska
främst gå till forskning till stöd för att nå de
nationella miljökvalitetsmålen samt till stöd för
verkets egen verksamhet. Större delen av forsk-
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ningsstödet sker i programform och verket har
finansierat ett tiotal program. Dessutom finansierar anslaget samfinansierad forskning med
näringslivet inom ramen för IVL Svenska miljöinstitutet AB.
En viktig finansiär av miljöforskning är
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra).
Avsikten med forskningen finansierad av Mistra
är att stödja åtgärdsinriktad forskning. Stiftelsen
finansierar främst ett 20-tal program och stödet
är cirka 200 miljoner kronor per år.
Utövare av forskning inom utgiftsområdet är
Stockholm Environment Institute (SEI) som
bedriver internationell policyinriktad forskning,
IVL Svenska miljöinstitutet som bedriver forskning i samverkan med näringslivet samt SMHI
som bedriver forskning inom meteorologi,
hydrologi, oceanografi och klimat.

av ekosystemen samt för att bättre kunna förvalta och styra dessa.
Regeringen anser att den finansiering av
forskning som sker via Formas och Naturvårdsverket är av stor betydelse för miljöarbetet och
som stöd för miljöpolitiken nationellt och internationellt.
Forskningen vid SMHI är av betydelse för att
utveckla väderprognoserna och varningar för
olika väderhändelser till olika delar av samhället.
SMHI:s forskning bidrar också till att öka kunskaperna om klimatpåverkan.
Statens forskningssamarbete med näringslivet
inom ramen för IVL Svenska miljöinstitutet har
bidragit till att öka kunskapen om miljöförhållandena och utveckla åtgärder inom många
industribranscher.

4.3.2

4.4

Analys och slutsatser

Formas forskningsstöd är viktigt för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för att nå målen
för en hållbar samhällsutveckling. Rådet har ett
väl utvecklat system för att finansiera forskning
med höga krav på vetenskaplig kvalitet i kombination med relevans. Rådet har också ett omfattande samarbete med organisationer nationellt
och internationellt.
Formas forskningsstöd har dominerats av
projektfinansiering
där
forskare
lämnar
projektförslag. Fördelningen av medel har skett
i ett 20-tal ämnesinriktande vetenskapliga
bedömningsgrupper.
Naturvårdsverkets
forskningsfinansiering
bidrar med viktigt vetenskapligt underlag för att
nå de nationella miljökvalitetsmålen. De
programsatsningar som verket gör stödjer också
verkets övriga arbete. Naturvårdsverket och
Formas stödjer EU-programmet BONUS som
är ett forskningssamarbete mellan alla länder
kring Östersjön. Under året har en utlysning
skett om miljöförhållandena i Östersjön. Efter
en internationell bedömning fick 15 svenska
deltagare dela på sammanlagt 220 miljoner
kronor.
Forskningen vid Stockholm Environment
Institute (SEI) bidrar med underlag till den
internationella miljöpolitiken. Insatserna inom
ramen för Stockholm Resilience Center vid
Stockholms universitet bidrar till att öka kunskaperna om betydelsen av samhällets beroende

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelsen för 2008 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

4.5

Politikens inriktning

Miljöforskning har stor betydelse för utformningen av och genomslaget för regeringens
miljöpolitik. Effektiva och kraftfulla regler och
styrmedel på miljöområdet är ofta baserade på
forskningsresultat. En stark miljöforskning om
nya resurssnåla produktionslösningar, transportsystem samt förnybara material är även avgörande för att anta miljöutmaningarna och ger
goda möjligheter till tillväxt, sysselsättning och
export.
Forskningen stärker miljöpolitiken och bidrar
dessutom till genomslag för miljöfrågor i samhället. Ett exempel är FN:s vetenskapliga
klimatpanel IPCC som med sina rapporter
bidrar till att ge beslutsunderlag och skapat
uppmärksamhet för att få fler av världens länder
att arbeta aktivt mot klimatförändringarna.
Miljö- och klimatforskningen har ytterligare
stärkts för perioden 2009-2012. Satsningen omfattar bl.a. vidareutveckling av klimatmodeller
och på hur klimatförändringarna påverkar den
biologiska mångfalden och de areella näringar
63
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som fiske, rennäring, jord- och skogsbruk som
är beroende av naturens ekosystemtjänster. Satsningen på sötvattens- och havsmiljöforskningen
och ett havsmiljöinstitutet fortsätter. Särskilt
viktigt är arbetet att utifrån ett systemperspektiv
göra synteser och analyser som bidrar till underlag för myndigheters och regeringens havsmiljöarbete.
Anslaget till Formas ökas också för det breda
forskningsarbetet kring samhällsplanering och
hållbart samhällsbyggande. Forskningen kring
samhällets sårbarhet och beredskap inför
klimatförändringar omfattas också av satsningen.
Polarforskningen har stor betydelse för klimatforskningen kopplat till arktiska områdena och
får utökade uppgifter.

nas anslaget uppgå till 46 253 000 kronor och för
2012 till 46 504 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:1
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

Pris- och löneomräkning 2

4.6.1

2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader

2012

44 298

44 298

44 298

1 572

1 956

2 207

-110

-1

-1

45 760

46 253

46 504

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag

Budgetförslag

2011

Förändring till följd av:

Övrigt 3

4.6

2010

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

4.6.2

2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning

Tabell 4.2 Anslagsutveckling 2:1 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Tabell 4.4 Anslagsutveckling 2:2 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

44 818
1

2009

Anslag

44 298

2010

Förslag

45 760

2011

Beräknat

46 253

2

46 504

3

2012

Beräknat

Anslagssparande
Utgiftsprognos

34

2008

Utfall

406 749

42 990

2009

Anslag

469 323

2010

Förslag

496 238

2011

Beräknat

499 368

2

2012

Beräknat

519 344

3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 45 869 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 45 869 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används av Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande (Formas)
för myndighetens förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 45 760 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Förvaltningskostnader för 2010. För 2011 beräk64

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

6 315
464 154

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 495 773 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 513 273 tkr i 2010 års prisnivå.

Forskningsrådets viktigaste ansvarsområden är
miljöforskning, forskning om de areella näringarna, forskning om samhällsbyggande samt
forskning till stöd för en ekologiskt hållbar
utveckling.
Anslaget används för stöd till forskning och
forskningsinformation inom områdena miljö
och samhällsbyggande samt projektrelaterade
kostnader i anslutning till sådan forskning såsom
utvärderingar, beredningsarbete, konferenser,
vissa resor och seminarier samt informations-
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satsningar. För forskning om de areella näringarna finns inom utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel anslaget 1:30
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad
forskning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under år 2010 ingå ekonomiska förpliktelser som
inklusive tidigare åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 450 000 000 kronor för
2011, högst 450 000 000 kronor för 2012 och
högst 450 000 000 kronor under perioden 2013–
2015.

Skälen för regeringens beslut: För att
underlätta planering och teckna avtal om fleråriga forskningsprojekt är det nödvändigt att
kunna fatta beslut som medför utfästelser om
utgifter för kommande år. Bemyndiganderamen
för 2010 föreslås öka med 50 miljoner kronor
jämfört med innevarande år.

ning och universitetsforskning anslag 2:56 Särskilda utgifter för universitet och högskolor m.m.
I enlighet med beräkningar i budgetpropositionen för 2009 tillförs anslaget ytterligare
medel i enlighet med beslut i den forskningspolitiska propositionen.
Regeringen föreslår därmed att 496 238 000
kronor anvisas under anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning för 2010. För 2011 beräknas
anslaget uppgå till 499 368 000 kronor och för
2012 till 519 344 000 kronor.
Anslaget har för perioden 2010–2012 beräknats enligt följande:
Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 2:2
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

I enlighet med beslut i den forskningspolitiska
propositionen föreslår regeringen att anslaget
ökar med 11,5 miljoner kronor per år fr.o.m.
2010 Finansiering sker genom att motsvarande
belopp överförs från utgiftsområde 16 Utbild-

2011

2012

469 323

469 323

469 323

7 275

10 731

12 912

19 640

19 314

37 109

496 238

499 368

519 344

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

2010

1 Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2 Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 4.6 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden – anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2015

331 917

627 461

1 285 041

-

-

509 428

1 004 456

549 959

-

-

-213 884

-346 876

-485 000

-450 000

-900 000

Utestående åtaganden

627 461

1 285 041

1 350 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

820 000

1 300 000

1 350 000

-

-

Infriade åtaganden
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering, m.m. godkänna
avtal och besluta om stöd som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov om
framtida anslag på högst 240 000 000
kronor för åren 2011–2012 (avsnitt 3.1.2),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:11 Energiteknik godkänna
avtal och besluta om stöd som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov om
framtida
anslag
på
högst
150 000 000 kronor under 2011 (avsnitt
3.1.11),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om
stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 120 000 000 kronor för åren
2011–2012 (avsnitt 3.1.3),

6.

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och besluta
om stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 70 000 000 kronor under
2011 och 70 000 000 kronor 2012 (avsnitt
3.1.4),

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:12 Elberedskap besluta om
avtal och beställningar av tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder som inklusive tidigare gjorda
beställningar medför utgifter på högst
406 000 000 kronor för åren 2011–2015
(avsnitt 3.1.12),

7.

fastställer avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften till högst 250 000 000 kronor
under 2010 (avsnitt 3.1.12),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:13 Energieffektiviseringsprogram godkänna avtal och besluta om
stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 200 000 000 kronor under
2011,
200 000 000 kronor
2012,
200 000 000 kronor
2013
och
200 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.13),

9.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Affärsverket svenska kraftnät för perioden
2010–2012 (avsnitt 3.2.1),

4.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna
avtal och besluta om stöd som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov om
framtida anslag på högst 1 280 000 000
kronor under 2011, 1 275 000 000 kronor
2012, 540 000 000 kronor 2013 och
200 000 000 kronor 2014 (avsnitt 3.1.5),
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10. bemyndigar regeringen att för 2010 ge
Affärsverket svenska kraftnät finansiella
befogenheter i enlighet med vad regeringen
förordar (avsnitt 3.2.2),

11. för 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
Summa

8

Anslagstyp

Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Insatser för uthållig energianvändning
Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Energiforskning
Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket
Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.
Stöd för installation av solvärme
Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Energiteknik
Elberedskap
Energieffektiviseringsprogram

ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag

236 734
140 000
105 119
70 000
1 331 736
197 000

ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag
ramanslag

40 000
280 500
24 000
89 962
122 000
250 000
270 000
3 157 051
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2 Energi

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel,
distribution och användning av energi. Energipolitiken bygger på samma tre grundpelare som
energisamarbetet i EU. Politiken syftar alltså till
att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft
och försörjningstrygghet. Politiken redovisas i
det följande under rubrikerna Elmarknad,
Naturgasmarknad, Värmemarknad, Energieffektivisering samt minskad el- och oljean-

vändning, Förnybar energi samt Energiforskning. Det är främst Statens energimyndighet (Energimyndigheten), Energimarknadsinspektionen och Affärsverket svenska kraftnät
(Svenska kraftnät) som har ansvaret för att
genomföra åtgärderna inom energipolitiken,
men även Boverket och länsstyrelserna bidrar
med insatser inom energipolitiken.

9
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2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 21 Energi
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader

133

150

156

237

239

241

1:2 Regionala och lokala insatser för
energieffektivisering m.m.

131

140

146

140

140

140

1:3 Insatser för uthållig energianvändning

96

115

138

105

120

116

1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

43

70

93

70

70

70

1:5 Energiforskning

701

1 147

1 004

1 332

1 259

906

1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket

243

219

215

197

201

199

36

50

63

40

20

0

131

281

244

281

0

0

8

24

26

24

0

0

77

87

79

90

92

94

1:11 Energiteknik

0

150

98

122

117

0

1:12 Elberedskap

0

0

0

250

250

250

1:13 Energieffektiviseringsprogram

0

0

270

270

270

2009 1:8 Stöd för energiinvesteringar i offentliga
lokaler

395

300

683

0

0

0

2009 1:11 Stöd för installation av energieffektiva
fönster m.m. i småhus

1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
1:8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme
m.m.
1:9 Stöd för installation av solvärme
1:10 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader

Äldreanslag

55

80

73

0

0

0

2008 35:06 Statlig prisgaranti elcertifikat

0

0

0

0

0

0

2007 35:06 Energipolitiskt motiverade internationella
klimatinsatser

0

0

0

2004 35:06 Energiteknikstöd

3

0

26

0

2 079

2 813

2004 35:07 Introduktion av ny energiteknik
Totalt för utgiftsområde 21 Energi

0

0

0

0

0

0

34

0

0

0

3 053

3 157

2 778

2 286

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Utfallet för 2008 uppgick till 2 079 miljoner
kronor, dvs. 759 miljoner kronor mindre än
anvisade medel. Det lägre utfallet förklaras
främst av att utgifterna under några anslag, p.g.a.
den tid det tar att färdigställa projekt, kan
förskjutas över tiden och därmed inte
uppkommer under samma år som anslaget
anvisas. Detta gäller inte minst anslagen Stöd för
energiinvesteringar i offentliga lokaler och Stöd för
konvertering från direktverkande elvärme m.m.
Utgifterna under 2009 beräknas däremot vara
240 miljoner kronor högre än anvisade medel,
10

delvis eftersom de ovan nämnda utgifterna faller
ut under detta år istället.
För
2010
föreslår
regeringen
att
3 157 miljoner kronor anvisas inom utgiftsområde 21 Energi, vilket är något högre än under
föregående år. Att anslaget Stöd för energiinvesteringar i offentliga lokaler, i enlighet med
tidigare beslut, upphör under detta år
kompenseras av höjda anslag till energiforskning,
nytt anslag för energieffektivisering och ett nytt
anslag för elberedskap som överförs från
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utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap.
För åren 2011 och 2012 beräknas anslagen till
2 778 respektive 2 286 miljoner kronor.

Tabell 2.2 Skatteutgifter och skattesanktioner netto
Miljoner kronor
2009

2010 1

380

390

4 680

4 810

Avdrag för energiskatt på bränsle i
kraftvärmeverk

190

180

Återbetalning av energiskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

100

100

60

-

530

540

Nedsättning av koldioxidskatt på
bränsle i kraftvärmeverk

1 040

1 020

Koldioxidskattebefrielse för torv

1 410

1 410

-4 160

-4 160

4 230

4 290

Skatteutgifter
Differentierat skatteuttag på fossila
bränslen för uppvärmning

2.3

Skatteutgifter

Förutom de stöd till ett visst utgiftsområde som
redovisas via anslag på statsbudgetens utgiftssida
förekommer även stöd på statsbudgetens
inkomstsida i form skatteutgifter.
Definitionen av en skatteutgift är att skatteuttaget är lägre än en viss angiven norm. Om en
skatteutgift slopas leder det till ökade skatteintäkter och därmed till en budgetförstärkning
för offentlig sektor på samma sätt som om en
utgift på statsbudgetens utgiftssida slopas.
Vid sidan av skatteutgifter finns det även
skattesanktioner, där skatteuttaget är högre än
den angivna normen. Ett exempel på skattesanktion är den särskilda skatten på el från
kärnkraftverk.
När det gäller punktskatter på energi finns en
mängd specialregler. Endast en mindre del av de
skatteutgifter som dessa särbestämmelser ger
upphov till redovisas under utgiftsområde 21
Energi. Skatteutgifter vid användningen av energi
inom transportområdet redovisas således under
utgiftsområde 22 Kommunikationer, inom de
areella näringarna under utgiftsområde 23 Areella
näringar, landsbygd och livsmedel samt inom
industrin under utgiftsområde 24 Näringsliv.
Vidare redovisas skatteutgifter till följd av
reducerad energiskatt på el i vissa kommuner i
främst norra Sverige under utgiftsområde 19
Regional tillväxt.
Skatteutgifter och skattesanktioner som
hänförs till utgiftsområde 21 Energi redovisas i
nedanstående tabell.
Summan i tabellen är ett netto av
skatteutgifter (dvs. positiva avvikelser) och
sanktioner (dvs. negativa avvikelser). Den till
beloppet högsta skatteutgiften gäller befrielse
från energiskatt för biobränslen, torv, m.m.
Definitionerna av skatteutgifter och skattesanktioner på energiområdet redovisas nedan. En
utförlig beskrivning finns i regeringens skrivelse
2008/09:183 Redovisning av skatteutgifter.

Energiskattebefrielse för uppvärmning
för biobränslen, torv, m.m.

Miljöbonus för el producerad i
vindkraftverk
Återbetalning av koldioxidskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

Skattesanktioner
Skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer
Summa
1

Beräkningarna baseras på skattesatserna för 2009.

Differentierat skatteuttag på fossila bränslen för
uppvärmning

Skatteutgifterna beräknas som skillnaden mellan
skattesatsen på eldningsolja och skattesatserna
på de olika energislagen. Skattesatsen för
eldningsolja är 8,0 öre/kWh och utgör normen.
År 2009 uppgår skattesatsen för gasol till
1,2 öre/kWh, för naturgas till 2,6 öre/kWh och
för kol till 4,5 öre/kWh. Skatteutgifterna uppgår
2009 till 6,8 öre/kWh för gasol, till 5,4 öre/kWh
för naturgas och till 3,5 öre/kWh för kol.
Energiskattebefrielse för uppvärmning för
biobränslen, torv, m.m.

Ingen skatt utgår på biobränslen, torv m.m. som
används för uppvärmning. Normen utgörs av
energiskatten på eldningsolja. Energiskatt utgår
dock på råtallolja med en skattesats som motsvarar energi- och koldioxidskatten på eldningsolja.

11
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Avdrag för energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk

För bränsle som förbrukas vid samtidig
produktion av värme och el i ett kraftvärmeverk
medges avdrag för hela energiskatten på den del
av bränslet som motsvarar värmeproduktionen.
Enligt EG–direktiv finns det ingen skatt på den
del av bränslet som motsvarar elproduktionen.
Normen utgörs av full skattesats på respektive
bränsle.

får avdrag göras för 85 procent. Normen utgörs
av full koldioxidskattesats.
Koldioxidskattebefrielse för torv

Torv är ett bränsle som är befriat från koldioxidskatt. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Skattesanktioner

Återbetalning av energiskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

Särskild skatt på termisk effekt i
kärnkraftsreaktorer

Fjärrvärme som levereras till industrin medges
fullt avdrag för energiskatten på bränsle och
nedsatt skatt till 0,5 öre/kWh på el. Normen
utgörs av full skattesats på respektive bränsle.

För el som produceras i kärnkraftverk finns det
en indirekt beskattning genom att det tas ut en
skatt på den tillståndsgivna termiska effekten i
kraftverket med 12 648 kronor per MW och
månad. Skatten kan likställas med en extra skatt
som lagts på vissa företag och är därför att
betrakta som en skattesanktion.

Miljöbonus för el producerad i vindkraftverk

För el från havsbaserad vindkraft medges ett
energiskatteavdrag på 12,0 öre/kWh år 2009.
Avdraget upphör när elproduktionen uppnått
20 000 timmar beräknad som drift med full last.
Normen utgörs av normalskattesatsen på el.
Avdraget avses upphöra 2010.

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

Energi

Mål
Återbetalning av koldioxidskatt för
fjärrvärmeleveranser till industrin

Fjärrvärme som levereras till industrin utanför
EU:s system för handel med utsläppsrätter
medges återbetalning av 79 procent av koldioxidskatten på bränslen. Vid leverans till industrin
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter
medges återbetalning av 85 procent. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats.
Nedsättning av koldioxidskatt på bränsle i
kraftvärmeverk

För bränsle som förbrukas vid samtidig
produktion av värme och el i ett kraftvärmeverk
utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter får avdrag göras för 79 procent av koldioxidskatten på den del av bränslet som motsvarar värmeproduktionen. För kraftvärmeverk
inom EU:s system för handel med utsläppsrätter
12

Den svenska energipolitikens mål är att på kort
och lång sikt trygga tillgången på el och annan
energi på med omvärlden konkurrenskraftiga
villkor.
Energipolitiken ska skapa villkoren för en
effektiv och hållbar energianvändning och en
kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med
låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat
samt underlätta omställningen till ett ekologiskt
uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god
ekonomisk och social utveckling i hela Sverige.
Energipolitiken ska bidra till ett breddat energi-,
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.
Övriga relevanta mål för energipolitiken
framgår av riksdagens beslut i juni 2002 om riktlinjer för energipolitiken (prop. 2001/02:143,
bet. 2001/02:NU17, rskr. 2001/02:317).
Resultatredovisningen i följande avsnitt görs i
förhållande till dessa mål.
I enlighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop.
2008/09:163) har ett antal nya energipolitiska
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mål beslutats (bet. 2008/09:NU25, rskr.
2008/09:301). Andelen förnybar energi år 2020
ska vara minst 50 procent av den totala
energianvändningen. Andelen förnybar energi i
transportsektorn ska år 2020 vara minst
10 procent. Ett mål är vidare 20 procent effektivare energianvändning till år 2020. Målet
uttrycks som ett sektorsövergripande mål om
minskad energiintensitet om 20 procent mellan
2008 och 2020.
Resultatindikatorer

Energimyndigheten har på regeringens uppdrag
tagit fram ett antal indikatorer som kan tjäna
som underlag för den årliga uppföljningen av de
energipolitiska målen. Den senaste uppdateringen av dessa indikatorer redovisas i
rapporten Energiindikatorer 2009 (dnr N2009/
5150/E). Resultatindikatorerna för energiforskning bygger bl.a. på den strategi för
uppföljning och resultatredovisning av det
långsiktiga energipolitiska programmet som
Energimyndigheten redovisade år 2000 och som
därefter fortlöpande har utvecklats. För
insatserna
kring
forskning,
utveckling,
demonstration och kommersialisering tillkommer indikatorer och resultatmått i enlighet
med den metodik som anges i propositionen
Forskning och ny teknik för framtidens
energisystem (prop. 2005/06:127). För de
investeringsstöd som under 2005 introducerats
för energiinvesteringar i lokaler med offentlig
verksamhet respektive konvertering från direktverkande elvärme samt det investeringsstöd som
2006 introducerades för konvertering av
oljeuppvärmningssystem i bostadshus har
särskilda planer för uppföljning och utvärdering
utarbetats av de ansvariga myndigheterna. Vad

gäller elcertifikatsystemet redovisas antal
godkända anläggningar fördelat per kraftslag,
installerad effekt och elproduktion. För
programmet
för
energieffektivisering
i
energiintensiv industri redovisas antal deltagande
företag och beräknade energibesparingar hos
deltagande företag.
Resultat

I detta avsnitt redovisas den övergripande utvecklingen inom energiområdet med avseende på
energibalanser, elbalans, försörjningstrygghet,
industrins konkurrenskraft, kärnkraft, miljö,
hälsa och klimat, samt internationellt.
Energibalanser
Under 2008 har den totala energianvändningen
minskat något jämfört med året innan och den
slutliga energianvändningen minskade ännu
något mer. Inom bostads- och servicesektorn
sjönk energianvändningen till stor del beroende
på att 2008 var ett varmare år än 2007. Båda åren
var väsentligt varmare än ett normalår, 14
respektive 12 procent. Men energianvändningen
i servicesektorn sjönk även p.g.a. minskande
aktivitet till följd av den ekonomiska krisen.
Inom industrin sjönk förädlingsvärdet med
0,1 procent och energianvändningen minskade
med 2,5 procent. Även inom transportsektorn
sjönk energianvändningen något. Användningen
av förnybara drivmedel ökade dock från 3,6 till
5,3 TWh.
På bränslesidan ökade tillförseln av biobränslen, torv m.m. med 4 TWh, motsvarande
drygt 3 procent. Användningen av oljeprodukter
minskade i bostadssektorn och industrin, medan
den ökade i transportsektorn. Totalt sett var
tillförseln av oljeprodukter oförändrad.

13
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Tabell 2.3 Sveriges energibalans (TWh)

ENERGITILLFÖRSEL

1970

1980

1990

2000

2007

2008

411

352

296

322

358

363

350

285

191

197

199

199

-

-

7

8

11

11

Kol/koks

18

19

31

26

28

28

Biobränslen, torv m.m.

Tillförsel av bränslen:
Därav
Oljeprodukter
Naturgas/stadsgas

43

48

67

91

120

124

Vattenkraft, brutto

41

59

73

79

66

69

1

-

76

202

168

191

183

0,5

1,4

2,0

-

1

7

7

6

8

Kärnkraft, brutto
Vindkraft
Värmepumpar i
fjärrvärmeverk
Nettoimport av el

4

1

-2

5

1

-2

Total tillförd energi

457

489

576

581

624

623

ENERGIANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2007

2008

Slutlig användning

375

381

373

388

405

398

154

148

140

153

157

153

Därav:
Industri
Inrikes transporter

2

Bostäder, service m.m.
Omvandlings- och distributionsförluster 1
Varav förluster i
kärnkraft
Utrikes sjöfart och energi
för icke energiändamål
Total energianvändning

56

68

83

87

105

104

165

165

150

148

143

141

49

84

171

154

173

178

0

53

134

111

124

119

33

25

31

38

47

47

457

489

576

581

624

623

1

I enlighet med den metod som används av FN/ECE för att beräkna tillförseln från kärnkraften.
2
Innefattar utrikes flyg.
Källa: Energimyndigheten

Elbalansen
Elproduktionen 2008 var 1 procent högre än året
innan. Alla kraftslag ökade i produktion jämfört
med 2007 utom kärnkraften som var 3 TWh
lägre. Vattenkraftsproduktionen uppgick till

14

68,4 TWh, vilket är något högre än normalårsproduktionen på 67,5 TWh. Kärnkraftsproduktionen uppgick 2007 till 61,3 TWh, vilket innebär en lägre energiutnyttjandegrad än normalt.
Vindkraften ökade med 43 procent till 2 TWh.
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Tabell 2.4 Sveriges elbalans (TWh)

ELPRODUKTION

1970

1980

1990

2000

2007

2008

Total nettoproduktion

59,1

94,0

141,7

142,0

144,9

146,2

Varav:
40,9

58,0

71,4

77,8

65,6

68,4

Vindkraft

Vattenkraft

-

-

0

0,46

1,4

2,0

Kärnkraft

-

25,3

65,2

54,8

64,3

61,3

Industriellt mottryck

3,1

4,0

2,6

4,2

5,9

6,2

Kraftvärme

2,4

5,6

2,4

4,7

7,3

7,2

12,7

1,1

0,0

0,1

0,4

0,6

4,3

0,5

-1,8

4,7

1,3

-2,0

Total eltillförsel netto

63,4

94,5

139,9

146,6

146,2

144,2

ELANVÄNDNING

1970

1980

1990

2000

2007

2008

Total slutlig elanvändning

57,7

86,4

130,8

135,6

135,2

133,2

33,0

39,8

53,0

56,9

56,2

55,3

2,1

2,3

2,5

3,2

3,0

3,0

22,0

43,0

65,0

69

72,3

71,0

Kondens, gasturbiner
Nettoimport av el

Därav:
Industri
Transporter
Bostäder, service m.m.
Fjärrvärme
Distributionsförluster
Total elanvändning netto

0,6

1,3

10,3

6,5

3,7

3,9

5,8

8,2

9,1

11,1

11,0

11,1

63,4

94,5

139,9

146,6

146,2

144,2

Källa: Energimyndigheten

Försörjningstrygghet
Grunden för en god försörjningstrygghet är väl
fungerande energimarknader som bidrar till ett
effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser.
Sedan 1970–talets oljekriser har den stora
svenska importen av olja kunnat halveras.
Tillförseln av naturgas från Danmark ligger på en
tämligen stabil nivå sedan början av 1990–talet.
Införandet av elcertifikatsystemet 2003 och den
minskade kraftvärmebeskattningen 2004 har i
stor utsträckning haft avsedd effekt: el- och
värmeproduktionen har ökat samtidigt som
denna produktion i ökande grad baserats på
förnybart biobränsle.
Internationellt samarbete inom IEA och EU
är grundläggande för försörjningstryggheten.
International Energy Agency (IEA) är OECDländernas samarbetsorganisation på energiområdet. Sverige är ett av organisationens 28
medlemsländer. En viktig uppgift för IEA är att
bidra till medlemsländernas försörjningstrygghet
vid störningar i oljetillförseln. Liknande
mekanismer finns inom EU. Det svenska
deltagandet i arbetet med att upprätthålla och

utveckla de regler vi som medlemmar förbinder
oss till, stödjer energipolitikens mål om en trygg
energiförsörjning. Diskussioner pågår även om
hur IEA:s och EU:s krismekanismer bättre ska
kunna samverka. I juni 2009 nåddes även en
överenskommelse om kommissionens förslag till
reviderat direktiv om beredskapslagring av olja.
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet för
försörjningstrygghet för naturgas. Innehavare av
naturgasledning,
lagringansläggning
eller
förgasningsanläggning ska vidta planeringsåtgärder och de åtgärder i övrigt som behövs för
att säkerställa naturgasförsörjningen. Den 1
januari 2009 trädde Energimyndighetens föreskrifter om sådana planer och åtgärder i kraft.
Energimyndigheten har medverkat i Samordningsgruppen för gasförsörjning enligt gasförsörjningsdirektivet 2004/67/EG. Under 2008
har regeringen fastställt en nationell strategi för
en tryggad naturgasförsörjning och en nationell
plan för att trygga naturgasförsörjningen i krissituationer.
Svenska kraftnät överlämnade till regeringen i
juli 2009 sin rapport Kraftbalansen på den svenska
15
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elmarknaden vintrarna 2008/2009 och 2009/2010
(dnr N2009/5903/E). I rapporten anges att
vintern 2008/2009 inleddes med betydande
elimport till följd av att flera kärnkraftblock var
ur drift perioden oktober till januari och låg
magasinsfyllnad i vattenkraftsmagasinen. Överföringskapaciteten från södra Norge var också
begränsad hela vintern på grund av flera skadade
kablar under Oslofjorden. Trots dessa inskränkningar var aldrig kraftbalansen i ett ansträngt
läge under vintern och den upphandlade effektreserven behövde inte aktiveras.
Industrins konkurrenskraft
För att svensk industri ska fortsätta att generera
exportintäkter och skapa nya arbetstillfällen
krävs god tillgång på energi till internationellt
konkurrenskraftiga priser. Detta förutsätter
stabila spelregler som möjliggör långsiktiga
investeringar både inom den energiintensiva
industrin och hos kraftproducenterna. Jämförelser med konkurrentländer är viktiga när
staten utformar de insatser som riktas mot eller
har konsekvenser för den energiintensiva industrin. Bland annat är industrins konkurrenskraft
viktig vid utformningen av klimatpolitiska mål
och åtaganden.
I Energiindikatorer 2009 visar grundindikator
8 att trenden för de flesta industrisektorerna är
en minskande energianvändning per enhet
förädlingsvärde. Mellan 1993 och 2007 har den
totala energianvändningen per förädlingsvärde
minskat med 45 procent inom den totala tillverkningsindustrin. Av indikatorn framgår
vidare att energiintensiteten i svensk industri är
hög. Däremot är det inte korrekt att med
utgångspunkt från den aktuella indikatorn hävda
att svensk industri utnyttjar energin mindre
effektivt än industrin i andra länder. Det är
snarare ett uttryck för att Sveriges
industriproduktion i högre grad utgår från icke
förädlade råvaror. Inom tre av de fyra studerade
branscherna (massa– och pappersindustri,
kemisk industri, järn och stål samt verkstadsindustri) uppvisar den svenska industrin en lägre
energianvändning per enhet förädlingsvärde än
EU-genomsnittet. Av grundindikator 9 framgår
att elintensiteten i svensk industri är hög jämfört
med de flesta andra länder. Den visar också hur
viktig el är som insatsvara för olika branscher
och därmed hur känsliga dessa är för
förändringar i elpriset. Grundindikator 10 visar
att industrins elpriser sjönk de första sju åren
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efter avregleringen för att sedan stiga till
betydligt högre nivåer. Åren 1998–2001 var våtår
(med god tillgång på vatten i magasinen) vilket
förklarar de sjunkande priserna, medan 2003 var
ett torrår. De stigande priserna 2005–2008 kan
delvis tillskrivas införandet av EU:s system för
handel med utsläppsrätter och ökade
fossilbränslepriser.
Kärnkraften
Den 30 november 1999 stängdes den första
kärnkraftsreaktorn i Barsebäck och den 31 maj
2005 stängdes den andra reaktorn.
Enligt det avtal som träffats 1999 mellan
staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB utgår
ersättning för merkostnader för avställnings- och
servicedrift av de två reaktorerna. Den tidigare
regeringen godkände i december 2005 ett
tillämpningsavtal mellan staten, E.ON Sverige
AB och Vattenfall AB som reglerar kompensationen till reaktorägarna för en förtida stängning
av Barsebäck 2. Ersättningsutbetalningarna enligt avtalen uppgick 2008 till 243 miljoner
kronor. Vidare lämnas under åren 2006–2009 en
kapitalersättning till Vattenfall AB i form av ett
skuldebrev som amorteras med 1 025 miljoner
kronor per år.
Utifrån propositionen En sammanhållen
klimat- och energipolitik (prop. 2008/09:163) har
Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet fått ett tilläggsuppdrag (dir. 2009:32). Uppdraget omfattar att
ta fram förslag till ny lagstiftning för den
samhälleliga prövningen av nya anläggningar
som möjliggör kontrollerade generationsskiften i
det svenska kärnkraftsbeståndet samt att lagen
om kärnkraftens avveckling kan avskaffas och
förbudet mot nybyggnad i lagen om kärnteknisk
verksamhet tas bort. En förutsättning för
utformningen av det nya regelverket är att
tillstånd endast ges till nya reaktorer om de
ersätter någon av nuvarande tio reaktorer och
endast på befintliga platser. Regeringen har fattat
beslut om ytterligare tilläggsdirektiv för nämnda
utredning, rörande förutsättningarna för ett
utökat atomansvar vid händelser av olyckor i
kärnkraftsverken. Utredaren ska överväga och
föreslå vilken omfattning som bör gälla för
anläggningsinnehavarens skyldighet att finansiellt garantera ersättning till den som drabbas av
en radiologisk skada.
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Miljö, hälsa och klimat
Enligt Energiindikatorer 2009 (grundindikator
15) var koldioxidutsläppen år 2007 ungefär
8 procent lägre än år 1990. Utsläppen av
koldioxid från bostäder och service har
kontinuerligt minskat. Detta beror till stor del på
att oljeanvändningen har minskat och i stor
utsträckning ersatts av biobränslen, värmepumpar, el och fjärrvärme. Detta har lett till att
el- och fjärrvärmeanvändningen ökat. Denna
ökning har dock skett utan motsvarande
utsläppsökning inom energisektorn där el- och
fjärrvärmeproduktion ingår. Detta kan förklaras
med att den tillkomande el- och fjärrvärmeproduktionen i stor utsträckning baseras på
ickefossila energibärare, främst biobränslen.
Utsläppsintensiteten i transportsektorn har
minskat, dvs. utsläppen har ökat i långsammare
takt än transportarbetet, vilket kan förklaras av
bränslesnålare bilar och en ökad låginblandning
av biodrivmedel i bensin och diesel.
Av grundindikator 16 framgår att svaveldioxidutsläppen 2007 var mindre än en tredjedel
jämfört med utsläppen 1990. Industri- och
energisektorerna utgör de största utsläppskällorna. Utsläppen från sektorerna bostäder,
service, övrigsektorn och transporter är mycket
små. De totala svaveldioxidutsläppen uppgick år
2005 till ca 33 500 ton. Det finns därför
marginaler för att uppnå miljökvalitetsmålet Bara
naturlig försurning, som är 50 000 ton år 2010.
Utsläppen av kvävedioxider, grundindikator 17,
har totalt sett minskat med cirka 45 procent från
år 1990 till 2007. Transportsektorn är den största
utsläppskällan. De totala kväveoxidutsläppen
uppgick år 2007 till cirka 167 000 ton. Med
nuvarande minskningstakt finns förutsättningar
att nå målet för år 2010 om 148 000 ton, men det
förutsätter att utsläppen fortsätter att minska i
snabbare takt än hittills.
Internationellt
Till följd av inträffade och befarade försörjningskriser, och mot bakgrund av klimatfrågans allt större betydelse, har energipolitiken
fortsatt att ligga högt på den internationella
dagordningen.
Vid Europeiska rådets vårtoppmöte 2007
fattades ett banbrytande beslut om en integrerad
klimat- och energipolitik. I centrum för beslutet
stod ett övergripande klimatmål i form av ett
ensidigt åtagande om att minska unionens
utsläpp av växthusgaser med 20 procent till 2020

jämfört med 1990, vilket inom ramen för en
internationell överenskommelse skulle skärpas
till 30 procent. I syfte att kunna leva upp till
detta mål antog Europeiska rådet också en
omfattande energihandlingsplan för åren 2007–
2009. Denna slog fast att EU:s energipolitik vilar
på tre pelare; konkurrenskraft, miljömässig
hållbarhet samt försörjningstrygghet. I handlingsplanen sattes även mål på EU–nivå för
energieffektivisering och förnybar energi på
20 procent till år 2020. Handlingsplanen
behandlar också fullbordandet av den inre
marknaden för energi, försörjningstrygghetsmekanismer och utveckling av energiteknik.
Under perioden 2007 till och med 2009 har
Europeiska kommissionen lagt fram förslag i
linje med målsättningarna under de tre
energipolitiska pelarna. Det gäller framför allt
det s.k. tredje inremarknadspaketet för el och
gas, klimat- och energipaketet där direktivet för
främjande av förnybar energi ingår samt den
strategiska energiöversynen om försörjningstrygghet. Det regelverk som beslutas på EU-nivå
är en viktig utgångspunkt för den svenska
energipolitiken under de närmaste åren.
Regeringen har aktivt arbetat för att påverka
inriktningen på såväl de övergripande
målsättningarna som på de initiativ som reglerar
vad som ska omsättas i nationell lagstiftning.
Sverige har verkat för att EU:s energimarknadslagstiftning ska vidareutvecklas, bl.a.
genom effektiv åtskillnad mellan å ena sidan
transmissionsverksamhet,
å
andra
sidan
produktionsverksamhet och handel med el.
Sverige har varit starkt pådrivande i arbetet med
att sätta upp ett mål på gemenskapsnivå för
förnybar energi. I denna process har Sverige
verkat för att förslagen ska vara förenliga med
svenska förhållanden. Detta gäller inte minst de
hållbarhetskriterier som ska gälla för biobränslen
från ett hållbart skogsbruk.
I november 2008 lämnade kommissionen även
ett antal förslag till ny och reviderad lagstiftning
som gäller energieffektivisering. Förslagen omfattar en revidering av direktivet om byggnaders
energiprestanda, ett reviderat och vidgat direktiv
för energimärkning av produkter samt ett förslag
till direktiv om energimärkning av däck.
Ministerrådet och Europaparlamentet slöt i
december 2008 en överenskommelse om ett
klimat- och energipaket där direktivet om
främjande av förnybar energi ingår. I och med
denna överenskommelse har klimatmål och mål
17
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för användningen av förnybar energi lagts fast
för alla medlemsstater.
Energipolitiken har även kommit i fokus inom
EU:s arbete för återhämtning ur den
ekonomiska och finansiella krisen, den s.k. återhämtningsplanen. Planen som beslutades under
våren 2009 innehåller stöd till ett antal angivna
energiinfrastrukturprojekt för el, gas och
avskiljning och lagring av koldioxid (CCS).
Svenska kraftnät har tillsammans med berörda
utländska parter i juli 2009 ansökt om sådant
stöd hos kommissionen för den s.k. NordBalt–
förbindelsen mellan Baltikum och Sverige samt
Kriegers Flak–anslutningen i södra Östersjön.
Analys och slutsatser

Den slutliga energianvändningen har minskat
senaste året främst till följd av den ekonomiska
krisen men också som en följd av att 2008 var ett
betydligt varmare år än normalt. Den långsiktiga
trenden med minskad energiintensitet, ökad
tillförsel av förnybar energi samt minskad
tillförsel av oljeprodukter har emellertid fortsatt.
Utvecklingen är därmed positiv.
Även vad gäller försörjningstryggheten och
påverkan på industrins konkurrenskraft går
utvecklingen åt rätt håll med minskad energianvändning per förädlingsvärde. I och med de
ökade och pågående investeringarna i ny
elproduktionskapacitet bedöms den svenska elbalansen komma att stärkas de kommande åren.
Utsläppen av koldioxid, svaveldioxid och
kväveoxid har minskat vilket är i linje med de
uppsatta politiska målsättningarna.
Det fortsatta arbetet med att förverkliga
regeringens höga ambitioner inom energiområdet redovisas närmare nedan.
2.4.2

Elmarknad

Mål

Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl
fungerande konkurrens som ger en säker
tillgång på el till internationellt konkurrenskraftiga priser. Målet innebär en strävan mot en
väl fungerande marknad med effektivt
utnyttjande av resurser och effektiv prisbildning.
Målet omfattar en vidareutveckling av den
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gemensamma elmarknaden i Norden. Detta
innebär en fortsatt satsning på harmonisering av
regler och ett utökat samarbete mellan de
nordiska länderna.
Resultatbedömning

Utvecklingen på elmarknaden
Under 2008 var det genomsnittliga priset på
Nord Pools spotmarknad ca 49 öre per kWh
vilket var betydligt högre än 2007 då det
genomsnittliga priset var 26 öre per kWh. Att
priset var högre 2008 beror framför allt på ökade
internationella bränslepriser, kabelbrott i Oslofjorden som minskade överföringsmöjligheterna
från Sydnorge till Sverige samt lägre tillrinning i
vattenmagasinen. År 2008 inleddes med välfyllda
nordiska vattenmagasin, men nivåerna i de
svenska vattenmagasinen var vid slutet av året
väsentligt lägre än normalvärdet.
OMX AB ingick i december 2007 en överenskommelse
om
att
förvärva
clearingverksamheten, konsultverksamheten och den
utomnordiska finansiella marknaden inom Nord
Pool ASA och har i och med detta skapat en
verksamhet för internationella energiderivat.
Köpet genomfördes under hösten 2008. Kvar i
Nord Pool ASA som ägs av Svenska kraftnät
och Statnett SF, finns elderivat på den nordiska
marknaden. Riksdagen har godkänt att denna
kvarvarande verksamhet avyttras (prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
rskr.
2008/09:311), vilket planeras att ske under det
närmaste året. Nord Pool Spot AS, som hanterar
den fysiska handeln, ägs fortsatt av de fyra
nordiska systemoperatörerna.
Elpriset ökade för de vanligaste kontraktsformerna för elkonsumenter 2008 jämfört med
2007. Detta är en avspegling av elpriset på spotmarknaden. Elprisets andel av den totala
kostnaden för el har under senare år ökat medan
nätavgiftens andel har minskat. Energimarknadsinspektionen redovisade i juni 2009 rapporten
Utveckling på elmarknaden vintern 2008/2009 till
regeringen. I rapporten konstateras att förbrukningen av el i Sverige minskat med drygt sju
procent vintern 2008/2009, jämfört med
föregående vinter. Systempriset för el på
elbörsen Nord Pool hade en fallande trend under
vintern 2008/2009, vilket innebar sjunkande
elhandelspriser. Prisnedgången var störst för
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kunder med avtal om rörligt pris eller avtal om
fast pris.
Marknadsandelen 2008 för de tre största elproducenterna (Vattenfall, Fortum och Statkraft) är på den nordiska elmarknaden ca 42
procent. Marknadsandelen för de tre största
elproducenterna i Sverige (Vattenfall, E.ON och
Fortum) i förhållande till den totala svenska elproduktionen har dock mellan 1997 och 2008
ökat från 82 till 85 procent, enligt Energiindikatorer 2009 (indikator nr 19). Hur
dominerande de tre största i Sverige verksamma
elproducenterna kan anses vara beror följaktligen
på vilken geografisk marknad som betraktas som
relevant, Sverige eller Norden.
Antalet elhandelsföretag har minskat sedan
elmarknadsreformen 1996. Då fanns det drygt
220 elhandelsföretag. 2007 hade dessa minskat
till 124, 9 fler än året innan. Endast ett tjugotal
av dessa är fristående/oberoende från de tre
största företagen. Minskningen av antalet elhandelsföretag beror framför allt på uppköp och
sammanslagningar. Statistiken visar, enligt
Energiindikatorer 2009, att marknadsandelen för
de tre största elhandelsbolagen i Sverige var
52 procent under 2007.
År 2008 uppgick den totala elproduktionen i
Sverige till 146 TWh, vilket var 1 TWh mer än
året innan. Vattenkraftsproduktionen ökade
jämfört med året innan, vilket till stor del
berodde på välfyllda vattenmagasin vid årets
början. Elproduktionen i kärnkraftverken blev
dock något lägre 2008 än 2007, 61,3 TWh
jämfört
med
64,3 TWh
året
innan.
Vindkraftproduktionen ökade under 2008 med
43 procent jämfört med 2007, till 2,0 TWh.
Under året tillkom drygt 100 vindkraftverk och i
slutet av 2008 fanns 1 080 vindkraftverk i landet
med en effekt större än 50 kW vardera.
Värmekraftproduktion under 2008 var något
högre än året innan, 14,3 TWh jämfört med
13,8 TWh 2007.
Elmarknadsåtgärder
I april 2009 nåddes en slutlig överenskommelse
om det s.k. tredje inremarknadspaketet inom
EU i och med att Europaparlamentet röstade för
lagstiftningsförslaget. Regeringen har tillsatt en
utredning som ska föreslå anpassningar i svensk
lagstiftning och regelverk i övrigt till det
reviderade
elmarknadsdirektivet,
Europaparlamentets och rådets förordning om villkor
för tillträde till nätet för gränsöverskridande

handel med el samt till den föreslagna
förordningen om inrättande av en byrå för
samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (dir.
2009:21). Utredningsuppdraget ska redovisas
senast den 1 mars 2010. Regeringen beslutade
den 30 mars 2006 att en särskild utredare skulle
få i uppdrag att bl.a. lämna förslag till den
lagstiftning och det regelverk i övrigt som krävs
för att införa en ny ordning där tillsynsmyndigheten godkänner eller fastställer nätföretagens överförings- och anslutningsavgifter
innan de får börja gälla (dir. 2006:39). Utredaren
redovisade i december 2007 sitt uppdrag i denna
del av delbetänkandet Förhandsprövning av
nättariffer m.m. (SOU 2007:99). Den 5 mars
2009 fattade regeringen beslut om propositionen
Förhandsprövning
av
nättariffer
(prop.
2008/09:141). Riksdagen har därefter antagit den
föreslagna lagen. Beslutet innebär att det fr.o.m.
2012 tillämpas en ny regleringsmodell som
bygger på att elnätstarifferna ska godkännas på
förhand
av
tillsynsmyndigheten.
Förhandsprövningen innebär även att företagens
administrativa kostnader minskar med ca
232 miljoner kronor till följd av förändringen.
Regeringen beslutade att i Energimarknadsinspektionens regleringsbrev för 2008 ge
myndigheten i uppdrag att se över om
elmarknadsdirektivets bestämmelser avseende
funktionell åtskillnad var korrekt genomförda i
svensk rätt och att föreslå ändringar om så
bedömdes vara nödvändigt. Energimarknadsinspektionen har redovisat uppdraget i rapporten
Funktionell åtskillnad mellan företag som ingår i
koncerner som bedriver nätverksamhet och
produktion av eller handel med el (dnr
N2008/6395/E) som har remissbehandlats. I
propositionen Avgränsning av elnätsverksamhet
föreslås nya regler (prop. 2008/09:216).
Den 1 januari 2007 trädde nya regler i kraft i
syfte att öka förtroendet för elmarknadens
funktioner, bland annat genom att förenkla byte
av elleverantör och ge bättre information till elkunderna. Riksdagen begärde dock avseende
frågan om anvisad balansansvarig för el enligt ellagen att regeringen skulle återkomma med nytt
förslag till riksdagen. I propositionen Vissa
ändringar av balansansvaret på el- och
naturgasmarknaderna
(prop.
2008/09:168)
lämnades förslag som bl.a. innebär att en
elleverantör som med kort varsel står utan
balansansvarig, med vissa undantag, ska få en
tidsfrist om tio vardagar för att återställa sitt
19

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

balansansvar. Propositionen godkändes av
riksdagen
(bet.
2008/09:NU23,
rskr.
2008/09:268) och de nya reglerna trädde i kraft
den 1 juli 2009.
Nätverksamhet och tillsyn
En av de grundläggande uppgifterna för
Energimarknadsinspektionen är att säkerställa
att nätföretagens överföring av el bedrivs
leveranssäkert, håller god kvalitet och sker till
skäliga priser. Verksamheten ska också bedrivas
effektivt, så att kostnaderna för överföring av el
kan hållas låga.
I ett tiotal ärenden från år 2000 som gällde
tillsyn av elnätsföretagens nättariffer fastställde
länsrätten Energimarknadsinspektionens tidigare
beslut. Domarna vann laga kraft i mars 2008 och
innebär att återbetalning till kunderna ska ske.
Åtta tillsynsärenden avseende tariffåret 2003 har
sedan 2005 varit föremål för prövning i
länsrätten. Efter överläggningar under hösten
2008 enades parterna om att avsluta de
omfattande rättsprocesserna och om nedsättning
av tarifferna för åren 2003–2008. Därigenom ska
sammanlagt omkring 140 miljoner kronor återföras till kunderna från dessa elnätsföretag.
Energimarknadsinspektionen har haft ett antal
ytterligare elnätsföretag uttagna för granskning
avseende tariffåren 2004–2007. Energimarknadsinspektionen beslutade under våren 2009 att
avskriva 30 av dessa ärenden. Därutöver har
Energimarknadsinspektionen kommit överens
med sex av elnätsföretagen om att återbetalning
ska ske till kunderna för den aktuella
granskningsperioden. En effekt av överenskommelserna är att inspektionens resurser kan
riktas mot den kommande förhandsregleringen
som ska börja gälla från 2012.
Energimarknadsinspektionens granskning av
elnätstariffer sker i efterhand. Regeringen har
under våren 2009 lämnat en proposition till
riksdagen med förslag till ändringar av regelverket som innebär en övergång till
förhandsprövning av tariffer. Propositionen
antogs av riksdagen i juni 2009. Det nya
regelverket ska träda i kraft den 1 januari 2012.
Under 2008 har därför Energimarknadsinspektionen inlett sitt arbete med att förbereda
sin organisation för den kommande övergången
till förhandsprövning.
Energimarknadsinspektionen fattade under
2008 beslut i 157 koncessionsärenden och i 134
anslutningsärenden. Majoriteten av anslutnings20

ärendena överklagades till länsrätten. I december
2008 hade inspektionen cirka 2 200 sådana
ärenden under beredning. Mot bakgrund av de
höga ärendebalanserna och den stora volymen
överklaganden inleddes ett projekt under året för
att ta fram en ny metod för prövning av
anslutningsavgifter.
Under 2008 utvecklades metoder för tillsyn av
elnätsföretagens leveranskvalitet. I Energimarknadsinspektionens rapport Lägesrapport för
leveranskvalitet som redovisades i mars 2009
konstateras att elavbrotten fortfarande är många
och enligt inspektionen för långa trots de
omfattande investeringar som genomförts i elnäten under senare år.
Månadsvis avläsning av elmätare ska tillämpas
senast den 1 juli 2009. I Energimarknadsinspektionens rapport Lägesrapport om elnätsföretagens arbete med installation av mätare för
månadsvis avläsning som redovisades i april
2009 lämnades information om hur nätföretagens arbete med installation av nya
elmätare fortskrider. Den 1 mars 2009 var drygt
4,8 miljoner elmätare utbytta, vilket motsvarar
cirka 94 procent av det totala antalet elmätare.
Energimarknadsinspektionen inledde under
2008 tillsyn mot åtta elnätsföretag avseende
inrapportering av mätvärden. Energimarknadsinspektionen förelade sju av dessa företag att
inkomma med en handlingsplan som visar hur de
avser att följa gällande regelverk. Totalt
omfattade tillsynen ca 329 000 uttagspunkter.
Internationellt arbete
De nordiska energiministrarna beslutade i
september 2008 om en nordisk färdplan som
fokuserar på ytterligare harmonisering och
integrering av elmarknaden. Målsättningen är att
möjliggöra
för
marknadsaktörer
och
konsumenter att verka fritt i hela Norden.
Beslutet är ett viktigt steg i arbetet med att
främja en effektiv, gränslös och hållbar nordisk
elmarknad med god konkurrens och effektiv
handel med omvärlden. Den antagna nordiska
färdplanen som utgör ett paket bestående av fyra
delar:
-

de nationella processerna
vesteringar ska harmoniseras,

för

nätin-

-

de nationella systemansvariga myndigheternas arbete med nätplanering ska
förstärkas,
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-

de nationella systemansvariga myndigheterna ombeds starta processen med att
dela in det gemensamma nordiska
börsområdet i ytterligare potentiella
anbuds- och/eller prisområden med sikte på
2010 samt

-

de nationella regelverken för balansansvariga företag och förbättra förutsättningarna för en gränslös handel ska
harmonisera ytterligare.

insatser för forskning, utveckling och utredningar genomförts. Inom området har vidare
fortsatt verksamhet bedrivits för planering och
uppföljning, för utbildning och övning,
samverkan och information samt för internationell verksamhet.

Konsumentfrågor
Aktiva konsumenter är en förutsättning för en
effektiv och fungerande marknad.
Under 2008 lanserade Energimarknadsinspektionen tjänsten Elpriskollen på sin webbplats. Elpriskollen hjälper elkunderna att jämföra
priser och villkor för de vanligaste avtalsformerna från elhandelsföretagen i Sverige.
Webbplatsen har under 2008 haft ungefär en halv
miljon besökare och närmare fem miljoner
sidvisningar.
Den 1 januari 2009 hade mer än 65 procent av
slutkunderna omförhandlat sitt elkontrakt eller
bytt elleverantör. Andelen elkunder som valt att
teckna avtal med rörligt pris har ökat till
22 procent jämfört med 16 procent året före.

Telekomverksamhet
Under 2008 har ytterligare utbyggnad av optofiber med hög överföringskapacitet genomförts i
syfte att modernisera Svenska kraftnäts
elektroniska kommunikationsnät för övervakning av och kommunikation i det egna
elstamnätet. Under 2008 har det optiska fibernätet byggts ut från Långbjörn till vindkraftsparken Bliekevare och vidare upp till Stalon i
Västerbotten, samt sträckorna Ligga–Seitevara i
Norrbotten och Ritsem upp till Ofoten i Nordnorge. Svenska kraftnät har under året också
tagit beslut om att införa våglängdsteknik i
drifttelenätet för att möta krav på högre överföringskapacitet. Den nya tekniken ger även
Svenska kraftnät en större flexibilitet att kunna
genomföra förändringar i telenätet utan att störa
kommunikation för drift och övervakning av
stamnätet. Investeringarna i optoverksamheten
uppgick till 30 miljoner kronor under 2008.

Elberedskapsverksamhet
I stort sett alla delar av det svenska samhället är i
dag beroende av en väl fungerande elförsörjning
med god leveranssäkerhet. Elavbrott kan leda till
omfattande störningar i viktiga samhällsfunktioner och förorsaka betydande materiella skador
och ekonomiska förluster hos kunderna.
Därmed minskar toleransen för avbrott och
störningar i elförsörjningen i hela samhället.
Svenska kraftnät redovisade i november 2008
som ansvarig elberedskapsmyndighet genomförda åtgärder och bedömning av förmåga att
hantera och motstå kriser i samhället 2008 (dnr
N2008/7654/E). Sammantaget bedöms Svenska
kraftnät ha en i huvudsak god förmåga, men med
vissa brister, vad gäller krisledningsförmåga,
operativ förmåga samt förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar.
När det gäller elförsörjningen har under året
fortsatt verksamhet bedrivits för att vid allvarliga
störningar i viktiga samhällsfunktioner i fred och
under höjd beredskap kunna tillgodose
totalförsvarets och det övriga samhällets behov
av elkraft. Investeringar i anläggningar har gjorts,
åtgärder inom drift och underhåll vidtagits, samt

Systemansvar och stamnätet
Svenska kraftnät har till uppgift att förvalta och
driva stamnätet för el i Sverige, inklusive utlandsförbindelserna, samt att vara systemansvarig
myndighet enligt ellagen, vilket innebär att
ansvara för den löpande momentana elbalansen
och det svenska elsystemets övergripande driftsäkerhet.
Svenska kraftnäts främsta mål är en hög
driftsäkerhet i nätverksamheten. Antalet driftstörningar på stamnätet under 2008 var 157
stycken, varav de allra flesta togs hand om
automatiker i de tekniska systemen utan att
påverka elleveranserna. Nio störningar medförde
leveransavbrott för kunder och den icke
levererade energin uppgick till 3 MWh. Under
året var överföringen på elstamnätet 112,2 TWh,
vilket var ca 5,5 TWh lägre än 2007. Minskningen berodde framför allt på lägre eluttag
under andra halvåret. Kabelhaverierna i det
norska stamnätet vid Oslofjorden medförde
också en minskad elimport från Sydnorge.
För att ytterligare öka driftsäkerheten och för
att förstärka överföringsförmågan i stamnätet
har Svenska kraftnät vidtagit en rad åtgärder
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PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

under 2008. Bland annat har omfattande
investeringar gjorts i nätförstärkningar.
Svenska kraftnät svarar för att tillse att en
effektreserv hålls tillgänglig i det svenska elsystemet genom lagen (2003:436) om effektreserv. En tillräcklig effektbalans är en grundläggande förutsättning för att en säker elförsörjning ska kunna upprätthållas, även vid
extrem väderlek. Lagen var ursprungligen tidsbegränsad t.o.m. vintern 2007/2008 men är nu
förlängd att gälla t.o.m. vintern 2010/2011.
Upphandlingen av effektreserven för vintern
2008/2009 omfattade totalt 2 000 MW, varav
300 MW förbrukningsreduktion, dvs. industriföretag som mot ersättning minskar sin förbrukning. Återstående del utgörs av elproduktion. Inför vintern 2009/2010 har 1 919 MW
upphandlats, varav 633 MW förbrukningsreduktion.
Energimarknadsinspektionen har i samråd
med Svenska kraftnät och efter samråd med
Konkurrensverket redovisat ett uppdrag i
december 2008 med förslag till en långsiktig
lösning av effektfrågan (dnr N2008/8296/E). I
rapporten föreslås en successiv övergång till en
marknadslösning under perioden 2011–2020.
Rapporten har remissbehandlats och bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
Svenska kraftnät ska vidta nödvändiga
åtgärder i sin verksamhet så att möjligheterna att
bygga ut förnybar elproduktion, främst
vindkraft till lands och till havs, kan tas till vara.
Svenska kraftnät redovisade den 1 juni 2008
rapporten Storskalig utbyggnad av vindkraft –
Konsekvenser för stamnätet och behovet av
reglerkraft (dnr N2008/4325/E). I rapporten
konstateras bl.a. att den pågående storskaliga
utbyggnaden av vindkraft kommer att medföra
behov av systemförstärkningar i överföringsnätet. Regeringen gav utifrån bl.a. denna
redovisning Svenska kraftnät i uppdrag att lämna
förslag till utformning av ett förändrat regelverk
om ansvar för elnätsförstärkningar av nationell
betydelse
och
nätanslutning
av
stora
elproduktionsanläggningar i syfte att minska
tröskeleffekterna för utbyggnaden av förnybar
elproduktion. Uppdraget redovisades i april 2009
i rapporten Tröskeleffekter och förnybar energi
(dnr N2009/4178/E). Regeringen har beslutat
om ett tilläggsuppdrag där Svenska kraftnät
senast den 30 oktober 2009 ska lämna förslag till
nödvändiga författningsändringar för att kunna
genomföra förslaget.
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Sverige, Finland, Norge och Danmark utgör
en nordisk elmarknad. Länderna arbetar aktivt
för att utveckla den gemensamma marknaden
ytterligare. Det pågår löpande ett samarbete
mellan de systemansvariga företagen i Norden
genom Nordel, samarbetsorganisationen för de
nordiska systemansvariga stamnätsföretagen. De
europeiska systemansvariga stamnätsföretagen,
totalt 42 stycken från 34 länder, bildade den
19 december 2008 samarbetsorganet European
Network of Transmission System Operators for
Electricity (ENTSO–E) som ett föreberedande
led i implementeringen av det tredje inremarknadsdirektivet för el i vilket det anges att ett
formellt
europeiskt samarbetsorgan
ska
etableras.
Målsättningen med ENTSO–E är att verka för
pålitliga och effektiva paneuropeiska och
regionala elmarknader. Organisationen blev
verksam från april 2009. De nordiska
systemansvariga företagen ingår i ENTSO–E.
Nordel läggs därmed ner som organisation
under 2009.
Analys och slutsatser

Erfarenheterna från bl.a. den nordiska elmarknaden visar att såväl försörjningstryggheten
som konkurrenskraften stärks genom att vår
nationella marknad stegvis integreras med våra
grannländer.
Elpriset var under 2008 högre jämfört med
föregående år, men sedan i vintras har trenden
inneburit sjunkande elhandelspriser. Konkurrensen på elproduktionsmarknaden är
fortsatt en viktig fråga för regeringens tillsyn och
marknadsbevakning. Regeringen utsåg i januari
2008 en förhandlare med uppdrag att undersöka
förutsättningarna för och söka sådana lösningar
som innebär att riskerna för konkurrensbegränsningar på grund av samägandet i
kärnkraftsindustrin minimeras. Regeringen
beslutade i januari 2009 att förhandlarnas mandat
skulle förlängas till utgången av 2009.
Energimarknadsinspektionen
blev
den
1 januari 2008 en fristående myndighet vilket har
bidragit till en ytterligare ökad fokusering på
tillsynen över elmarknaden. Genom att många av
de omfattande rättsprocesserna kring tariffgranskningarna kunnat avslutas under 2008 och
början av 2009 kan Energimarknadsinspektionens resurser riktas mot den förhands-
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reglering som ska börja gälla från 2012. Under
det
kommande
året
kommer
också
genomförandet av det tredje inremarknadspaket
för el- och gasmarknaderna i svensk rätt att vara
en prioriterad fråga.
Regeringen bedömer att verksamheten vid
Svenska kraftnät har bedrivits i enlighet med de
mål och den inriktning som affärsverket ålagts.
Regeringens bedömning är att kostnadseffektiviteten är god i förhållande till andra
stamnätsoperatörer i Europa. Utvecklade
uppföljningsmått för att följa upp Svenska
kraftnäts verksamhet bör dock tas fram. Det är
angeläget att ytterligare åtgärder vidtas för att
stärka stamnätets driftssäkerhet och att öka
överföringskapaciteten samt att det nordiska och
baltiska samarbetet fördjupas. Elberedskapsverksamheten bör inriktas mot att i ökad
utsträckning kunna hantera allvarliga störningar i
viktiga samhällsfunktioner i fred. Svenska kraftnät bör också arbeta vidare med frågorna kring
konsekvenserna för stamnätet av den ökade
utbyggnaden av förnybar elproduktion.
2.4.3

Naturgasmarknad

Mål

Målet är att energipolitiken ska utformas så att
energimarknaderna ger en säker tillgång på
energi – värme, bränslen och drivmedel – till
rimliga priser. Målet för naturgasmarknadspolitiken är att vidareutveckla gasmarknadsreformen så att en effektiv naturgasmarknad
med verklig konkurrens kan uppnås.
Resultat

Svenska kraftnät är systemansvarig på naturgasmarknaden.
Tillsynen bygger på förhandsgodkännanden,
vilket för svensk del innebär att villkoren för
balanstjänst och metoderna för tariffsättning ska
godkännas i förhand av Energimarknadsinspektionen. För de tariffer som ska tillämpas
under 2009 har ett sådant godkännande lämnats.
Energimarknadsinspektionen granskar årligen de
metoder som Affärsverket svenska kraftnät
använder för att utforma standardiserade balansavtal för naturgas. Energimarknadsinspektionen
granskade under året standardavtalet för 2009

och fann därvid att det inte stred mot kraven på
objektivitet och icke-diskriminering enligt naturgaslagen.
Myndigheten har beslutat om föreskrifter och
allmänna råd om mätning och rapportering av
överförd naturgas samt anmälan om leverantör
och balansansvar.
Energimarknadsinspektionen har analyserat
utvecklingen av naturgasmarknaden i rapporterna Kundaktivitet på naturgasmarknaden
och Energimarknad 2007. Inspektionen bedömer
att informationsinsatserna kring möjligheten att
byta naturgasleverantör varit tillfredställande.
Samtidigt är dock kundaktiviteten låg, bl.a.
beroende på svårigheten att göra prisjämförelser.
Inspektionen föreslår därför en rad åtgärder, bl.a.
att verka för att naturgasföretagen redovisar
jämförpriser och att länka prisinformation via
Energimarknadsinspektionens hemsida. Inspektionen bedömer emellertid att det är för tidigt att
nu införa en lagstadgad skyldighet för företagen
att rapportera prisuppgifter till myndigheten.
Energimarknadsinspektionen har i uppdrag att, i
samråd med Svenska kraftnät, övervaka
försörjningstryggheten för naturgas och årligen
rapportera resultaten av sin övervakning till
regeringen. Energimarknadsinspektionen har i
sin rapportering inte uppmärksammat några
brister i försörjningstryggheten.
Svenska kraftnät har avrapporterat sin
verksamhet som systemansvarig myndighet för
perioden 1 oktober 2005 – 30 september 2008
(dnr N2008/8863/E). Av rapporten framgår att
balansansvarsavtalet justerats främst i fråga om
försörjningsstörningar. Samarbetet med marknadens aktörer i det gemensamma Gasmarknadsrådet uppges fungera väl, liksom
samarbetet med den angränsande danska
systemoperatören Energinet.dk.
2.4.4

Värmemarknad

Mål

Målet är att energipolitiken ska utformas så att
energimarknaderna ger en säker tillgång på
energi – värme, bränslen och drivmedel – till
rimliga priser. Målet för värmemarknadspolitiken är att genom ökad genomlysning
stimulera till konkurrens och högre effektivitet.
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Resultat

Värmemarknaden utgörs främst av enskild
bränsleeldning, elvärme av olika slag samt näroch fjärrvärme för uppvärmning av framför allt
bostäder och lokaler. Insatserna inom
värmemarknadsområdet har fortsatt främst varit
inriktade på att öka genomlysningen av
värmemarknaderna.
Energimarknadsinspektionen har tillsammans med Energimyndigheten
regeringens uppdrag att årligen redovisa
utvecklingen på värmemarknaden med avseende
på
priser,
konkurrensförhållanden
och
miljöpåverkan.
Energimarknadsinspektionen
redovisade den 30 juni 2009 sin årliga
uppföljningsrapport – Uppvärmning i Sverige
2009 (dnr N2009/5786/E). Under 2007 användes 78,2 TWh energi för uppvärmning och
varmvatten vilket var en minskning med cirka tre
procent jämfört med föregående år. Fjärrvärme
är fortsatt det vanligaste uppvärmningsalternativet för uppvärmning och varmvatten i
bostäder följt av el. Användningen av fjärrvärme
har haft en svag genomsnittlig ökning sedan
2001 medan användningen av el och olja för
uppvärmning och varmvatten har minskat
betydligt sedan 2001.
Regeringen lämnade i februari 2008 en
proposition till riksdagen med förslag till
fjärrvärmelag (prop. 2007/08:60). Propositionen
beslutades av riksdagen (bet. 2007/08:NU11,
rskr. 2007/08:184) och fjärrvärmelagen trädde i
kraft den 1 juli 2008. Fjärrvärmelagen syftar till
att stärka fjärrvärmekundernas ställning och öka
insynen i fjärrvärmeverksamhet. Energimarknadsinspektionen har utsetts till tillsynsmyndighet enligt fjärrvärmelagen. Bland annat
ska fjärrvärmeföretag lämna uppgifter om driftsoch affärsförhållanden till Energimarknadsinspektionen. Uppgifterna ska ligga till grund för
framtagande av nyckeltal om bl.a. prissättning,
produktion och distribution av fjärrvärme.
Energimarknadsinspektionen påbörjade under
2008 arbetet med att ta fram närmare föreskrifter
enligt fjärrvärmelagen. Energimarknadsinspektionen har även fått i uppdrag att utifrån
erfarenheterna av tillsynen enligt förordningen
(2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet utvärdera om nuvarande krav är
ändamålsenliga, effektiva och tillräckliga för att
komma tillrätta med riskerna för korssubventionering och prisdiskriminering mellan
kunderna på värmemarknaden. Uppdraget ska
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redovisas till Regeringskansliet senast den
1 december 2009. Regeringen beslutade vidare
den 13 augusti 2009 att uppdra åt Energimarknadsinspektionen att lämna förslag till
regler om fakturering efter faktisk förbrukning
och om mätperiodens längd avseende fjärrvärme.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars
2010.
Den 1 juli 2008 inrättades Fjärrvärmenämnden vid Statens energimyndighet. Om
fjärrvärmeföretag och fjärrvärmekunder inte
kommer överens i frågor om avtalsvillkor för
fjärrvärme finns en möjlighet att ansöka om
medling vid Fjärrvärmenämnden. Fjärrvärmenämnden ska även medla i förhandlingar om
tillträde till rörledningar i en fjärrvärmeverksamhet. Fjärrvärmenämndens ledamöter och
experter förordnades i oktober 2008 och de
första medlingsärendena avgjordes under våren
2009. Fjärrvärmenämnden har sammanlagt
medlat i nio ärenden per den 30 juni 2009 varav
en överenskommelse mellan parterna uppnåtts i
fem av dessa.
Regeringen beslutade i januari 2009 om
direktiv till en särskild utredare som ska
analysera förutsättningarna för att införa ett
lagstadgat tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten
och därigenom skapa förutsättningar för
konkurrens på fjärrvärmemarknaderna. Syftet
med att närmare utreda frågor om en lagstadgad
sådan rätt är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt att åstadkomma en
effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö. Utredaren ska
belysa för- och nackdelar samt göra en
bedömning av förutsättningarna för ett lagstadgat tredjepartstillträde, och lämna förslag till
ett regelverk för tredjepartstillträde samt vid
behov förslag till finansiering.
Analys och slutsatser

Den nya fjärrvärmelagen som trädde i kraft den
1 juli 2008 har bidragit till att öka genomlysningen av värmemarknaderna och att
kundernas ställning stärkts. Medlingsverksamheten vid Fjärrvärmenämnden har hittills lett
till att överenskommelser har kunnat uppnås
mellan parterna i en majoritet av ärendena som
behandlats. Vad gäller tillsynsverksamheten
enligt fjärrvärmelagen är den fortfarande under
uppbyggnad och det är angeläget att Energi-
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marknadsinspektionen fortsätter att utveckla
denna.
Regeringen har beslutat att tillsätta en
utredning i syfte att närmare studera förutsättningarnas för ett lagstadgat tredjepartstillträde
till
fjärrvärmenäten
på
ickediskriminerande villkor, i syfte att ytterligare
stärka förutsättningarna för konkurrens på
fjärrvärmemarknaderna. Utredaren ska göra en
bedömning av förutsättningarna för ett lagstadgat tredjepartstillträde och lämna förslag till
ett regelverk för tredjepartstillträde. Utredningen syftar till att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning, åstadkomma lägre fjärrvärmepriser, en effektivare värmemarknad och
en förbättrad miljö.
2.4.5

Energieffektivisering samt minskad
el- och oljeanvändning

Mål

Målet
avseende
energieffektivisering
är
20 procent effektivare energianvändning till
2020. Målet uttrycks som ett sektorsövergripande mål om minskad energiintensitet
om 20 procent mellan 2008 och 2020. Vidare
gäller målet att energibesparingen till år 2016 är
minst 9 procent av det årliga energianvändningsgenomsnittet 2001–2005. Ett mellanliggande mål
är att energibesparingen år 2010 är minst
6,5 procent av det årliga energianvändningsgenomsnittet 2001–2005.
Resultat

Informationsinsatser
Energimyndigheten har under 2008 genomfört
ett flertal insatser som rör information,
utbildning och kunskapsspridning kring energioch klimatfrågor, inklusive energieffektivisering.
En viktig kanal för detta arbete, inte minst när
det gäller målgruppen små och medelstora
företag men även målgruppen konsumenter, är
de kommunala energi- och klimatrådgivarna (se
separat redovisning nedan).
Beträffande
större
informationsinsatser
riktade mot konsumenter har Energimyndigheten under 2008 fortsatt att driva
informationskampanjen ”Bli energismart” tillsammans med Boverket och Naturvårdsverket.

Kampanjen har deltagit vid ett flertal mässor
runt om i landet. Myndigheten stödjer även med
projektmedel energikontorens deltagande vid
regionala mässor. Sammantaget har närmare 9
000 rådgivande samtal genomförts på olika
mässor. Energimyndigheten har även samarbetat
med de regionala energikontoren och de
kommunala rådgivarna samt IKEA och SIBA
om s.k. energispardagar där konsumenter erbjudits råd på respektive varuhus. Myndigheten
har samordnat insatsen samt tagit fram
informationsmaterial.
Under 2008 har Energimyndigheten även lagt
grunden för utveckling av en långsiktig strategi
för att öka medvetenheten om energi- och
klimatfrågor hos barn och ungdomar. Arbetet
har skett nationellt men även inom ramen för två
EU-projekt.
Myndigheten arbetar kontinuerligt med att
utveckla och föra in nya metoder och
angreppssätt för att få bättre genomslag för
informationsinsatser och för att påverka
beteendet hos olika aktörer. En stor insats under
året har varit vidareutveckling av Energikalkylen
– ett webbaserat beräkningsinstrument riktat till
hushåll och privatpersoner som ger en vägledning om vilka energilösningar som kan passa
hushållet bäst.
Under 2008 har insatser gjorts för att utveckla
Energimyndighetens webbplats med avseende på
konsumentinformation. En egen ingång har
skapats för råd och tips till hushåll, där
information finns om bl.a. energibesparande
åtgärder, olika uppvärmningsalternativ och tester
av energikrävande produkter. Jämfört med år
2007 har antalet besökare ökat markant, från i
snitt 400 till 750 besök per dag.
En modernisering av förordningen om bidrag
till kommunal energirådgivning (1997:1322) har
skett, inte minst för att tydliggöra kopplingen
mellan energieffektivisering och klimatpolitik.
Rådgivningen benämns numera
kommunal
energi- och klimatrådgivning. Omfattningen av
verksamheten och anslagen har ökat, t.ex. lämnas
sedan 2008 bidrag för rådgivning om
kommuners egna fastigheter och fr.o.m. 2009
ingår även rådgivning om transporter av gods
och personer. För 2008 har 290 kommuner
beviljats bidrag om totalt 88 miljoner kronor.
Utöver detta har 130 kommuner sökt extra
bidrag för att arbeta med det kommunala
fastighetsbeståndet till ett totalbelopp på knappt
4 miljoner kronor för 2008. Inledande upp25
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följningar som gjorts av rådgivningen under
2008 visar enligt Energimyndighetens årsredovisning på stor nytta för de rådsökande som
varit i kontakt med den kommunala energi- och
klimatrådgivningen. Ungefär 85 procent av de
som tar kontakt med rådgivningen upplever att
de i mycket eller ganska hög utsträckning får den
hjälp de efterfrågar.
Under 2008 har det tillkommit två regionala
energikontor och det finns nu totalt 13 stycken.
Under 2008 har energikontoren beviljats stöd
för perioden 2008–2010 för att arbeta med
samordning och kompetensutveckling av den
kommunala energi- och klimatrådgivningen
samt med rollen som regional energiaktör. För
2008 har stödet uppgått till knappt 8 miljoner
kronor. Energikontorens ställning regionalt har
stärkts under året, bland annat genom olika
samordningsuppdrag.
Vid sidan om den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
samt
de
regionala
energikontoren har det lokala och regionala
arbetet för energieffektivisering fått utökad
betydelse genom Energimyndighetens program
Uthållig kommun, som under den andra
programperioden 2008–2011 utökats från fem
pilotkommuner till 62 kommuner som deltar
frivilligt. Även länsstyrelsernas deltagande har
förstärkts. Efter en inledande pilotfas gav
regeringen år 2008 samtliga länsstyrelser i
uppdrag att utarbeta regionala klimat- och
energistrategier i syfte att minska utsläppen av
växthusgaser, främja energiomställningen, öka
andelen förnybar energi samt främja energieffektivisering och effektivare transportsystem.
Resultatet av detta arbete har nu redovisats.
Strategierna ser olika ut beroende på de regionala
förutsättningarna Generellt kan sägas att
länsstyrelserna har startat en process för att nå
ett regionalt samförstånd kring energi- och
klimatfrågorna, i bred samverkan med
kommuner, fastighetsbolag, kommunala energibolag, transportbolag, företag, myndigheter,
ideella organisationer, högskolor samt samverkans- och självstyrelseorgan m.fl.
Utbildning av energi- och klimatrådgivare
Det vidgade uppdraget för de kommunala
energi- och klimatrådgivarna har lett till ett ökat
behov av utbildningsinsatser med syfte att öka
deras kompetens och för att stärka dem i deras
yrkesroll. Sedan 1 februari 2008 är det
obligatoriskt för alla rådgivare att delta i de
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basutbildningar som Energimyndigheten anordnar. Under 2008 genomfördes tre olika
basutbildningar med sammanlagt 405 deltagare.
En av dessa basutbildningar fokuserade på
klimatfrågor. Vid fyra tillfällen under året
genomfördes en obligatorisk grundutbildning
där 105 personer deltog, samt en utbildning i
företagsrådgivning med sammanlagt 50 deltagare. Andra kurser och insatser som
genomförts är bl.a. en rikstäckande kurs med inriktning mot energieffektiv belysning, information om energideklarationer på regionala nätverksträffar, samt utveckling av informationsoch presentationsmaterial och metodstöd för
rådgivningsinsatser.
Företagens energieffektivisering
Energimyndigheten har under året genomfört
ett flertal aktiviteter för att ta fram verktyg som
förenklar energieffektivisering hos framförallt
små- och medelstora företag.
Bland annat har en prototyp presenterats för
ett webbverktyg för kartläggning av energianvändning hos mindre företag. Energimyndigheten har även deltagit i ett EU–projekt
för framtagande av ett webbverktyg för s.k.
långsiktiga avtal som ska provas under 2009.
Inom de pilotprogram som påbörjats under 2008
planeras för framtagandet av ett antal användaranpassade verktyg för energieffektivisering.
Informationsmaterial för små och medelstora
företag med goda exempel kring energieffektivisering är framtaget och färdigt att
spridas under 2009. Energimyndigheten har
under 2008 inlett samarbete med företagarorganisationen Företagarna och har diskuterat
ett samarbete med projektet Miljöengagerade
Revisorer.
En samverkan med de svenska leverantörerna
av elmotorer har etablerats med anledning av den
internationella standard för testning av
elmotorers verkningsgrad som infördes under
hösten 2008 samt det internationella
klassificeringssystem som förväntas gälla från
början av 2009. Energimyndigheten har fortsatt
fungera som kontaktorganisation för EU:s
industriprogram Motor Challenge Programme.
Flera svenska företag har under året visat intresse
och ett företag har dessutom förärats ett pris
från EU för sina insatser inom energieffektivisering.
Under 2008 har sammanfattningen av IPPC:s
så kallade BREF–dokument (Best Available
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Technique Reference Notes) för energieffektivisering översatts till svenska. Energimyndigheten har fört diskussioner med Naturvårdsverket och länsstyrelserna om formerna för
spridning av dessa riktlinjer till industrin. Den
omfattande BREF-handboken bedöms få stor
betydelse för tillsynsmyndigheterna när de
ställer krav på energieffektivisering i enlighet
med miljöbalken och bästa tillgängliga teknik.
Energimyndigheten har deltagit aktivt i
arbetet med att utveckla nya standarder för
energiledningssystem inom Europa (CEN) och
internationellt (ISO). Energiledningssystem är
ett verktyg som hjälper företagen att arbeta
systematiskt med sin energianvändning. Arbetet
med den europeiska standarden (prEN 16001)
håller nu på att avslutas och man beräknar att
standarden kommer att tas i bruk under 2009.
Den kommer då att ersätta de nationella
standarderna för energiledning. I september
2008 påbörjade ISO arbetet med att ta fram en
internationell standard för energiledning och ett
första utkast är nu ute på remiss.
Provning, märkning och certifiering av
energikrävande utrustning
Energimyndigheten testade under 2008 nya
modeller av luftluftvärmepumpar, pelletskaminer, ytterdörrar, tv–apparater med inbyggd
digital-tv-mottagare, tvättmaskiner, torktumlare,
induktionshällar,
samt
elljusstakar
och
ljusslingor för utomhusbruk. Informationen om
produkter och energieffektivisering sänds ut via
ett antal informationskanaler varav de viktigaste
är energi- och klimatrådgivarna, myndighetens
webbplats och media. Resultaten har fått bra
genomslag, främst i regional- och lokaltidningar,
men även i radio och tv. I genomsnitt 360
besökare per dag går in på sidorna för ”tester” på
Energimyndighetens webbplats.
Energimyndigheten har medverkat i EUarbetet med revidering av kraven för energimärkning av produkter. Detta sker parallellt med
revideringen av Ekodesigndirektivet. Under året
har arbete pågått med att förbereda reviderad
märkning för kyl och frys, tvättmaskiner,
diskmaskiner samt ny märkning av TV-apparater
och varmvattenberedare. Myndigheten har även
medverkat aktivt i standardiseringsarbete för
provningsmetoder.

Teknikupphandling och
marknadsintroduktion
Teknikupphandling som metod verkar på
marknadens villkor och ger incitament för de
innovativa företagen. Fler effektiva produkter
har utvecklats och spridits genom teknikupphandlingar. Eftersom det finns potentiella
köpare av den nya tekniken genom beställargrupperna,
kan
också
nya
produkter
kommersialiseras snabbare. Energimyndigheten
har initierat flera projekt via nätverk och
beställargrupper. Dessa påskyndar marknadsintroduktionen. Fokus för samverkan har varit
områdena demonstration, teknikupphandling,
implementering av ny samt befintlig energieffektiv teknik och nya metoder, information
och utbildning. Energimyndigheten samordnar
och stödjer för närvarande en handfull fasta
beställargrupper.
Beställargruppen för lokaler (BELOK) och
Beställargruppen för bostäder (BEBO) är fasta
beställargrupper för lokalägare respektive flerbostadshus. I grupperna ingår fastighetsägare,
fastighetsförvaltare och Energimyndigheten. De
representerar 20 procent av Sveriges lokalyta och
cirka 70 procent av Sveriges lägenhetsbestånd i
flerbostadshus. Under år 2008 har BELOK
fortsatt arbetet inom ett brett anlagt projekt som
syftar till att klargöra hur långt det är möjligt att
nå med energieffektiviseringsåtgärder i befintliga
byggnader inom rimliga företagsekonomiska
ramar. Detta projekt har fortlöpt under 2008. I
ett första skede har kontorsbyggnader studerats.
Analyserna av de fem kontorsbyggnaderna som
studerats visar på att det finns en besparingspotential på omkring 50 procent. Detta
möjliggörs genom att åtgärderna paketeras och
att hela paketet samtidigt lönsamhetsbedöms.
De åtgärder som är lönsamma bekostar de som
ensamma skulle vara tveksamma att genomföra
ur strikt ekonomisk synvinkel.
BEBO har under 2008 omfattat nio projekt
vilka sätter fokus på åtgärdspaket för
energibesparing i det befintliga bostadsbeståndet. I ett av projekten har en ny metod för
individuell mätning av varmvatten tagits fram.
Jämfört med redan etablerade metoder är den
betydligt billigare för brukaren. Tidigare studier
visar att det går att spara 20–30 procent med
individuell mätning. I andra projekt har medelstora bergvärmepumpar respektive nybyggda
energieffektiva flerbostadshus utvärderats. Både
vad gäller värmepumparna och flerbostadshusen
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har det visat sig att anläggningarna är bristfälliga
avseende mätutrustning, vilket är väsentligt för
uppföljning av energianvändning. BEBO har
genomfört en förstudie för teknikupphandling
beträffande värmeåtervinning från ventilation.
Studien rekommenderar att en teknikupphandling genomförs med syfte att få fram fler
konkurrenskraftiga värmeåtervinningssystem
på marknaden för de mest vanliga typer av hus
som snart skall renoveras. Detta torde kunna
ge mycket stor effekt för att stimulera ökad
värmeåtervinning i befintliga flerbostadshus.
En fast beställargrupp finns även för
livsmedelshandeln, vilken täcker in 80–85
procent av handeln. Under 2008 har ett projekt
genomförts med fokus på befintliga energisystem för kyla, ventilation, uppvärmning och
belysning i dagligvaruhandeln. Resultatet visar på
att energianvändningen, med liten eller måttlig
insats, kan minska med i storleksordningen 10–
30 procent för respektive butik. Projektet visar
även att möjligheten att genomföra energibesparade åtgärder till stor del beror på om
butiksinnehavaren äger eller hyr lokalen samt
hur avtalen är reglerade mellan brukare och
fastighetsägare
En potentiell fjärde beställargrupp finns
kopplad till stål- och gruvindustrin. Sedan 2007
har stål- och gruvindustrin drivit ett projekt med
stöd från Energimyndigheten. Syftet är att
påskynda introduktionen av befintlig och ny
teknik som främjar effektiv energianvändning.
Projektet har bl.a. resulterat i en webbaserad
Energihandbok som vänder sig till olika
personalkategorier inom industrin. Handboken
har utvecklats under året och den används
dagligen av anställda inom stål- och
gruvindustrin. Under år 2008 har Energimyndigheten gjort en översyn av ett tiotal
områden som kan vara lämpliga för teknikupphandling inom industrin. Av dessa har man
valt att gå vidare med mätutrustning för
kylvattensystem, vilket har primär bäring på
stålindustrin.
Den samlade måluppfyllelsen beträffande
teknikupphandling och marknadsintroduktion
bedöms av Energimyndigheten vara god.
Program för energieffektivisering i
energiintensiva företag
Energiintensiva företag som i sina industriella
verksamheter använder el i tillverkningsprocessen ges enligt lagen (2004:1196) om
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program för energieffektivisering en möjlighet
att delta i femåriga program för energieffektivisering (PFE). Under 2008 har två nya
företag tillkommit i programmet, vilket innebär
totalt 109 deltagande företag. De deltagande
företagen använder totalt 32 TWh el, vilket
motsvarar mer än hälften av den totala
industriella elanvändningen i Sverige och en
femtedel av Sveriges totala elanvändning. Av de
första tvåårsrapporterna, vilka till och med 2008
inkommit från 104 företag, framgår att företagen
har genomfört de kartläggningar och analyser
som krävs, infört och låtit certifiera energiledningssystem m.m. Energimyndigheten har
under 2008 låtit göra en undersökning av hur
branschorganisationerna
och
certifieringsorganens revisorer ser på PFE. Studien pekar på
att införandet av energiledningssystem på ett
avgörande sätt påverkat företagens energieffektiviseringsarbete i positiv riktning. PFE har
lett till ökad legitimitet åt energifrågorna i de
deltagande företagen. Resultatet från den första
tvåårsrapporteringen indikerar att de deltagande
företagen tillsammans kommer att spara minst 1
TWh el per år i slutet av programperioden 2005–
2009. Måluppfyllelsen bedöms därmed som god.
EG-direktiv på energieffektiviseringsområdet
Arbetet med genomförandet av EG-direktivet
2006/32/EG om effektiv slutanvändning av
energi och om energitjänster fortsätter.
Energieffektiviseringsutredningen presenterade i
november 2008 sitt slutbetänkande (Vägen till ett
energieffektivare Sverige, SOU 2008:110) med
förslag till åtgärder för att genomföra direktivet.
Utredningens förslag har remissbehandlats.
Regeringen presenterade utifrån detta utredningsunderlag en nationell handlingsplan för
energieffektivisering och genomförande av
energitjänstedirektivet (prop. 2008/09:163,
kapitel 11), vilken under våren 2009 har lämnats
till Europeiska kommissionen. Energimyndigheten har av regeringen givits ansvar för genomförandeåtgärder enligt energitjänstedirektivet.
Kommissionen presenterade i november 2008
tre direktivförslag inom energieffektiviseringsområdet. Förslagen gäller en omarbetning av
direktivet om byggnaders energiprestanda, omarbetning av direktivet om energimärkning av
hushållsapparater och förslag till märkning av
däck. Förslagen förhandlas för närvarande i rådet
och i Europaparlamentet.
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Direktivet om byggnaders energiprestanda
En omarbetning av direktivet om byggnaders
energiprestanda förhandlas som nämnts ovan i
rådet och parlamentet.
Det hittills gällande direktivet om byggnaders
energiprestanda har genomförts i Sverige genom
lag och förordning samt Boverkets föreskrifter
om energideklarationer.
Boverket är ansvarig myndighet för energideklarationerna. Av verkets årsredovisning
framgår att ca 50 000 energideklarationer hade
tagits emot och registrerats under 2008.
Tendensen över året visade tydligt att antalet
inlämnade deklarationer ökade för varje månad
som gått. En toppnotering gjordes i december
2008 med drygt 14 000 deklarationer. Verket
bedömde i årsredovisningen att antalet deklarationer skulle öka fortsatt under 2009. Aktuell
uppföljningsinformation på verkets hemsida
indikerar att denna uppfattning är rimlig. Vid
mitten av augusti uppgick antalet deklarationer i
verkets register till drygt 150 000. Med
reservation för felkällor i registret1 tyder dessa
uppgifter på att arbetet nu sker i väsentligt
snabbare takt än vad som gällde under första
delen av 2008.
Boverkets statistik visar att ca 70 procent av
energideklarationerna innehåller åtgärdsförslag. I
energideklarationer som innehåller åtgärdsförslag får fastighetsägare råd och tips som, om
de genomförs, bedöms sänka byggnadernas
energikostnad med ca 15 procent på ett för
fastighetsägaren lönsamt sätt. Störst sparpotential finns i enbostadshus där energideklarationer som innehåller åtgärder ger villaägaren tips som motsvarar en besparing på ca
25 procent. Totalt har det i de 150 000 inlämnade
energideklarationerna föreslagits åtgärder som
skulle sänka byggnadernas energianvändning
med ca 2,7 TWh/år.
Registret för energideklarationerna kompletterades även under 2008 med nya, användarvänliga funktioner. Bland annat har Boverket i
samarbete med Energimyndigheten gjort det
möjligt för fastighetsägare som tidigare
registrerat uppgifter i Energimyndighetens data-

1 Felskrivningar när deklarationer registreras m.m. gör att det kan

förekomma dubletter – att samma deklaration kan förekomma flera
gånger. Boverket bedömer emellertid att antalet dubletter är så få i
förhållande till gjorda deklarationer att de i statistiken har försumbar
betydelse. Arbete pågår vidare med att rätta till denna felkälla.

bas eNyckeln att använda dessa som underlag
för energideklarationen på ett enkelt sätt.
Boverket har slutligen genomfört omfattande
informationsinsatser om energideklarationerna
under året, riktade till bland annat energiexperter, fastighetsägare och kommuner.
Ekodesigndirektivet
Lagen (2008:112) om ekodesign trädde i kraft
den 1 maj 2008. Med lagen anses EG:s direktiv
om ekodesign (2005/32/EG) vara genomfört i
svensk rätt. Energimyndigheten har av
regeringen utsetts till samordnande myndighet
för arbetet som följer av detta direktiv. Häri
ingår bl.a. att representera Sverige i det
kommittéarbete på EU–nivå som beslutar om
EU-gemensamma produktkrav för energianvändande produkter. Myndigheten har
etablerat samarbetsformer med övriga berörda
myndigheter,
departement,
branschorganisationer och experter för att hantera
kommande förslag på EU-gemensamma
produktkrav för energianvändande produkter.
Under 2008 och 2009 har en omarbetning av
direktivet förhandlats. Omarbetningen innebär
att direktivets tillämpningsområde vidgas till att
utöver energianvändande produkter även
omfatta s.k. energirelaterade produkter. Med
energirelaterade produkter avses produkter som
inte behöver tillföras energi för att fungera men
kan ha en påverkan på energianvändning. Den
omarbetade versionen av direktivet väntas träda i
kraft under hösten 2009.
Stöd för energiinvesteringar i lokaler med
offentlig verksamhet
Investeringsstödet för energieffektivisering och
konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet, som
tidigare lämnades via kreditering på sökandens
skattekonto, har lagts om och fr.o.m. 2007 t.o.m.
2008 lämnas det som ett anslagsfinansierat
bidrag.
Till och med den 31 december 2008 har 7 167
ansökningar beviljats stöd till ett belopp av 1 958
miljoner kronor, varav 154 miljoner kronor avser
installation av solceller. Vid utgången av 2008
har 1 205 miljoner kronor av stödet betalats ut
till bidragstagarna, varav 89 miljoner kronor
avser stöd för installation av solcellsystem. För
de beviljade stöden som gäller installation av
solceller beräknas den installerade effekten
uppgå till ca 3,2 MW och den årliga elproduktionen till 2,6 GWh.
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Stöd för konvertering från direktverkande
elvärme i bostadshus
Investeringsstödet för konvertering från
direktverkande elvärme i bostadshus, som
tidigare lämnades via kreditering på sökandens
skattekonto, har lagts om och fr.o.m. 2007
lämnas det som ett anslagsfinansierat bidrag. För
hela stödperioden fr.o.m. januari 2006 till och
med 2008, har 544 miljoner kronor beviljats och
ca 278 miljoner kronor har betalats ut i stöd. I
flerbostadshusen, totalt 10 092 lägenheter, har
drygt 96 procent av lägenheterna konverterats
till fjärrvärme och i småhusen, totalt 12 548
lägenheter i en- eller tvåbostadshus, har två
tredjedelar av småhusen konverterat till fjärrvärme. I småhusen har i övrigt konverterats till
främst värmepumpar, 27 procent, och 7 procent
till biobränsle.
Till och med den 30 april 2009 har 15 635
ansökningar avseende konvertering från
direktverkande elvärme inkommit av vilka
13 136 hade beviljats. Sammantaget beräknas den
minskade elanvändningen för beviljade stöd
uppgå till 265 GWh. Före konvertering använde
hushållen 410 GWh el för uppvärmning och
varmvatten, av dessa användes 283 GWh i
småhus, 126 GWh i flerbostadshus och 2 i
lokaler. Efter konverteringen förbrukades
145 GWh el, 122 GWh i småhus, 22 GWh i
flerbostadshus och 1 GWh i lokaler.

konstateras bl.a. att stödet påskyndade en
utveckling mot minskad oljeanvändning för
uppvärmningsändamål. Stödet stimulerade dock
en åtgärd som även utan stöd var såväl samhällsekonomiskt som privatekonomiskt lönsam. Mot
den bakgrunden fanns det inga större hinder för
småhusägarna att byta ut sina oljepannor mot
andra uppvärmningskällor.

Stöd för konvertering från oljeuppvärmning i
småhus
Till och med 2008 har 37 055 ansökningar om
stöd för konvertering från oljeuppvärmning i
småhus beviljats till ett belopp om 450 miljoner
kronor. Beloppet motsvarar den avsatta
budgetramen för stödet när det infördes. Totalt
hade ca 50 000 ansökningar inkommit till
länsstyrelserna. Vid utgången av 2008 hade
447 miljoner
kronor
betalats
ut
till
bidragstagarna. Under 2008 beslutades att
anslaget för stöd för konvertering från
direktverkande elvärme även får användas för
utbetalningar av kvarvarande beviljade stöd för
konvertering från oljeuppvärmning. Av stödet
har 43 procent gått till värmepumpar, 37 procent
till biobränsle och 20 procent till fjärrvärme. Av
ansökningarna har 179 beviljats stöd för att även
installera solvärme.
Boverket har utvärderat stödet under 2008
och redovisade sin slutsatser i rapporten Mindre
olja, bättre miljö – men till vilket pris. I rapporten

Stöd för installation av energieffektiva fönster
respektive biobränsleeldade uppvärmningssystem i småhus
Stödet för installation av energieffektiva fönster i
befintliga småhus och installation av biobränsleeldat uppvärmningssystem i nyproducerade
småhus trädde i kraft den 1 januari 2007 och
omfattade ursprungligen en ram om 50 miljoner
kronor per år för 2007 och 2008. Stödet ersatte
motsvarande stöd som gällde under perioden
2003–2006 och som utgick som en skattereduktion. Till följd av att intresset för stödet
har varit stort tillfördes ytterligare 80 miljoner
kronor i budgetpropositionen för 2009 för att
kunna bevilja bidragsansökningar som inkommit
t.o.m. den 31 december 2008.
Under 2008 har 49,4 miljoner kronor beviljats
och 54 miljoner kronor har betalats ut. Sammantaget har 10 302 ansökningar beviljats stöd under
2007–2008 varav 9 992 har utbetalts. Inom
ramen för beviljat stöd har cirka 114 400 fönster
bytts ut.

30

Stöd för installation av solvärme
Under 2008 beviljades 16,3 miljoner kronor i
bidragsärenden enligt stödförordningarna för att
främja installation av solvärme i bostadshus samt
bostadsanknutna och kommersiella lokaler. De
faktiska utbetalningarna under perioden uppgick
till 14,7 miljoner kronor. Sammantaget har
13 125 ansökningar om stöd inkommit varav
10 616 ansökningar beviljats sedan stödet
infördes i juni 2000 t.o.m. den 31 december
2008. I de ärenden som beviljats bidrag används
ca 88 procent av solfångarna till både uppvärmning och tappvarmvatten, medan ca
11 procent används för enbart tappvarmvatten.
Den årliga värmeproduktionen beräknas till ca
47 GWh för de beviljade ansökningsärendena
t.o.m. 2008 sedan bidragsstarten.
Den 1 januari 2009 slogs de olika solvärmestöden samman till en samlad stödförordning
(förordningen (2008:1247) om stöd för
investeringar i solvärme).
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Analys och slutsatser

Ett effektivt utnyttjande av resurser, inklusive
energi, utgör grunden för ekonomisk tillväxt och
en hållbar utveckling. Att effektivisera
användningen av energi är ett medel för att
minska utsläppen av växthusgaser. Det bidrar
även till en tryggare energiförsörjning. Sedan
1970 har energiintensiteten i den svenska
ekonomin, dvs. energianvändning per BNP–
enhet, minskat med närmare 40 procent. Under
2000–talet har den minskat med drygt
10 procent. Den slutliga energianvändningen i
Sverige minskade från 405 TWh år 2007 till
398 TWh år 2008. Minskningar skedde i alla
sektorer, dvs. industri, transport samt bostäder,
service och lokaler.
Som framgår av Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande (SOU 2008:110) är det
svårt att kvantifiera resultaten av enskilda
styrmedel och åtgärder för energieffektivisering.
Generellt verkande ekonomiska styrmedel såsom energiskatter, koldioxidskatter och utsläppshandel ger det grundläggande incitamentet
till effektivisering genom prissignaler. Inom vissa
sektorer och delsektorer fungerar prissignaler
sämre av olika skäl och kompletterande
incitament för energieffektiviseringsåtgärder ges
genom regleringar, t.ex. produktkrav för
energirelaterade produkter. Även finansiella stöd
används för att främja energieffektivisering. Som
komplement till marknadsmekanismer, bidrag
och reglering fyller informativa styrmedel en
viktig roll för att åstadkomma en effektivare
energianvändning i praktiken.
Energimyndigheten använder sig av olika
metoder för att nå ut till målgrupperna och så
många beslutsfattare som möjligt inom hushåll,
näringsliv och offentlig sektor. Insatser för att
informera och öka kunskapen om energieffektivisering sker via nätverk, beställargrupper och
program, såväl branschvis som med regionalt
fokus. Energimyndigheten bedömer att kunskapen om energieffektiviseringsåtgärder och
viljan hos aktörer att effektivisera sin energianvändning har ökat stadigt under de senaste
åren och att arbetet med energieffektivisering
börjar få acceptans och vinna gehör som det
mest genomgripande sättet att åstadkomma
snabba och långsiktiga förändringar av energianvändningen.
Regeringen
delar
denna
bedömning, men bedömer också att insatser för
att undanröja informations- och kunskapsbrister

kommer att vara fortsatt relevanta för att nå ut
bredare inom de sektorer där huvuddelen av
arbetet sker idag, samt för att nå ut till fler
sektorer. Regeringen bedömer att Energimyndighetens inledande arbete för etablering av
kontakter och nätverk inom både den offentliga
och den privata sektorn bedöms ge goda
förutsättningar för ett fortsatt aktivt arbete för
att påskynda energieffektivisering på marknadens villkor.
Stödet för konvertering från direktverkande
elvärme i bostadshus bidrar fortsatt till en
minskad elanvändning för uppvärmningsändamål och stimulerar även en utbyggnad av
fjärrvärme. Mot bakgrund av de stora regionala
skillnaderna i beviljade konverteringsstöd kan
det konstateras att ökad information om möjligheterna att ansöka om bidrag bör riktas till de
områden som hittills haft lägre efterfrågan.
Efterfrågan på stöd för installation av energieffektiva fönster m.m. i småhus har varit stor
under 2008, vilket bidragit till ett ökat utbud av
energieffektiva fönster på marknaden. Även
långsiktigt väntas en effekt av stödet vara att en
ökad andel installationer av energieffektiva
fönster i bostadsbeståndet som en följd av det
förändrade marknadsutbudet. Genom att extra
anslagsmedel tillfördes 2009 beräknas samtliga
inkomna bidragsansökningar t.o.m. 2008 som
uppfyller bidragsreglerna kunna beviljas stöd.
Stödet för energiinvesteringar i offentliga
lokaler upphörde i och med utgången av 2008
och kvarvarande utbetalningar av beviljade stöd
beräknas kunna slutföras under 2009. Sammantaget bedöms målsättningarna för stödet ha
uppfyllts då det varit en hög efterfrågan på
stödet och det bidragit till ökade investeringar i
effektivare och mer miljöanpassad användning av
energi i lokaler som används för offentlig
verksamhet. Regeringen har i och med årets
energipolitiska proposition bedömt att statens
insatser för att stimulera effektivare energianvändning framöver bör inriktas på mer
kostnadseffektiva insatser som förutom
generella ekonomiska styrmedel bl.a. omfattar
information och rådgivning samt stöd för
teknikupphandling och marknadsintroduktion.
Därmed fasas de olika investeringsstöd som
funnits för energieffektiviseringsåtgärder ut.
Stödet för installation av solceller i offentliga
lokaler ersattes fr.o.m. den 1 juli 2009 av ett nytt
statligt stöd för solceller som gäller för
installation av alla typer av nätanslutna solcells31
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system. Detta stöd syftar till att öka användningen av solcellssystem och antalet aktörer som
hanterar sådana system i Sverige, att systemkostnaderna ska sänkas och att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med minst
2,5 GWh under stödperioden.
2.4.6

Förnybar energi

Mål

Genom riksdagens beslut om propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 rskr.
2008/09:301) har en rad nya mål för förnybar
energi satts upp för Sverige. Andelen förnybar
energi år 2020 ska vara minst 50 procent av den
totala energianvändningen. Inom transportsektorn ska andelen förnybar energi samma år
vara minst 10 procent. Båda dessa mål utgår från
de krav som ställs på Sverige inom direktivet om
främjande av förnybar energi (2009/28/EG).
Riksdagen har sedan tidigare fastställt att
målet för förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet innebär en ökning med 17
TWh till 2016 jämfört med 2002 års nivå. Regeringen har nyligen gjort bedömningen att ett
nytt mål bör sättas till år 2020 motsvarande en
ökning med 25 TWh jämfört med läget 2002
(prop. 2008/09:163). För vindkraften har
riksdagen satt upp ett planeringsmål på 10 TWh
till 2015. Riksdagen har i juni 2009 beslutat om
en nationell planeringsram för vindkraft
motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30
TWh till år 2020 varav 20 TWh till lands och 10
TWh
till
havs
(prop.
2008/09:163,
bet. 2008/09:NU25 rskr. 2008/09:301).
Som vägledande mål för användningen av
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i
Sverige gäller att denna användning från och med
2005 ska utgöra minst 3 procent av den totala
användningen av bensin och diesel för
transportändamål beräknat på energiinnehåll.
Från och med 2010 ska användningen av
biodrivmedel och andra förnybara drivmedel
uppgå till minst 5,75 procent. Som tidigare
nämnts är målet att andelen förnybar energi
inom transportsektorn ska vara minst 10 procent
år 2020.
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Resultat

Användningen av förnybar energi ökar i alla
sektorer, beroende på en rad olika åtgärder,
framförallt som en effekt av koldioxidskatten
och elcertifikatsystemet. Sveriges andel förnybar
energi i förhållande till slutlig energianvändning
har ökat stadigt sedan början på 70-talet och
uppgick 2007 till 43,9 procent. Bioenergi och
vattenkraft står för den största delen. År 2007
användes 120 TWh bioenergi och det producerades 66 TWh el i vattenkraftverken. Värmepumparna ger idag också ett signifikant bidrag
motsvarande 6 TWh. Den förnybara elproduktionen inom elcertifikatsystemet ökade år 2008
med 1,52 TWh jämfört med året innan. Det
största procentuella tillskottet stod vindkraften
för med 39 procent, vilket motsvarade en ökning
med 0,56 TWh, jämfört med föregående år. I
övrigt ökade under året vattenkraften med
0,41 TWh och biobränsleanläggningar med
0,55 TWh. Under år 2008 producerades totalt
14,2 TWh förnybar el inom ramen för systemet.
Detta motsvarar en total ökning med 7,7 TWh
jämfört med nivån 2002. Det största reella
bidraget stod den biobränslebaserade elproduktionen för med cirka 68 procent, vattenkraften
bidrog med cirka 18 procent och vindkraften
med cirka 14 procent.
Utfallet 2008 bedöms ligga i linje med
riksdagens målsättning om en ökning av
elproduktionen från förnybara energikällor med
17 TWh mellan åren 2002 och 2016. Sedan
elcertifikatsystemets start i maj 2003 har det
byggts över 700 nya anläggningar. Av dessa anläggningar är ca 550 vindkraftverk. Den totala
installerade effekten i vindkraftverken uppgick
den 1 januari 2009 till ca 1 050 MW. Produktionen av el från vindkraften uppgick under 2008
till ca 2 TWh. Det är en ökning med över
40 procent i jämförelse med 2007. Under år 2008
fanns totalt 1 138 vindkraftverk i 133 av Sveriges
290 kommuner. Den största delen av all
vindkraft produceras i södra Sverige. Skåne var
det län som i särklass hade flest vindkraftverk,
252 stycken, och störst installerad effekt, följt av
Västra Götaland och Gotland. Vindkraftverk
finns nu i samtliga av landets 21 län. Bland
kommunerna hade Gotland flest vindkraftverk,
142 stycken. Malmö hade mest installerad effekt,
vilket beror på att Lillgrund, Sveriges största
havsbaserade vindkraftspark, ligger i kommunen
och togs i drift under år 2007.
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Genom riksdagens beslut om propositionen
Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat –
tilldelningsprinciper och förhandsbesked har det
införts regler som möjliggör tilldelning av
elcertifikat vid investeringar i ökad produktionskapacitet för samtliga förnybara energikällor på
motsvarande sätt som det hittills funnits för
vattenkraft
(prop. 2008/09:92,
bet.
2008/09:NU15, rskr. 2008/09:193). Även
reglerna för att kvalificeras som en ny anläggning
i elcertifikatsystemet och berättigas till en ny
femtonårig tilldelningsperiod har förtydligats,
vilket är angeläget då ett betydande antal
anläggningar fasas ut ur elcertifikatsystemet vid
utgången av år 2012 eller år 2014. De nya
reglerna trädde i kraft den 1 juli 2009.
Energimyndigheten fick den 2 juli 2009 i uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet
m.m. (dnr N2009/5780/E) mot bakgrund av
regeringens bedömning att ett nytt mål bör
sättas till år 2020 motsvarande en ökning med
25 TWh jämfört med läget 2002 (prop.
2008/09:163).
I enlighet med Nätanslutningsutredningens
slutbetänkande (SOU 2008:13) beslutade
regeringen om att möjliggöra för att det interna
nätet i en vindkraftspark ska kunna byggas utan
krav på nätkoncession. Beslutet var ett led i regeringens arbete för att öka utbyggnaden av förnybar energi. Övriga förslag från Nätanslutningsutredningen bereds inom Regeringskansliet.
Regeringen beslutade den 5 mars 2009
propositionen Prövning av vindkraft (prop.
2008/09:146). I propositionen föreslås flera
ändringar för att underlätta utbyggnaden av
vindkraft utan att minska kraven på en rättssäker
och noggrann handläggning. Ett exempel på
föreslagna ändringar är att den samlade
prövningen av vindkraftverken föreslås ske vid
miljötillståndsprövningen och att de nuvarande
kraven på detaljplan och bygglov i huvudsak tas
bort. Istället försäkras den berörda kommunen
inflytande genom att prövningsmyndigheten får
ge tillstånd till en vindkraftsanläggning endast
om kommunen har tillstyrkt det. Ett annat
förslag på ändrade regler är att frågor om
ledningsdragning som har tillståndsprövats
enligt miljöbalken inte ska behöva prövas i ett
ärende om nätkoncession för linje. Riksdagen
har fattat beslut om propositionen vilket innebär
att de föreslagna författningsändringarna började
gälla från 1 augusti 2009.

Vindkraftsamordnarna har under 2008 intensifierat sitt arbete med att främja vindkraften
genom ett stort antal kontakter med såväl
företag, myndigheter som kommuner. Regeringen har avsatt medel för marknadsintroduktion av vindkraft, de s.k. pilotpengarna
som hittills resulterat i ett antal projekt, bl.a. den
havsbaserade
vindkraftsparken
Lillgrund.
Tidigare i år beslutade Energimyndigheten om
att bevilja totalt 234 miljoner kronor till tre
projekt som är av stor betydelse för
vindkraftutbyggnaden i Sverige. Projekten
handlar om storskalig vindkraft i fjällmiljö,
storskalig vindkraft i norra Sverige och storskalig
vindkraft i södra Sveriges skogsområden.
Projekten kommer att driva på och utveckla
marknaden. Den totala investeringskostnaden
för projekten är cirka 3,6 miljarder kronor,
inklusive ett tidigare beslut.
Förnybara drivmedel utgjorde 2007 ca
4 procent av transporternas energianvändning, i
första hand via låginblandning i bensin och
diesel. Andelen biodrivmedel räknat på energiinnehåll var 4,0 procent år 2007 motsvarande
3,6 TWh, en ökning med 0,9 TWh eller
0,9 procentenheter från året innan. Därmed är
Sverige tvåa i EU efter Tyskland som har en
högre andel förnybara biodrivmedel. De flesta
andra länder ligger på betydligt lägre nivåer.
Måluppfyllelsen inom detta område är dock i
hög grad beroende av gällande EU–regelverk om
exempelvis bränslekvalitetsdirektivets gräns för
högsta tillåtna låginblandning.
Analys och slutsatser

Enligt direktivet om främjande av användningen
av förnybar energi ska andelen förnybar energi i
Sverige uppgå till 49 procent. Bedömningen är
att Sverige har goda förutsättningar för att nå
detta mål. Regeringen avser i enlighet med
direktivets krav under 2010 närmare redovisa hur
målet ska kunna uppnås.
Enligt regeringens bedömning fungerar
elcertifikatsystemet
väl.
Aktörerna
på
elcertifikatmarknaden har anpassat sig till
systemet och en omfattande utbyggnad av
förnybar elproduktion sker eller planeras. Dock
har den globala finansoron, i kombination med
försvagad kronkurs, inneburit att det blivit
svårare att hitta finansiering för flera
vindkraftprojekt. Under det gångna året har
33
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regeringen tagit initiativ till flera ändringar i
elcertifikatsystemet, bl.a. vad gäller kvotpliktens
utformning och tilldelningsprinciper och förhandsbesked. Det nya mål i nivå med 25 TWh
som aviserats till år 2020 ska också ses som en
del av detta. Den hittillsvarande ökningen av
elproduktionen inom ramen för systemet ligger
hittills i linje med de mål som satts upp. Vid
utgången av 2012, och även 2014, kommer vissa
äldre produktionsanläggningar att fasas ut ur
elcertifikatsystemet. Regeringen bedömer att
denna utfasning skapar ett finansiellt utrymme
för nya anläggningar inom ramen för systemet
och att det därmed, såsom aviserats, finns
förutsättningar att till en rimlig kostnad för
konsumenterna höja ambitionen i detta stöd till
förnybar elproduktion. Regeringen har gett
Energimyndigheten i uppdrag att analysera och
utforma hur en höjning av målet för den
förnybara elproduktionen inom ramen för elcertifikatsystemet i nivå med 25 TWh till år 2020
ska genomföras. I uppdraget ingår bl.a. att
undersöka olika metoder för att hålla nere kostnaderna för konsumenterna. Sammantaget anser
regeringen att systemet är ett effektivt styrmedel
för att nå uppställda mål för produktionen av
förnybar el.
Vindkraften har stor outnyttjad potential i
Sverige och regeringen bedömer att det kommer
att krävas en omfattande utbyggnad av vindkraften för att nå de mål som uppställts inom
ramen för elcertifikatsystemet. Den nya planeringsramen för vindkraft är ett sätt för
regeringen att ytterligare synliggöra behovet av
att skapa planmässiga förutsättningar för vindkraften. Det är angeläget att samtliga berörda
centrala myndigheter och länsstyrelser tar ett
tydligt ansvar i arbetet med att skapa sådana
planmässiga förutsättningar.
Resultaten av avsatta medel för marknadsintroduktion av vindkraft, de s.k. pilotpengarna, kan nu ses. Förutom att vindkraftparker etablerats och är under byggnation
har värdefull kunskap tagits fram inom ramen
för delprogrammet Vindval. Regeringen anser att
resultaten är goda. Energimyndighetens arbete
med bl.a. det nationella nätverket för vindbruk
och dess noder, tillsammans med det arbete som
görs av vindkraftsamordnarna och länsstyrelsernas ökade insatser för tillståndsprövning
respektive Boverkets arbete med bidrag för översiktsplanering, skapar kontinuerligt förbättrade
förutsättningar för en kostnadseffektiv ut34

byggnad av vindkraft i Sverige inom ramen för
elcertifikatsystemet. Många mycket goda
vindlägen återfinns till havs i områden som har
olika former av skydd, t.ex. Natura 2000.
Regeringen anser att vindkraft i vissa av dessa
områden bör kunna lokaliseras utan att
skyddsvärdena påverkas på ett inte acceptabelt
sätt. För att möjliggöra etablering av vindkraft i
sådana områden krävs att det finns djup kunskap
både om de arter och miljöer som skyddet avser
och kunskap om vindkraftens effekter. Det
pågår idag ett omfattande arbete om
vindkraftens miljöeffekter inom ramen för
projektet Vindval. Under det gångna året har
ytterligare resurser tillförts. Arbetet bör dock
kompletteras med riktade insatser för att förbättra kunskapsunderlaget för vindkraftsetablering i skyddade områden till havs. Möjligheter
till synergier mellan biologisk mångfald och
vindkraft bör också belysas ytterligare. Regeringen har gett ett sådant uppdrag till Naturvårdsverket i samråd med Energimyndigheten
och andra berörda myndigheter.
Användningen av biodrivmedel har utvecklats
positivt under året. Med nuvarande ökningstakt
bedöms målet om 5,75 procent till år 2010 kunna
uppnås.
Vattenkraft är en mycket värdefull tillgång för
produktion av förnybar el och spelar en central
roll i Sveriges elförsörjning och för att nå EU–
målet om förnybar energi till år 2020. Den har
dessutom viktiga egenskaper då den, till skillnad
från annan elproduktion, många gånger är både
lagrings- och reglerbar. Detta är mycket viktiga
egenskaper, inte minst då en allt större mängd el
i framtiden bedöms komma från vindkraft. Det
är därför viktigt att främja en god produktionskapacitet i vattenkraftverken.
2.4.7

Energiforskning

Mål

Målet för forskning och innovation inom energiområdet är att bygga upp sådan vetenskaplig och
teknisk kunskap och kompetens som behövs för
att genom tillämpning av ny teknik och nya
tjänster möjliggöra en omställning till ett långsiktigt hållbart energisystem i Sverige, samt att
utveckla teknik och tjänster som kan kommersialiseras genom svenskt näringsliv och
därmed bidra till hållbar tillväxt och energi-
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systemets omställning och utveckling såväl i
Sverige som på andra marknader.
Verksamheten indelas i sex temaområden.
Energimyndigheten ska för varje temaområde
formulera visioner, mål och prioriteringar avseende vetenskaplig kunskap, teknikutveckling,
kommersialisering, m.m.
Energimyndigheten ska säkerställa att den
kunskap som behövs för energisystemets omställning och utveckling finns vid lärosäten,
industri och offentlig sektor samt tillse att
resultat och metoder från energisystemstudier
integreras i myndighetens verksamhet.
Energimyndigheten ska vidare främja svenskt
näringslivs utveckling och marknadsintroduktion av nya produkter och tjänster som
bidrar till omställningen i Sverige och globalt,
samt bidra till kommersialisering av resultat
genom att stödja projekt som bedöms ha
kommersiell potential såväl finansiellt som med
affärsutvecklande åtgärder.
Resultat

I det följande redovisas resultaten av den
forsknings- och innovationsverksamhet som
finansieras helt eller delvis från anslaget 1:5
Energiforskning inom utgiftsområde 21 Energi.
Dessa medel disponeras i huvudsak av
Energimyndigheten.
Under 2008 uppgick de samlade utgifterna för
forskning, utveckling, demonstration och affärsutveckling inklusive internationellt samarbete
inom energiområdet till 730 miljoner kronor.
Energimyndigheten har under 2009 fortsatt
arbetet med de utvecklingsplattformar som bildats för varje temaområde i enlighet med
intentionerna i propositionen Forskning och ny
teknik för framtidens energisystem (prop.
2005/06:127). Nedan redovisas verksamhet och
resultat inom de sex temaområdena samt för
affärsutveckling och kommersialisering, energiinriktad grundforskning och internationellt
forskningssamarbete.
Temaområde Byggnaden som energisystem
Det med byggbranschen samfinansierade
programmet för energi- och resurseffektivt
byggande och förvaltning, CERBOF, samlar
tvärvetenskaplig forskning om byggnaden som
energisystem. I programmet ingår bl.a. studier
om samband mellan tekniska system, infor-

mation och brukares beteende. I verksamheten
deltar myndigheter, näringsliv, brukare och lärosäten.
Projektet "Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus" visar att en
omfattande renovering av ett flerbostadshus,
inklusive tilläggsisolering och installation av
FTX-system, kan minska energibehovet för
uppvärmning med 70 procent och vara mycket
lönsam för fastighetsägaren. Renoveringen bidrar även till bättre inomhuskomfort.
ELAN–programmet syftar bl.a. till ökad
förståelse för de faktorer som påverkar energianvändningen och hur beteenden kan styras i
önskad riktning. I projektet ”Att presentera förbrukning grafiskt – den samlade kunskapen” har
forskare analyserat hur olika typer av information påverkar kundernas elanvändning. Riktlinjer har tagits fram för hur elförbrukningen
kan presenteras grafiskt på elräkningen.
Temaområde Transportsektorn
Utveckling och kommersialisering av hybridfordon har intensifieras och utökats till att även
innefatta plug–in–hybridfordon. Såväl hybridsopbilar som hybridbussar demonstreras nu i
drift. Fordonsindustrin har trots krisen fortsatt
att prioritera satsningarna på el- och hybridfordon. Inom ramen för Hybridfordonscentrum
och Testsite Sweden byggs en utvärderingsplattform för elbilar och laddhybrider.
Insatserna avseende andra generationens biodrivmedel, i första hand etanol från skogsråvara
och förgasning av biomassa, har fortsatt under
2008. Tidigare resultat från teknikutvecklingsstöd leder nu till en ny fabrik i Piteå som ska
producera biodiesel av tallolja. Samtidigt byggs
ett raffinaderi i Göteborg om för att kunna ta
emot det nya förnybara bränslet. Inom ett EUprojekt som samfinansieras av Energimyndigheten uppförs en utvecklingsanläggning i
Piteå för produktion av DME från förgasning av
svartlut. I samverkan med fordonsindustrin
demonstreras lastbilar med DME som
drivmedel.
Temaområde Bränslebaserade energisystem
Verksamhet för att förstärka resursbasen för
uthållig bioenergiproduktion har samlats inom
ett program för uthållig tillförsel och förädling
av biobränslen.
Ett annat prioriterat område är insatser för
ökat elutbyte från klimatneutrala bränslen. Här
ingår utveckling av nya material, ny för35
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bränningsteknik och effektivare turbomaskiner.
En bioenergikombinatanläggning med el-,
värme- och pelletsproduktion invigdes i
Storuman under hösten 2008. Anläggningen är
ett resultat av mångårig utveckling med stöd av
Energimyndigheten.
Det NIR-system (Near Infra Red) för att förbättra och effektivisera mätning på biobränslen
som demonstrerades under 2007 i Värmeforsks
fukthaltmätningsprogram
håller
på
att
kommersialiseras.
Inom Värmeforsks program Miljöriktig användning av askor finns resultat som indikerar
att askgödsling av skog på dikad torvmark inte
leder till ökad avgång av växthusgaser som
befarats, utan till minskad avgång på grund av
minskade emissioner av lustgas. Om detta visar
sig gälla generellt är askgödsling av torvmark en
ur klimatsynpunkt bra åtgärd eftersom trädtillväxten också ökar.
Temaområde Energiintensiv industri
I området ingår insatser för ökad energieffektivisering i industrins processer, i första
hand inom massa- och pappersindustrin samt
järn– och stålindustrin.
Jernkontoret har med stöd från Energimyndigheten utvecklat ett diagnostiskt system
för energieffektivisering av stålindustrins valsverksugnar.
I december 2008 invigdes Holmens nya
massalinje för tillverkning av termomekanisk
pappersmassa (TMP) i Braviken som fått stöd av
Energimyndigheten. Med den nya, världsunika
lågkoncentrationsraffinören kommer den nya
massalinjen att minska brukets energianvändningen med ca 30 procent.
Temaområde Kraftsystemet
Verksamheten syftar till utveckling av ett robust
och mer effektivt kraftsystem med hög
tillgänglighet, god elkvalitet och hög leveranssäkerhet.
Mångårig forskning på korrosionsmekanismer
inom
materialforskningsprogrammen
om
högtemperaturkorrosion (HTC) samt materialteknik och termiska processer (KME) har
resulterat i att kraftvärmebranschen nu ser goda
möjligheter att använda högre ångdata vid
eldning av förnybara bränslen. Högre ångdata
ger effektivare anläggningar och ökad elverkningsgrad.
Studier av vindkraftverk i och i anslutning till
skog har visat att elproduktionen från dessa verk
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är likvärdig med produktionen från verk i öppna
landskap. Studier av ljudspridning kring
havsbaserade vindkraftverk har gett bättre
metoder att beräkna ljudnivån på olika avstånd
från vindkraftverken. Med stöd från Energimyndigheten har Försvarsmakten tagit fram
modeller för hur vindkraftverk stör signalspaning. Resultatet gör att Försvarsmakten kan
godkänna betydligt fler havsbaserade vindkraftsverk än tidigare.
Forskare från Uppsala universitet, KTH och
IVF har tillverkat en grätzelsolcellsmodul som är
30x30 cm. Modulen är ett viktigt steg mot
kommersialisering av forskningsresultaten.
Seabased AB har börjat tillverka vågkraftaggregat i Lysekil och uppfört en pilotanläggning
för vågkraft utanför Lysekil. Den ekonomiska
och tekniska potentialen för det vågkraftkoncept
som utvecklats vid Uppsala universitet är nu
kartlagt för Västkusten och beräknas där till 2–
4 TWh. Östkusten är kartlagd sedan tidigare och
beräknas ha en potential på 8–10 TWh.
Under 2008 har en strömkraftgenerator
testats i laboratoriemiljö och en kartläggning av
den teoretiska potentialen för Sveriges marina
strömmar i åar, älvar och kust undersöks. Ett
företag som ska kommersialisera denna teknik
för marin strömkraft som utvecklats vid Uppsala
universitet har ansökt om patent.
Samverkan med Vinnova kring utveckling av
nya halvledarmaterial, främst kiselkarbid, har
fortsatt. Stöd till ett utvecklingsbolag och
Mittuniversitet har resulterat i utveckling av
nyckelkomponenter till energieffektiva nätaggregat för konsumentprodukter. Vid KTH har
en ny process för kiselkarbid utvecklats, vilken
ger mer än 50 procent lägre effektförluster jämfört med de kiseltransistorer som används idag.
TranSiC som tidigare fått villkorslån har gjort
ytterligare framsteg inom kiselkarbidbaserad
kraftelektronik. Projektet vid Chalmers har
resulterat i nya komponenter. Elkrafttekniskt
kompetenscentrum (EKC2) har bidragit till
utvecklingen av motorstyrning inom det
industridrivna projektet ”Gröna tåget”. Ett tåg
som utvecklats inom projektet satte svenskt
hastighetsrekord.
Temaområde Energisystemstudier
I området ingår bl.a. beteenderelaterad energiforskning, analys av energi- och klimatpolitiska
styrmedel och deras konsekvenser samt analys av
energimarknadernas funktion.
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Den tvärvetenskapliga forskarskolan Program
Energisystem har bedrivits under 11 år och
sammanlagt antagit 72 doktorander. Av dessa
har nu 38 examinerats.
Inom programmet Allmänna energisystemstudier (AES) genomförs studier i syfte att förklara hur energisystemet fungerar och hur det
påverkar och påverkas av människor, teknik,
ekonomi och miljö. Under året tillsattes den
första AES–professuren. Exempel på projekt
inom AES som har kommit med viktiga resultat
är ”Implementering av energieffektiviseringsåtgärder i befintlig bebyggelse”. Inom projektet
har exempelvis småhusägarnas uppfattning om
olika energieffektiviseringsåtgärder studerats.
Projektet ”Kvinnor, män och energi – en jämförande studie inom EU” har bl.a. visat att män
är kraftigt överrepresenterade i energibolagens
styrelser samt att ensamstående mäns energianvändning är högre än ensamstående kvinnors.
Ett projekt inom Market designprogrammet
har ökat förståelsen för samverkan mellan
utsläppsrättshandelssystemet och den nordiska
elmarknaden och visat att kostnaderna för
utsläppsrätter i princip överförs i sin helhet på
elpriset. Ett annat projekt har ökat förståelsen
för vilka faktorer som utgör inträdeshinder på
elmarknaden och vad som styr olika aktörers
vilja att investera i ny elproduktion.
Det klimatpolitiska forskningsprogrammet
ger resultat med relevans för de internationella
klimatförhandlingarna och för utformningen av
nationell klimatpolitik. Energimyndigheten lämnar regelbundet underlag i metodikfrågor och i
frågor som är aktuella i förhandlingsarbetet för
de projektbaserade mekanismerna. Underlagen
baseras på studier genomförda inom forskningsprogrammet eller inom de internationella
samarbeten som myndigheten medverkar i.
Energimyndigheten
har
beställt
och
finansierat i en doktorandkurs i energisystem.
Kursen ger kunskap om det svenska energisystemet i ett internationellt perspektiv och kontakter mellan forskare inom olika vetenskapliga
discipliner inom energiområdet.
Affärsutveckling och kommersialisering
Energimyndighetens verksamhet kring affärsutveckling och såddfinansiering utgör en viktig
del av den innovationsstruktur som är nödvändig
för att möta behoven av nya tekniker och företag
inom energiområdet. Verksamheten tillför
branschspecifik kompetens till övriga aktörer i

energisystemet, såväl andra innovationsstödjande organisationer som investerare och
kundgrupper. Verksamheten syftar till att tillgodose företagens behov av kontinuerligt stöd
t.ex. i form av rådgivning, tillgång till nätverk
och branschspecifika kunskaper om exempelvis
marknader, kunder och innovationssystem.
Energimyndigheten har arbetat med villkorslånebaserat affärsutvecklingsstöd i tre år. Cirka
100 förfrågningar per år om affärsutvecklingsstöd inkommer till myndigheten. Ett 30–tal
bolag har hittills erhållit lånefinansierat affärsutvecklingsstöd. Andelen bolag som endast ges
rådgivning i finansierings- eller affärsutvecklingsfrågor är betydligt större. Stödet
riktas främst till småföretag i förkommersiella
stadier. Myndigheten följer aktivt de företag som
beviljats villkorslån för att identifiera behov av
eventuella tilläggsinsatser samt för att bidra med
nätverksbyggande och kontaktskapande i syfte
att påskynda marknadsintroduktionen.
Ett exempel på riktade insatser inom detta
område är det samarbete mellan Energimyndigheten, Elforsk och Innovationsbron som
startats i syfte att kommersialisera produkter
och tjänster inom elkraftteknik och elproduktion av intresse för kraftbranschen.
Andra riktade aktiviteter med investerare som
genomförts under 2008 är informationsinsatser,
studieresor samt ett flertal möten och
seminarier.
Dessutom har marknadsöversikten Investera i
Cleantech tagits fram. Publikationen tar upp
trender och statistik i Cleantech-marknaden och
informerar om politiska och ekonomiska
styrmedel av betydelse för investerare.
Energiinriktad grundforskning
Energimyndigheten har sedan 2006 ett väl
etablerat samarbete med Vetenskapsrådet
beträffande energiinriktad grundforskning.
Genom en överenskommelse mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet kan ansökningar till Vetenskapsrådets årliga utlysning
kompletteras med en frivillig energirelevansbilaga som möjliggör bedömning av ansökningarna även utifrån ett energiperspektiv.
Samarbetet resulterar i projekt som kombinerar
mycket hög inomvetenskaplig kvalitet med
relevans för utvecklingen av energisystemet.
Vid 2008 års utlysning inkom till Vetenskapsrådet 87 ansökningar med ifylld energibilaga. Av
dessa bedömdes 70 ansökningar ha god inom37
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vetenskaplig kvalitet och behandlades av Energimyndighetens
grundforskningskommitté.
Energimyndigheten beslutade därefter att de 22
högst rankade projekten skulle erhålla finansiering från Energimyndigheten om totalt
18,6 miljoner kronor per år för perioden 2009–
2011. Två av projekten beviljades stöd i fyra år,
t.o.m. 2012.
Pågående projekt inom grundforskningsprogrammet är bl.a. forskning på materialstrukturer för nästa generation tunnfilmssolceller, studier av elektrodmaterial som kan
ingå i ett Li-jonbatteri lämpligt för framtidens eloch hybridfordon samt studier av hur väteatomen fungerar när den växelverkar med icke
legerade metaller och hur man kan styra bildningen av nya metallhydrider som har vätelagringskapacitet och kan användas i nya laddningsbara högkapacitetsbatterier.
Internationellt forskningssamarbete
Under 2008 har Energimyndigheten deltagit och
stöttat svenskt deltagande i ett stort antal internationella forskningssamarbeten, främst inom
ramen för Nordisk energiforskning, EU:s sjunde
ramprogram
och
IEA:s
Implementing
Agreements.
Regeringen ingick under 2007 bilaterala
överenskommelser med både USA och Brasilien
om samarbete kring forskning och utveckling av
förnybar energi. Samarbetena inkluderar även
policyutbyte. I synnerhet samarbetet med USA
har under 2008 utvecklats i en mycket positiv
riktning. Fokus är framförallt på biodrivmedel,
elhybridfordon och energieffektivisering. Sam-
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arbetsavtalet har bl.a. bidragit till samverkan
mellan lastbilsföretagen Volvo och Mack avseende miljövänlig fordonsteknik, samarbete
mellan svenska Chemrec och amerikanska New
Page avseende användning av teknik för svartlutsförgasning i pappersmassafabriker och samarbete mellan Swedish Biogas International,
Michigan Economic Development Corporation
och staden Michigan om teknik för produktion
av biogas från avfallsslam.
Utfall

I tabell 2.5 redovisas antal projekt och beviljade
medel till forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet fördelat på de sex
temaområdena. Under 2008 har Energimyndigheten fördelat totalt 860,9 miljoner
kronor till 597 projekt. Antalet beslut har ökat
med 14 procent sedan 2007 och med 27 procent
sedan 2006. I tabell 2.6 redovisas beviljat stöd
fördelat på typ av stödmottagare och temaområde.
I tabell 2.7 redovisas beviljade projektmedel
samt näringslivets samfinansiering. Andelen
samfinansiering uppgick 2008 till 49 procent av
den totala finansieringen. Samfinansieringen har
minskat med 4 procentenheter sedan 2007.
Minskningen
har
främst
skett
inom
temaområdet Bränslebaserade energisystem.
I tabell 2.8 visas beviljat stöd i form av
villkorslån till innovation och kommersialisering
fördelat på typ av stödmottagare.
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Tabell 2.5 Stöd till forskning, utveckling och demonstration. Antal beviljade projekt och beviljade medel fördelat på de sex
temaområdena 2006–2008
Temaområde

2006
Antal
54

Beviljat mnkr
58,1

2007
Antal
62

Beviljat mnkr
84,3

2008
Antal
78

Beviljat mnkr
92,9

62

201,4

76

213,3

129

275,0

Bränslebaserade energisystem

107

165,5

101

147,0

130

187,3

Energiintensiv industri

42

122,6

59

108,1

56

74,1

Kraftsystemet

44

94,8

53

92,3

73

115,4

109

81,3

121

90,0

131

116,2

418

723,7

472

735,0

597

860,9

Byggnaden som energisystem
Transportsektorn

a)

Energisystemstudier, övrigt mm
Summa Energimyndigheten
a)

b)

Tillkommer ytterligare 64,5 mnkr för stöd till miljöriktad fordonsforskning 2008, varav stöd till el-/hybridfordon utgör 60,5 mnkr och stöd till miljövänliga
förbränningsmotorer m.m. utgör 4,0 mnkr.
b)
övrigt = Internationellt samarbete som inte kan fördelas på temaområde. Inkluderar klimatsamarbete, Nordiskt samarbete samt IEA och EU.

Tabell 2.6 Beviljat stöd till forskning, utveckling och demonstration 2006–2008, fördelat på typ av stödmottagare och
temaområde, mnkr
Företag

Branschorgan/
institut

UoH

Offentliga/
övriga
samt
internat.

Summa
Energimyndigheten

Summa
samfinans

Totalt

4,8
4,7
9,6

27,5
40,8
45,0

24,6
32,0
35,8

1,3
6,8
2,5

58,2
84,3
92,9

52,5
69,2
84,4

110,7
153,5
177,3

39,4
93,9
160,2

7,1
8,0
9,8

150,7
104,6
35,8

4,2
6,8
2,0

201,4
213,3
275,0

76,8
265,2
320,0

278,2
478,5
595,1

8,5
8,6
9,4

31,0
46,0
57,9

125,2
91,8
118,1

0,7
0,6
1,8

165,4
147,0
187,3

153,4
173,4
130,7

318,8
320,4
317,9

50,0
14,3
3,8

65,1
65,7
55,6

7,0
26,9
14,7

0,6
1,2
0,0

122,7
108,1
74,1

307,7
221,7
157,1

430,4
329,8
231,2

24,9
11,4
22,4

23,3
26,7
28,3

41,7
53,8
63,9

4,8
0,4
0,8

94,7
92,3
115,4

163,6
83,4
104,6

258,3
175,7
220,0

9,1
1,8
2,1

7,0
9,0
9,2

51,9
53,9
75,6

13,3
25,3
29,3

81,3
90,0
116,2

16,2
27,3
25,4

97,5
117,3
141,6

136,7
134,7
207,5

161,0
196,2
205,8

401,1
363,0
411,3

24,9
41,1
36,5

723,7
735,0
860,9

770,2
840,2
822,2

1 493,9
1 575,2
1 683,1

Temaområde/ Stödmottagare

Byggnaden som energisystem
2006
2007
2008
Transportsektorn
2006
2007
2008
Bränslebaserade energisystem
2006
2007
2008
Energiintensivindustri
2006
2007
2008
Kraftsystemet
2006
2007
2008
Energisystemstudier mm
2006
2007
2008
Totalt samtliga temaomr.
2006
2007
2008

39
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Tabell 2.7 Beviljade medel från Energimyndigheten samt näringslivets och övriga finansiärers samfinansiering av forskning,
utveckling och demonstration per temaområde för 2006–2008
Temaområde

2006
mnkr

2007
%

mnkr

2008
%

153

mnkr

S:a 2006–2008
%

177

mnkr

%

Bebyggelse

111

- Energimyndigheten (staten)

58

53%

84

55%

93

52%

235

53%

- Företag/branschorgan

53

47%

69

45%

84

48%

206

47%

478

441

Transport

278

- Energimyndigheten (staten)

201

72%

213

45%

275

595
46%

690

51%

- Företag/branschorgan

77

28%

265

55%

320

54%

662

49%

320

1 352

Bränslebaserade Energisystem

319

- Energimyndigheten (staten)

165

52%

147

46%

318
187

59%

500

52%

- Företag/branschorgan

154

48%

173

54%

131

41%

458

48%

330

957

Industri

430

- Energimyndigheten (staten)

123

28%

108

33%

74

213
32%

305

31%

- Företag/branschorgan

307

72%

222

67%

157

68%

686

69%

Elproduktion/Elteknik

258

- Energimyndigheten (staten)

95

37%

92

53%

115

52%

303

46%

- Företag/branschorgan

163

63%

84

47%

105

48%

352

54%

176

991

220

117

654

System/ Internationellt/m.m.

98

- Energimyndigheten (staten)

82

83%

90

77%

116

142
81%

288

357
82%

- Företag/branschorgan

16

17%

27

23%

26

19%

69

18%

Summa statlig och företagsfinansiering

1 494

100%

1 575

100%

1 683

100%

4 752

100%

- Energimyndigheten (staten)

724

48%

735

47%

861

51%

2 320

49%

- Företag/branschorgan

770

52%

840

53%

822

49%

2 433

51%

Tabell 2.8 Beviljat stöd i form av villkorslån till innovation och kommersialisering, fördelat på typ av stödmottagare
Typ av stödmottagare

Villkorslån (mnkr)

2007
Villkorslån (antal)

Villkorslån (mnkr)

2008
Villkorslån (antal)

Stora företag

0

0

0

0

Medelstora företag

0

0

0

0

Små företag

32,3

13

15,0

10

Totalt

32,2

13

15,0

10

Antal doktorander, examina m.m.
I tabell 2.9 redovisas antalet finansierade
doktorandprojekt och avlagda licentiat och
doktorsexamina. Antalet avlagda doktorsexamina ökar, och den minskning av avlagda
licentiatexamina som visat sig de tre senaste åren
förutsätts vända på sikt eftersom antalet verksamma doktorander har ökat.
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Under 2008 deltog totalt 411 doktorander i
Energimyndighetens projekt. Av dessa var
36 procent kvinnor och 64 procent män.
Andelen industridoktorander har bara följts upp
sedan 2007. Andelen har dock minskat det
senaste året och var endast 7 procent under 2008.
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Tabell 2.9 Antal hel- eller delfinansierade licentiat- och doktorsexamina 2006–2008, fördelat på temaområde
Temaområde
Byggnaden som energisystem
Transportsektorn
Bränslebaserade energisystem
Energiintensivindustri
Kraftsystemet
Energisystemstudier, övrigt mm.
Totalt

Dr
2
7
23
3
13
7
55

Sammanställningar och analyser
Energimyndigheten utarbetar varje år ett antal
s.k. syntesrapporter med syfte att sätta in
forsknings- och utvecklingsverksamheten i ett
bredare sammanhang. Rapporterna ger kunskap
om nuläget och underlag för beslut om fortsatta
satsningar. Följande rapporter har färdigställts
under 2008:
-

Syntesrapport inom programmet Vindforsk
II ”Forskning för mer och bättre vindkraft"

-

Sammanställning
av
byggbranschens
energimål och forskningsprioriteringar

-

Energieffektivisering i massa- och pappersindustrin

-

Stationära bränsleceller

-

Syntesrapport över Energikluster Småland

Utvärderingar av Energimyndighetens program
Under 2008 har 13 utvärderingar genomförts av
oberoende experter för att bedöma verksamhetens vetenskapliga kvalitet och energirelevans.
Nedan sammanfattas viktiga slutsatser från utvärderingarna.
Det skogsindustriella programmet får ett
mycket gott betyg och resultat från den innevarande programperioden används redan i
branschen.
Det energigastekniska utvecklingsprogrammet har en bra balans mellan forsknings- och
utvecklingsprojekt, bidrar till hög kompetens vid
universitet och högskolor samt utgör ett gott
stöd till industrin.
Programmet Industriella separationsprocesser
har haft hög industriell relevans och resultaten
kan tillämpas i industrin.
Programmet Uthållig tillförsel och förädling
av biobränsle bör sträva efter en tydligare målstyrning och ökad samverkan i hela kedjan från
råvara till slutanvändare.
Programmet Elektra 2006–2008 som syftat till
kompetensförsörjning till svensk elkraftteknisk
verksamhet har fungerat mycket bra och upp-

2006
Lic
4
13
11
5
17
3
53

Dr
2
10
26
1
6
8
53

2007
Lic
0
13
10
4
6
3
36

2008
Dr
4
8
21
10
15
7
65

Lic
4
4
8
4
8
2
30

nådde sina syften men fler långsiktiga och
visionära projekt skulle ha ökat synligheten och
lyft programmet till en världsledande nivå.
Resultaten från den första etappen av Svenskt
VattenkraftCentrum har hög vetenskaplig
kvalitet och stor industriell relevans. Programmets mål beträffande vetenskaplig produktion,
utbildningar och examensarbeten har i princip
uppnåtts.
Centrum för förnybar elenergiomvandling
bedöms ha en tydlig samhällsrelevans i ett
långsiktigt energipolitiskt perspektiv och det
poängteras att miljöaspekter har integrerats i
forskningen från början.
Projektet Grätzelsolceller är ett väl utfört
projekt med en mycket hög vetenskaplig nivå.
Forskargruppen i Uppsala är bland de tre
främsta i världen inom området. Den prototyporienterade verksamheten vid IVF har en viktig
roll för att möjliggöra kommersialisering av tekniken.
Vindforsk II fungerar över lag väl. Referensgrupper är ett uppskattat instrument för
kunskapsöverföring och detta kan utvecklas
ytterligare. Förbättringspotential finns även vad
gäller extern kommunikation.
En synpunkt som återkommer i flera utvärderingar är att programmens löptid bör förlängas till fyra år för att underlätta rekrytering av
doktorander. En annan är att resultatspridningen
kan stärkas.
Insatser för att integrera resultat och metoder från
temaområdet Energisystemstudier i den löpande
verksamheten
Kvaliteten på den forskning som genomförs
inom temaområdet energisystemstudier bedöms
vara god. De forskningsresultat som används i
Energimyndighetens
verksamhet
stärker
myndighetens kunskap och kompetens och
höjer kvaliteten på myndighetens utredningar.
Myndigheten har de senaste åren i ökad om-
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fattning rekryterat personer som disputerat
inom området.
Vid Energimyndigheten ordnas regelbundet
seminarier där myndighetens anställda får del av
och kan diskutera forskningsresultat från av
myndigheten finansierad forskning.
Vissa moment i den doktorandkurs i energisystem som erbjuds alla doktorander som
finansieras av Energimyndigheten sker hos
myndigheten. Alla anställda inbjuds att delta.
Forskningsresultat har i stor utsträckning använts för Energimyndighetens kvalificerade
utredningar, i statliga utredningar (t.ex. Energieffektiviseringsutredningen, SOU 2008:110)
samt som underlag i klimatförhandlingarna.
Forskningsresultat
inom
temaområdet
energisystemstudier ligger till grund för Energimyndighetens nya slutsatser kring koldioxidvärdering av energianvändning och publicerade
råd kring vad företag, organisationer och
offentliga organ kan göra för att minska sina utsläpp av växthusgaser.
Myndighetens metodik för framtagande av
långsiktsprognoser utvecklas i samarbete med
Luleå tekniska universitet.
För att ta fram beslutsunderlag i frågan om
utnyttjande av industriell spillvärme har en
studie genomförts som inbegriper styrmedelsanalys, sammanställning av potentialbedömningar av industriell spillvärme, hinder och
möjligheter för spillvärmesamarbeten samt
analys av möjligheterna till en enhetlig definition
på begreppet industriell spillvärme. Arbetet
bygger till stora delar på kompetens och erfarenheter från forskningsområdet Energisystemstudier.
Analys och slutsatser

Måluppfyllelsen för verksamhetsgrenen Forskning och innovation inom energiområdet bedöms vara god. Energimyndigheten fortsätter att
fokusera och prioritera verksamheten i enlighet
med propositionen Forskning och ny teknik för
framtidens energisystem (prop. 2005/06:127).
Antalet beslut och beviljade medel till
forskning, utveckling, demonstration, affärsutveckling och kommersialisering inom
energiområdet har ökat även 2008. Antalet
beslut har ökat med 14 procent sedan 2007.
Beviljade medel har ökat med 21 procent, från
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735 miljoner kronor 2007 till 861 miljoner
kronor 2008.
Andelen samfinansiering från näringslivet har
tidigare ökat men 2008 har den minskat något
till 49 procent 2008 jämfört med 53 procent
2007 och 52 procent 2006. Minskningen beror
främst på att verksamheten inom området
Bränslebaserade energisystem har skiftat mot
större andel grundläggande forskning, framförallt för studier relaterade till hållbarhetskriterierna i RES–direktivet. Inom övriga
områden är andelen samfinansiering i nivå med
tidigare år eller högre, vilket visar att företagens
intresse för forskning, utveckling och demonstration inom energiområdet är fortsatt stort.
Utvärderingarna av forskningsprogrammen
ger i huvudsak gott betyg vad gäller vetenskaplig
kvalité och samhällelig relevans. Antalet
doktorander, disputationer och seniora forskare
inom energiområdet ökar.
Samarbetet med Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet har utvecklats vidare i konkreta nationella och internationella samarbeten.
De bilaterala FoU-samarbeten som myndigheten deltar i har utvecklats positivt under året.
Myndighetens arbete med EU:s energiforskning,
främst programkommittén för energi i sjunde
ramprogrammet och arbetet med EU:s
strategiska energiteknikplan skulle dock kunna
förankras tydligare i myndighetens övriga FoUverksamhet.
Energimyndigheten är numera en väletablerad
central aktör vad gäller affärsutveckling och
såddfinansiering för nya företag inom områdena
förnybar energi och energieffektivisering. Detta
område förutspås vara nästa stora globala tillväxtområde. Myndighetens arbete med affärsutveckling och såddfinansiering är en viktig
komponent i den innovationsstruktur som är
nödvändig för att Sverige ska bibehålla och utveckla sin position som leverantör av världsledande tekniker inom området och som hemnation för näringslivet kring dessa tekniker.

2.5

Svenska kraftnäts ekonomiska
resultat

Svenska kraftnäts verksamhet är i huvudsak
uppdelad på affärsverksamhet och elberedskapsverksamhet. Svenska kraftnäts affärsverksamhet
syftar till att på ett affärsmässigt sätt förvalta,
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driva och utveckla ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem.
Affärsverksamheten finansieras genom nät- och
systemavgifter medan elberedskapen är anslagsfinansierad. Elberedskapsverksamheten utgör en
mindre del av affärsverkets verksamhet. Vidare
finansieras verksamheten rörande elcertifikatsystemet och ursprungsgarantier för högeffektiv
kraftvärmeel respektive förnybar el med
offentligrättsliga avgifter som disponeras av
Svenska kraftnät.
Svenska kraftnät redovisade en omsättning på
7 117 miljoner kronor 2008, jämfört med
6 326 miljoner kronor 2007. Den högre omsättningen beror främst på högre intäkter från
balanskraft, som en följd av högre marknadspriser på el samt ökade flaskhalsintäkter. De
högre flaskhalsintäkterna orsakades dels av god
tillgång på vattenkraft i södra Norge i början av
året, dels av kabelbrott i Oslofjorden i Norge,
vilket reducerade överföringsmöjligheterna till
Sverige.
Tabell 2.10 Verksamhetens rörelseintäkter och rörelseresultat fördelat på verksamhetsområden
Miljoner kronor

Verksamhetsområde

Rörelseintäkter

Rörelseresultat

2007

2008

2007

2008

3 409
2 531

3 516
3 806

791
-38

822
-71

Telekom

103

124

30

46

Naturgas

41

54

5

5

-

-

69

1 069

264

261

0

0

10

10

7

5

-32

-32

-

-

6 326

7 717

864

1 873

Nät
Systemansvar

Intressebolag
Myndighetsverksamhet
Elcertifikat
Segmentseliminering

1

Summa

Målen för 2008 var, liksom för 2007, att Svenska
kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt,
på 6 procent. Svenska kraftnät ska även ha en
skuldsättningsgrad på högst 55 procent och
kostnadseffektiviteten enligt beslutade mål vara
lika hög som i jämförbara företag. Kostnadseffektivitet mäts kontinuerligt i jämförande
studier med andra motsvarande företag. Sådana
studier visar att Svenska kraftnät hör till de mest
kostnadseffektiva stamnätsföretagen i världen.
Även de europeiska stamnätsoperatörernas
organisation, ETSO (numera ENTSO–E), gör
jämförelser av stamnätsavgifterna i medlemsländerna. Jämförelserna visar att den svenska
stamnätsavgiften är låg och tillhör de lägsta inom
EU. Även en studie som de europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisation CEER
presenterat våren 2009 visar på motsvarande
resultat.
Räntabiliteten på justerat eget kapital blev
19,8 procent för 2008 jämfört med 8,9 procent
för 2007. Det är väsentligt högre än det uppsatta
målet om 6 procent efter schablonmässigt avdrag
för skatt och förklaras främst av resultatandelarna från avyttring av intressebolaget Nord
Pool ASA:s clearingverksamhet, internationella
derivathandel och dess konsultbolag till
OMX/NASDAQ samt aktieandelen i den tyska
elbörsen EEX. Skuldsättningsgraden blev 0,28
(0,33), vilket är i överensstämmelse med målet
om högst 0,55. Resultatet för 2008 uppgår till
1 803 miljoner kronor vilket är 1 071 miljoner
kronor högre än resultatet för 2007. Svenska
kraftnäts resultat ska dock ses över en
flerårsperiod eftersom de hydrologiska förhållandena kan få stora genomslag under enskilda år
(se vidare tabell 2.11).

1 Telekomverksamheten har utfört tjänster åt Nätverksamheten för 32

(32) miljoner kronor, vilket redovisas som rörelseintäkt för Telekom och
motsvarande andel av rörelsekostnaden för Nät.

Tabell 2.11 Översikt av de ekonomiska målen 2006–2009
Mått
Räntabilitet på justerat
eget kapital, %
Skuldsättningsgrad, ggr

Mål 2006

Utfall 2006

Mål 2007

Utfall 2007

Mål 2008

Utfall 2008

Mål 2009

6,0

7,9

6,0

8,9

6,0

19,8

6,0

0,55

0,38

0,55

0,33

0,55

0,28

0,55
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Utfallet för elberedskapsverksamheten, som
finansierats via utgiftsområde 6 Försvar samt
beredskap mot sårbarhet, uppgick till 261 miljoner
kronor jämfört med 264 miljoner kronor för
2007. Medlen avser bl.a. ersättning till
beredskapsreserven, inköp av materiel för
omedelbara reparationer vid ledningshaverier i
stamnät och regionnät och åtgärder i kraftverk
för att möjliggöra s.k. ö–drift. Vidare har medel
använts till utbildning av civilpliktiga som
bedrivits t.o.m. den 30 juni 2008 och därefter
avvecklats enligt regeringsbeslut.
Mot bakgrund av utvecklingen av den
nordiska och europeiska elmarknaden till en allt
mer integrerad och väl fungerande marknad samt
Svenska kraftnäts mångfacetterade verksamhet
är en finansiell och redovisningsmässig genomlysning med en tydlig uppdelning på verksamhetsgrenar av stor vikt. Kostnader för mer
renodlade myndighetsuppgifter samt kostnader
för annan verksamhet bör fortsatt särskiljas på
ett tydligt sätt.

2.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan invändning, dvs. Riksrevisionen har bedömt
att årsredovisningarna för räkenskapsåret 2008 i
allt väsentligt är rättvisande för myndigheterna
Affärsverket svenska kraftnät, Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen.
Riksrevisionen har granskat om regeringen
och ansvariga myndigheter har givit goda förutsättningar för att systemet med energideklarationer ska kunna främja energieffektiviseringar (RiR 2009:06). Riksrevisionen har även
bedömt om myndigheternas tillämpning av
regelverket styr mot de övergripande målen på
området. Revisionens slutsats efter genomförd
granskning är att regeringen och ansvariga
myndigheter inte har givit tillräckligt goda förutsättningar för att syftet med energideklarationerna ska uppnås. Vidare bedömer
Riksrevisionen att granskningen visat väsentliga
problem med myndigheternas tillämpning av
lagstiftningen.
Riksrevisionen har kommit med följande
rekommendationer till regeringen för att
förbättra systemet.
-
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Se till att EG–direktiv genomförs i tid.

-

Förtydliga och förenkla regelverket i alla
led (lag, förordning och föreskrifter) så att
de blir inbördes konsekventa.

-

Formulera uppföljningsbara delmål för
energideklarationerna utifrån riksdagens
mål för energieffektivisering i bebyggelsen
och förtydliga ansvarsfördelningen på
området.

-

Peka ut en centralt ansvarig myndighet för
energideklarationerna och ge den myndigheten i uppgift att stödja kommunernas
tillsyn så att den blir likformig över hela
landet.

-

Se till att energideklarationerna samordnas
med andra insatser, till exempel olika stöd
och statligt finansierade kommunala energioch klimatrådgivare.

-

Säkerställ deklarationernas kvalitet och
experternas oberoende. Ge även den
centralt ansvariga myndigheten i uppdrag
att regelbundet följa upp deklarationernas
kvalitet och hur stora besparingar de leder
till, samt fastighetsägarnas utgifter för
energideklarationer och investeringar.

Mot bakgrund av Riksrevisionens granskning
och rekommendationer konstaterar regeringen
följande. Den granskning som Riksrevisionen
har gjort är angelägen. Det är först under 2009
som man kan börja se de samlade effekterna av
systemet. Energideklarationssystemet är ett av
flera viktiga styrmedel i arbetet mot en mer
energieffektiv bebyggelse. Det finns en stor
potential till energibesparingar som är lönsamma. Ett utbrett problem är att fastighetsägare, trots att det är lönsamt, inte genomför
dessa åtgärder. Ett av flera hinder är bristande
kunskap hos fastighetsägare. Systemet med
energideklarationer har goda förutsättningar att
öka kunskaperna hos fastighetsägare om möjligheterna att vidta energieffektiviseringsåtgärder.
Det är angeläget att genomföra regelförenklingar. I den mån det finns otydligheter i
dagens lagstiftning om energideklarationerna ska
dessa tydliggöras. Regeringen har givit Boverket
i uppdrag att utvärdera systemet innevarande år.
Frågeställningar kopplade till hur väl regelverket
fungerar är en del i det som verket ska analysera
och verkets avrapportering av detta uppdrag
kommer således att ge underlag för regeringens
ytterligare överväganden om åtgärder för att
förenkla och förbättra systemet.
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Regeringen aviserade i energipropositionen i
mars i år avsikten att införa en informations- och
rådgivningsportal för att främja att de åtgärder
som föreslås i energideklarationer också
genomförs. Detta innebär att det finns en
koppling
till
andra
rådgivningsoch
informationsinsatser som bedrivs. Småhusägare
kan också utnyttja det ROT–avdrag som
regeringen infört för att dra av 50 procent av
arbetskostnaden för t.ex. tilläggsisolering och
byte till energieffektiva fönster.
Målsättningen är att fastighetsägare genom
energideklarationerna ska få ett bra underlag av
en energiexpert för att ta ställning till vilka åtgärder som kan göras för att minska energianvändningen i byggnaden. Det är ett självklart
krav att de energideklarationer som upprättas
ska hålla hög kvalitet. Här kan det finnas skäl att
se över hur kvaliteten kan förbättras.
Regeringen delar inte Riksrevisionens slutsats
om att det saknas koppling till energieffektiviseringsmålet
i
bebyggelsen
om
20 procent effektivare energianvändning till 2020
och 50 procent till 2050. Målet och systemet för
energideklarationer presenterades i samma propositionen den 16 mars 2006. Regeringens
uppfattning är att energideklarationerna ska ses
som ett av flera styrmedel som verkar för att
detta mål ska uppnås och att det är svårt att på
ett meningsfullt sätt formulera energieffektiviseringsmål enbart för just detta
styrmedel.
Regeringen konstaterar att Boverket har
huvuddelen av ansvaret för genomförandet av
energideklarationssystemet. Boverkets ansvar i
detta avseende framgår av regleringsbrev och
instruktion för verket. Regeringen har i förordningen (2006:1592) om energideklaration i
byggnader givit Boverket föreskriftsrätt när det
gäller delar av systemet med energideklarationer.
I övrigt framgår Boverkets ansvar av myndighetens instruktion. Det är också Boverket
som ska följa upp och utvärdera systemet, vilket
det uppdrag som ska genomföras innevarande år
är ett exempel på. Oaktat detta är det möjligt att
Boverket och övriga berörda myndigheters roll
kan tydliggöras ytterligare, till exempel när det
gäller behovet av att stödja kommuner så att
deras tillsyn blir likformig, och regeringen avser
analysera denna fråga.
Systemet för energideklarationer är en följd av
EG–direktivet om byggnaders energiprestanda.
Regeringen konstaterar att ett förslag till

omarbetning av detta direktiv för närvarande
förhandlas i rådet och Europaparlamentet. Vid
en överenskommelse om förslaget till omarbetning av direktivet bedömer regeringen att
detta kommer att ställa krav på vissa revideringar
i det svenska regelverket. Det är naturligt att
fatta ett samlat beslut om eventuella större
förändringar i det svenska regelverket vid detta
tillfälle. Detta hindrar inte att ett löpande arbete
för att - i den mån behov finns - förbättra
systemets funktion och effektivitet kan och ska
genomföras även under tiden fram till detta
samlade beslutstillfälle.

2.7

Politikens inriktning

En sammanhållen klimat- och energipolitik
Partiledarna i Allians för Sverige slöt den 5
februari 2009 en överenskommelse om en
långsiktig och hållbar energi- och klimatpolitik.
Överenskommelsen bygger på underlag från
Vetenskapliga rådet, den parlamentariska
Klimatberedningen och den dialog som regeringen fört med samhälle och näringsliv kring
energi- och klimatfrågorna.
Med överenskommelsen som utgångspunkt
överlämnades i mars två propositioner, som ska
ses som en helhet, med förslag om en sammanhållen klimat- och energipolitik. Förslagen innebär en snabb väg ut ur fossilsamhället och kraftfulla utsläppsminskningar av växthusgaser.
Inför propositionens överlämnande genomförde regeringen samtal med riksdagens partier i
syfte att nå en brett förankrad samsyn om
energi- och klimatpolitiken.
Regeringens energipolitik syftar till att förena
ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och
försörjningstrygghet. En satsning på förnybar
energi och effektivare energianvändning,
samtidigt som förutsättningar skapas för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften, stärker svensk försörjningstrygghet och
konkurrenskraft och ger svensk forskning och
företagande en ledande roll i den globala
omställningen till en kolsnål ekonomi.
Visionen är att Sverige år 2050 ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga
nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Till
visionen knyts tre långsiktiga prioriteringar:
användningen
av
fossila
bränslen
för
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uppvärmning ska avvecklas till 2020, Sveriges
fordonsflotta bör vara oberoende av fossila
bränslen 2030 och ett tredje ben bör utvecklas
för elförsörjningen för att minska beroendet av
kärnkraft och vattenkraft och därmed öka
försörjningstryggheten. För att åstadkomma det
senare måste ny, förnybar kraftproduktion svara
för en betydande del av elproduktionen.
I regeringens propositioner föreslogs kvantifierade klimat- och energipolitiska mål till år
2020, tillsammans med konkreta styrmedel för
att uppnå dess mål, bland annat i form av stegvis
utvecklade ekonomiska styrmedel. Handlingsplaner presenterades för energieffektivisering,
för förnybar energi samt för en fossiloberoende
transportsektor.
Riksdagen fattade beslut om propositionen
den 16 juni 2009. Därmed lades också grunden
för långsiktigt stabila förutsättningar för en
utveckling mot ett hållbart energisystem.
Ständigt ändrade spelregler leder till otrygghet
och uteblivna investeringar, vilket i sin tur leder
till höga energipriser och att den nödvändiga
klimatomställningen uteblir. Svenska företag
och konsumenter måste kunna lita på att det
finns en trygg energiförsörjning. Det förutsätter
att energibolagen får långsiktiga spelregler och
stabila villkor för sin verksamhet.
Energipolitiska mål till 2020
Utifrån propositionen En sammanhållen klimatoch energipolitik (prop. 2008/09:163) har
riksdagen beslutat att andelen förnybar energi år
2020 ska vara minst 50 procent av den totala
energianvändningen. Andelen förnybar energi i
transportsektorn ska år 2020 vara minst
10 procent. För att det övergripande målet ska
nås föreslår regeringen bl.a. att certifikatsystemet
för förnybar elproduktion vidareutvecklas. Ett
nytt mål för ökningen av den förnybara
elproduktionen bör sättas upp i nivå med
25 TWh till år 2020 jämfört med läget år 2002.
Energimyndigheten har givits i uppdrag att
analysera och utforma hur ambitionshöjningen
ska genomföras. Ett mål om 20 procent
effektivare energianvändning till 2020 har också
beslutats. En utökad produktion av vindkraft
och ökad användning av bioenergi från jord- och
skogsbruket är en förutsättning för att Sverige
ska kunna uppfylla målsättningarna avseende
andelen förnybar energi till 2020, inte minst för
ambitionshöjningen för förnybar elproduktion.
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Regeringen tillförde i 2009 års budgetproposition ytterligare 795 miljoner kronor till
anslagen för klimat- och energiåtgärder 2009,
1 070 miljoner kronor 2010 och 1 165 miljoner
kronor 2011. Tillsammans med klimatmiljarden
som presenterades i budgetpropositionen för
2008 uppgår regeringens satsningar inom
området till drygt 4 miljarder kronor. Ett nytt
program för energieffektivisering under åren
2010–2014, om sammanlagt 1 500 miljoner
kronor, läggs fast i denna proposition.
Regeringens satsningar fokuserar på kostnadseffektiva åtgärder för att minska utsläppen av
växthusgaser, insatser för energieffektivisering
och ökad andel förnybar energi samt åtgärder för
att anpassa Sverige till de effekter som följer av
ett varmare klimat. Inom energiområdet föreslås
resurser bland annat för att tillgängliggöra
hållbara och klimatanpassade energilösningar
och kommersialisering av ny energiteknik.
I syfte att skapa goda förutsättningar för ett
effektivt genomförande av regeringens politik
föreslås Energimyndighetens förvaltningsanslag
öka med 80 miljoner kronor per år.
Miljöskatter och andra ekonomiska styrmedel
är centrala för att målen på klimat- och energiområdet ska kunna nås. Väl avvägda ekonomiska
styrmedel syftar till att uppnå målen på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. De ska i princip
avspegla s.k. externa effekter så att hushållen och
företagen beaktar miljöeffekter i adekvat
utsträckning.
Ett internationellt perspektiv
Den europeiska dimensionen är en viktig
utgångspunkt för den svenska energi- och
klimatpolitiken. Regeringen har varit mycket
aktiv och pådrivande för att nå gemensamma mål
för den Europeiska Unionen och under det
svenska ordförandeskapet agerar regeringen pådrivande i processen för att uppnå en bred global
klimatöverenskommelse.
EU:s stats- och regeringschefer antog i mars
2007 en handlingsplan som omfattar bl.a. mål
om att minska utsläppen av växthusgaser i
unionen med 20 procent till 2020 jämfört med
1990. Under förutsättning att andra industriländer förbinder sig till jämförbara minskningar,
avser EU att minska sina utsläpp med 30 procent
under samma period. Samtidigt antogs bindande
mål om att andelen förnybar energi 2020 ska
uppgå till 20 procent av all energianvändning i
EU och att förnybara drivmedel ska svara för
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minst 10 procent av all konsumtion av bensin
och diesel i transportsektorn, förutsatt att
produktionen är hållbar och att andra generationens biodrivmedel är kommersiellt tillgänglig. Beslutet innefattar också en målsättning
om att effektivisera energianvändningen med
20 procent jämfört med prognoser för 2020.
I enlighet med Europeiska rådets beslut år
2007 presenterade Europeiska kommissionen
den 23 januari 2008 ett klimat- och energipaket
innehållande bl.a. nationella bindande mål för
andelen förnybar energi och för utsläpp av
växthusgaser. Förhandlingarna ledde till att en
överenskommelse nåddes i december 2008.
Inom ramen för den andra strategiska energiöversynen som presenterades av kommissionen i
november 2008 föreslås ytterligare åtgärder för
effektivare energianvändning som nu förhandlas.
Informationsteknikens (IT) potential för ökad
energieffektivisering
har uppmärksammats
globalt, bl.a. genom ett meddelande från kommissionen i mars 2009. Att utveckla EU:s politik
för effektivare energisystem är den viktigaste
prioriteringen på energiområdet under det
svenska ordförandeskapet.
Klimatomställningen är en utmaning av
historiska mått och en av regeringens viktigaste
prioriteringar. Regeringen är övertygad om att
klimatutmaningen kan vändas till en möjlighet
för Sverige. Begreppet eko-effektiv ekonomi,
som förenar näringspolitiken med klimat- och
energiutmaningarna, är värdefullt att tillämpa i
Sverige och i EU.
Statens insatser i form av olika regler och
styrmedel ska utformas så att det lönar sig att ta
miljöansvar. En sådan långsiktig inriktning
skapar också möjligheter till teknikutveckling
och affärsmöjligheter. Regeringen har också
ytterligare stärkt det internationella samarbetet
på energiteknikområdet på ett sätt som både
kommer att bidra till att motverka det globala
klimathotet och till att öka svenska företags
konkurrenskraft på världsmarknaden.
Det avtal som undertecknades mellan Sverige
och USA i juni 2007, om utveckling av uthålliga
energilösningar, är ett konkret exempel på de
möjligheter som öppnas för svenska företag och
svenska idéer. Det är första gången som USA
ingår ett bilateralt samarbete med något land om
utveckling av hållbar energiteknik. Avtal har
även tecknats med Brasilien och Kina.

Effektiva energimarknader
Elmarknaden
Målet för elmarknadspolitiken är att åstadkomma en effektiv elmarknad med väl
fungerande konkurrens som ger en säker tillgång
på el till internationellt konkurrenskraftiga
priser. Målet innebär en strävan mot en väl
fungerande marknad med effektivt utnyttjande
av resurser och effektiv prisbildning. En nordisk
elmarknad är nödvändig för ett effektivt
utnyttjande av gemensamma produktionsresurser i Norden. Flaskhalsar i det nordiska
elnätet och mellan Norden och kontinenten ska
byggas bort.
Elnätsföretagen har stor betydelse för den
konkurrensutsatta elmarknaden eftersom de äger
och förvaltar elnätet och därigenom har ansvar
för att den nödvändiga infrastrukturen fungerar.
Vidare har elnätsföretagen bl.a. till huvuduppgift
att ansluta kunder, mäta överförd el och
rapportera resultatet till elhandelsföretag,
elproducenter och konsumenter. Ett effektivt
regelverk för, och kontinuerlig tillsyn av, denna
nätverksamhet är nödvändig för en fungerande
elmarknad. I juni 2009 godkändes propositionen
med förslag om förhandsprövning av nättariffer
(prop. 2008/09:141). Beslutet innebär att fr.o.m.
2012 tillämpas en ny regleringsmodell som
bygger på att elnätstarifferna ska godkännas på
förhand av tillsynsmyndigheten.
Regeringen har inlett ett arbete med att se
över samägandet av kärnkraftsreaktorerna i
Sverige. Syftet är att undersöka förutsättningarna för och söka sådana lösningar som
innebär
att
riskerna
för
konkurrensbegränsningar på grund av samägandet i kärnkraftsindustrin minimeras. Översynen fortsätter
under 2009.
En väl fungerande nordisk elmarknad ger
Norden konkurrensfördelar och skapar bättre
förutsättningar för energitillförsel, miljö och
tillväxt. Inom Norden pågår för närvarande
genomförandet av fem prioriterade överföringsförbindelser som avsevärt kommer att stärka
överföringskapaciteten. På detta sätt förbättras
förutsättningarna för ett effektivt utnyttjande av
gemensamma produktionsresurser i Norden,
vilket stimulerar till en ökad konkurrens. Den
planerade utbyggnaden av vindkraftsparker
kräver också förstärkningar i stamnätet.
Konkurrensen och effektiviteten på den
nordiska elmarknaden bör fortsatt utvecklas.
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Regeringen har under 2008 tagit initiativ till att
fördjupa och utveckla samarbetet på elmarknadsområdet mellan de nordiska länderna, bl.a.
genom att besluta om en nordisk färdplan som
fokuserar på ytterligare harmonisering och integrering av elmarknaden.
Den nordiska marknaden har länge utgjort en
föregångare i arbetet med att skapa en integrerad
europeisk elmarknad. Sverige hör till de länder
som nu är pådrivande för att vidareutveckla
elmarknaden inom EU i syfte att skapa en
effektiv integrerad marknad. En central fråga är
införandet av regler för effektivare åtskillnad
mellan å ena sidan elnätsverksamhet och å andra
sidan konkurrensutsatta verksamheter såsom elhandel och elproduktion.
Samhällets ökade krav på tillgängligheten i
elnäten ökar fokus på trygg elförsörjning och
leveranssäkerhet. Sverige ska ha en säker elförsörjning. Det är därför viktigt att regelverket
ger nätföretagen incitament att göra de
investeringar som långsiktigt säkerställer att elnäten blir mindre sårbara och att omfattande
strömavbrott förebyggs. Regeringen föreslår i
denna proposition att anslagsmedlen för
elberedskap förs över från anslaget för krisberedskap under utgiftsområde 6 Försvar samt
beredskap mot sårbarhet till ett nytt anslag under
utgiftsområde 21 Energi. Överföringen syftar till
att tydliggöra ansvarsprincipen för elberedskapsverksamheten.
Naturgasmarknaden
Naturgasen, som är ett fossilt och ändligt
bränsle, kan ha betydelse under en
omställningsperiod, främst i anläggningar inom
industrin och för högeffektiv kraftvärme. Sådana
anläggningar omfattas av det europeiska
systemet för handel med utsläppsrätter, ETS.
Infrastruktur för naturgas kan därmed utvecklas
på kommersiella villkor. Utvecklingen av
infrastruktur kan ske på ett sätt som
understödjer en successiv introduktion av
biogas. Några planer på en utvidgad storskalig
utbyggnad av naturgas till hushåll och företag är
inte aktuella i Sverige. Regeringens presenterade
klimat- och energipolitik kommer ytterligare att
begränsa de fossila bränslenas konkurrenskraft.
Värmemarknaden
Värmemarknadspolitiken ska fortsatt bygga på
fungerande konkurrens mellan olika uppvärmningsformer. Användningen av fossila
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bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas
till år 2020. Fjärrvärme och kraftvärme ger
möjlighet att ta till vara energi som annars går
förlorad och att utnyttja samhällets energiresurser så effektivt som möjligt.
En ny fjärrvärmelag trädde i kraft den 1 juli
2008. Därmed stärks fjärrvärmekundens
ställning och insynen i fjärrvärmeföretagen ökar.
Regeringen har beslutat att tillsätta en
utredning med uppdraget att närmare analysera
förutsättningarna för att införa ett lagstadgat
tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten på ickediskriminerande villkor och därigenom skapa
förutsättningar för konkurrens i fjärrvärmenäten. Syftet är att ytterligare stärka fjärrvärmekundernas ställning samt åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser
och en förbättrad miljö.
Energieffektivisering
Ett mål om 20 procent effektivare energianvändning till år 2020 har beslutats. Målet
uttrycks som ett sektorsövergripande mål om
minskad energiintensitet om 20 procent mellan
2008 och 2020. Regeringens målsättning är också
att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt
och ökad användning av energi och råvaror.
Energieffektivisering medför i de flesta fall
minskad belastning på klimat och miljö. Olika
energikällor och olika energibärare har i det
sammanhanget olika betydelse. Besparing av en
kilowattimme el från kolkondenskraft bör
värderas högre än besparing av en kilowattimme
fjärrvärme från industriell spillvärme eller från en
solfångare.
En handlingsplan för energieffektivisering och
åtgärderna för att genomföra det s.k. energitjänstedirektivet presenterades i propositionen
En sammanhållen klimat- och energipolitik (prop.
2008/09:163). Offentlig sektor ska vara ett
föredöme i energieffektiviseringsarbetet. En
förordning som ställer krav på att myndigheter
och domstolar ska bli energieffektiva beslutades i
juli 2009. Insatserna för energieffektivisering
omfattar också industri-, bebyggelse- och transportsektorerna samt de areella näringarna. Ett
femårigt energieffektiviseringsprogram genomförs under åren 2010–2014. Programmet tillförs
300 miljoner kronor årligen under fem år, utöver
dagens politik. Programmet innehåller förstärkt
regionalt och lokalt energi- och klimatarbete,

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

insatser för information, rådgivning, stöd för
teknikupphandling och marknadsintroduktion,
nätverksaktiviteter samt införande av ett stödsystem med energikartläggningscheckar. En
bärande tanke med programmet är att komplettera generellt verkande ekonomiska styrmedel
genom att fokusera på strategiskt undanröjande
av informations- och kunskapsbrister inom olika
sektorer. Programmet, vars innehåll beskrivs
närmare i kapitel 3.1.13 (anslag 1.13), utgör ett
komplement till insatserna inom ramen för
dagens politik för energieffektivisering (anslag
1.2 och 1.3). De olika insatserna och styrmedlen
är sammanflätade och ger stöd åt varandra.
Förnybar energi
Andelen förnybar energi år 2020 ska vara minst
50 procent av den totala energianvändningen.
Andelen förnybar energi i transportsektorn ska
år 2020 vara minst 10 procent. För att nå det
övergripande målet ska bl.a. elcertifikatsystemet
för förnybar elproduktion vidareutvecklas. Ett
nytt mål för ökningen av den förnybara
elproduktionen bör sättas upp i nivå med
25 TWh till år 2020, jämfört med läget år 2002.
Energimyndigheten har givits i uppdrag att bl. a.
analysera och utforma hur ambitionshöjningen
ska genomföras.
En nationell planeringsram för vindkraft har
fastställts till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år 2020, varav
20 TWh på land och 10 TWh till havs.
För att nå det mål som ställts upp inom ramen
för elcertifikatsystemet om 17 TWh förnybar el
till 2016, jämfört med 2002 års nivå, bedöms det
komma att krävas en omfattande utbyggnad av
vindkraften. Detta behov kommer att förstärkas
ytterligare när det aviserade nya målet till 2020
ska uppnås.
Sveriges elproduktion står idag i huvudsak på
två ben, vattenkraft och kärnkraft, och är
därmed nära nog koldioxidfri. Ur försörjningstrygghetssynpunkt är det positivt att systemet
med elcertifikat leder till att det utvecklas kompletterande ben som består av biokraftvärme och
efter hand också av betydande mängder vindkraft.
Vattenkraften är en värdefull tillgång för
produktion av förnybar el och kommer även i
framtiden att spela en central roll för Sveriges
elförsörjning. Att bibehålla en hög produktion

av vattenkraft samtidigt som fastställda
miljökvalitetsmål och ingångna gemenskapsrättsliga åtaganden uppfylls, är en viktig del i
arbetet med att motverka klimatförändringar
och är en nödvändig förutsättning för att uppnå
de mål för förnybar energi som ställts upp inom
EU. Nationalälvarna, och övriga i miljöbalken
angivna älvsträckor, ska fortsatt skyddas från
utbyggnad.
Det är av stor vikt att den inhemska
produktionen av förnybar el kan öka i enlighet
med uppställda mål. Förenklingar avseende
nätanslutning av anläggningar för förnybar
elproduktion behöver därför fortsatt genomföras. Förutsättningarna för utbyggnad av vindkraftsparker till havs bör studeras särskilt, bland
annat avseende reglerna för nätanslutning.
För att säkerställa att förnybara drivmedel
uppfyller grundläggande krav på miljömässig
hållbarhet och för att undvika biodrivmedel som
ger upphov till stora utsläpp av växthusgaser, har
gemensamma europeiska hållbarhetskriterier för
biodrivmedel tagits fram. Regeringen har aktivt
deltagit i detta arbete och verkat för att dessa
hållbarhetskriterier ska vara ändamålsenliga,
icke–protektionistiska och inte leda till snedvridna konkurrensförhållanden mellan biomassans olika användningsområden. Kriterierna
avseende klimatnyttan för biodrivmedel kommer
successivt att skärpas.
Inom värmesektorn fortsätter utfasningen av
de fossila bränslena i linje med regeringens
långsiktiga prioritering att användingen av fossila
bränslen för uppvärmning kommer att avvecklas
till år 2020. Energimyndigheten och Naturvårdsverket bedömer i Kontrollstation 2008 att
nuvarande styrmedel och energipriser kommer
att leda till att de fossila bränslena i princip helt
avvecklas ur bostads- och lokalsektorn.
Biogas kan spela en viktig roll i det svenska
energisystemet, framför allt lokalt och regionalt.
Lokalt skapar biogas, renad till biometan och
utnyttjad som drivmedel i tätorternas trafik, ett
betydande steg i riktning mot ekologiskt
hållbara städer. Vid rötning av stallgödsel
tillkommer fördelen att samtidigt minskas
utsläppen av metan från gödselhanteringen. Den
lovande utveckling med biogas för fordon som
inletts i Sverige de senaste 10 åren bör fortsatt
stimuleras. Regeringen har därför givit Statens
energimyndighet i uppdrag att i samråd med
Statens jordbruksverk och Naturvårdsverket utveckla en sektorsövergripande långsiktig strategi
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och föreslå åtgärder som på kort och lång sikt
bidrar till ökad användning av biogas.
Landsbygdsprogrammet 2007–2013 erbjuder
stora möjligheter att stödja och utveckla
produktion och förädling av förnybar energi,
exempelvis genom investeringsstöd för biogasproduktion. Dessa möjligheter bör utnyttjas och
regeringen har därför beslutat att inom ramen
för landsbygdsprogrammet förstärka möjligheterna att ge stöd till investeringar kopplade till
biogasproduktion på totalt 200 miljoner kronor
under perioden 2009–2013. Satsningen syftar till
att minska utsläppen av växthusgaser och
förbättra förutsättningar för tillväxt, innovation
och nya jobb på landsbygden.
Internationellt har en ny organisation för att
främja förnybar energi bildats i januari 2009 –
International Renewable Energy Agency
(IRENA). Sverige har tillsammans med
ytterligare drygt hundratrettio länder beslutat sig
för att delta och därmed stärka arbetet globalt
för att öka användningen av förnybara energikällor.
Kärnkraft
Kärnkraften kommer att vara en viktig del av
svensk elproduktion under överskådlig tid. Med
ett ökande fokus på klimatförändringarna
uppfyller kärnkraften ett av de viktigaste kraven
som ställs på dagens energikällor, nämligen att
den endast innebär låga utsläpp av växthusgaser.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag om avskaffande av avvecklingslagen.
En utredning har givits i uppdrag att ta fram
förslag till sådan ny lagstiftning för den
samhälleliga prövningen av nya anläggningar
som möjliggör kontrollerade generationsskiften i
det svenska kärnkraftsbeståndet. I och med detta
kan förbudet mot nybyggnad i lagen (1984:3)
om kärnteknisk verksamhet tas bort. En
förutsättning för utformningen av det nya regelverket är att tillstånd endast ges till nya reaktorer
om de ersätter någon av nuvarande tio reaktorer
och endast på befintliga platser. Något statligt
stöd för kärnkraft i form av direkta eller
indirekta subventioner kan inte påräknas.
Viktiga förutsättningar för fortsatt drift av
kärnkraften är att säkerhetskraven fortsätter att
skärpas successivt och att ansvaret för olyckor
skärps i enlighet med de möjligheter som ges av
rådande internationella konventioner.
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Forskning
Stöd till forskning och innovation inom
energiområdet är en viktig och integrerad del av
energipolitiken. Insatserna ska bidra till att
uppnå nationella och internationella energi- och
klimatpolitiska mål. Insatserna bör fokuseras på
områden inom vilka Sverige har en nationell
styrkeposition i form av naturresurser eller kompetens samt goda förutsättningar för export av
teknik eller kunnande.
Specifikt ska forskning och innovation inom
energiområdet bidra till att bygga upp den
kunskap och kompetens som behövs för att
möjliggöra en omställning till ett långsiktigt
hållbart energisystem i Sverige, samt till att utveckla teknik och tjänster som kan
kommersialiseras i Sverige eller på andra marknader.
Regeringens satsningar på forskning och
teknikutveckling, i kombination med ett positivt
företagsklimat som uppmuntrar till nytänkande
och satsningar inom energi- och miljöområdet,
skapar tillväxt, nya jobb, miljönytta och goda
exportmöjligheter i alla delar av landet. I enlighet
med vad som presenterats närmare i den
forsknings- och innovationspolitiska propositionen hösten 2008 tillfördes anslaget för energiforskning ytterligare 110 miljoner kronor från
och med 2009.
Kommersialisering och spridning av ny
energiteknik
Utveckling, kommersialisering och spridning av
ny teknik är en viktig del i arbetet med att
förverkliga regeringens höga ambitioner inom
klimat- och energipolitiken.
Sverige ligger i den absoluta internationella
framkanten vad gäller teknik för produktion av
andra generationens biodrivmedel. Tekniken har
nått stadiet mellan utveckling och demonstration
och nu behövs stöd till uppskalning av processerna till industriell skala och demonstration.
Genom riktade insatser bedöms det vara möjligt
att bidra till ett genombrott för kommersiellt
gångbar teknik för produktion av biodrivmedel
som är betydligt mer resurseffektiva än de som
idag är kommersiellt tillgängliga. Regeringen
avsätter därför totalt 875 miljoner kronor 2009–
2011 för demonstration och kommersialisering
av ny energiteknik. Satsningen avser till största
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delen demonstrationsanläggningar för andra
generationens biodrivmedel men också demonstration och kommersialisering av annan energiteknik av stor nationell betydelse och omfattande exportpotential, till exempel teknik
avseende el- och elhybridfordon och elproduktion. Det är även angeläget att stimulera
användning av andra energitekniker som är

gynnsamma i ett klimatperspektiv, men som
ännu inte är kommersiellt konkurrenskraftiga i
jämförelse med på marknaden etablerade
tekniker. Biogas och solceller är två tydliga
exempel på sådana tekniker. Ett nytt statligt stöd
för solceller infördes den 1 juli 2009 och ett
medel för stimulans av biogas förbereds för
närvarande.
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3 Budgetförslag

3.1

Anslag

Tabell 3.2 Utvecklingen av de samlade
förvaltningskostnaderna vid Statens energimyndighet

3.1.1

1:1 Statens energimyndighet:
Förvaltningskostnader

Miljoner kronor

Tabell 3.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

132 937

2009

Anslag

150 249

2010

Förslag

236 734

2011

Beräknat

239 185

2

2012

Beräknat

240 603

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 752

Utfall
2004

Utfall
2005

Utfall
2006

Utfall
2007

Utfall
2008

Prognos
2009

Förvaltnin
gsanslag

148

183

193

202

133

152

Programanknutna
kostnader

95

84

107

117

136

155

243

267

300

319

269

307

156 137

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 236 570 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 256 570 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget är avsett att finansiera Energimyndighetens förvaltningskostnader, Fjärrvärmenämnden samt provning och märkning av
energianvändande utrustning.
Utfallet för 2008 var i nivå med anvisade
medel för detta år. Anslagssparande från tidigare
år har därmed ännu inte förbrukats.
Därtill finansierar Energimyndigheten sina
kostnader för planering, uppföljning och
utvärdering av de energipolitiska programmen
genom de s.k. programanknutna kostnaderna
som belastar anslagen för de olika åtgärderna
inom de energipolitiska programmen. De
programanknutna kostnaderna har ökat i takt
med att verksamhetsvolymen ökat.

De samlade förvaltningskostnaderna uppgick till
269 miljoner kronor för 2008. Minskningen
jämfört med föregående år förklaras främst av att
Energimarknadsinspektionen sedan 1 januari
2008 är en fristående myndighet vars kostnader
inte längre belastar Energimyndigheten.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.3 Offentligrättslig verksamhet vid Statens
energimyndighet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

30 174

41

41

0

Prognos 2009

32 000

1 100

2 050

-950

Budget 2010

32 000

1 100

2 050

-950

Utfall 2008

Energimyndigheten disponerar avgifter enligt
lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
avseende kontoföring för de som frivilligt
ansluter sig till handelssystemet. Sedan juli 2008
disponerar myndigheten även ansökningsavgifter
som tas ut enligt 12 § fjärrvärmelagen
(2008:163). Ansökningsavgifterna ska bidra till
finansieringen av fjärrvärmenämndens verksam53
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het vid Energimyndigheten. Fr.o.m. 2009 får
myndigheten även avgiftsintäkter via Affärsverket svenska kraftnät från den försörjningstrygghetsavgift för naturgas som införts. De
offentligrättsliga avgiftsintäkterna som inte får
disponeras avser främst kvotpliktsavgifter enligt
lagen (2003:113) om elcertifikat samt lagringsavgifter enligt lagen (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol.
Tabell 3.4 Uppdragsverksamhet vid Statens
energimyndighet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

15 461

15 501

-40

0

0

0

15 400

15 400

0

0

0

0

15 400

15 400

0

0

0

0

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Energimyndighetens uppdragsverksamhet avser
främst viss test- och provningsverksamhet. Den
avser därutöver mindre analysuppdrag beställda
av andra myndigheter, viss handläggning av
ansökningar inom klimatinvesteringsprogrammet (KLIMP) samt administrativa tjänster på
uppdrag från andra myndigheter.
Regeringens överväganden
Energimyndigheten har under senare år tillförts
allt fler arbetsuppgifter, utan att förvaltningsanslaget höjts i motsvarande grad. Detta har lett
till att kostnader av förvaltningskaraktär kommit
att belasta även andra anslag inom
utgiftsområdet. Regeringen har mot denna
bakgrund samt utifrån de nya mål och åtgärder
som presenterats i propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163), låtit Statskontoret utreda
Energimyndighetens dimensionering och resursbehov. Statskontoret konstaterar i sin utredning
att de uppgifter som tillkommit under senare år
bör betraktas som varaktiga samt att förvaltningsanslaget därmed bör tillföras ytterligare
medel.
För att skapa en väl fungerande förvaltningsmyndighet med ansvar för energiomställningsfrågor m.m, samt i syfte att renodla
anslagsstrukturen inom utgiftsområdet föreslår
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regeringen att Energimyndighetens förvaltningsanslag tillförs 50 miljoner kronor per år från
2010. Ökningen finansieras genom en omföring
från anslag 1:5 Energiforskning om 50 miljoner
per år. Därutöver förs ytterligare 30 miljoner
kronor över till förvaltningsanslaget från det nya
energieffektiviseringsprogrammet. Tillskottet på
30 miljoner kronor är begränsat till utgången av
2014. Förstärkningen av förvaltningsanslaget
minskar behovet av att utnyttja andra anslag
inom utgiftsområdet för kostnader av förvaltningskaraktär.
Regeringen föreslår att 237 miljoner kronor
anvisas för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslagen till 239 respektive 241 miljoner kronor.
Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

150 249

150 249

150 249

5 723

7 447

8 382

80 000

95 884

96 453

1 165

-13 988

-14 071

-403

-407

-410

236 734

239 185

240 603

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.1.2

1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering m.m.

Tabell 3.6 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

130 610

2009

Anslag

140 000

2010

Förslag

140 000

2011

Beräknat

140 000

2012

Beräknat

140 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

48 727
146 379

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser bidrag för kommunal energi- och
klimatrådgivning, utbildning av och information
till energi- och klimatrådgivare samt stöd till
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regionala energikontor och utvecklingsinsatser
för länsstyrelsernas energiomställningsarbete.
Anslaget
avser
även
insatser
för
informationsspridning, utveckling och spridning
av verktyg och metoder, vissa utredningsinsatser
samt utbildning om energieffektiv teknik. Vidare
får anslaget användas för administrationskostnader knutna till det särskilda stödet för
konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.
Utfallet under 2008 var 8 miljoner kronor
lägre än anvisade medel. Det återstår därmed ett
anslagssparande, vilket till stor del är uppbundet
av utestående åtaganden.

medel för att möjliggöra en fortsättning av dessa
insatser.
Regeringen föreslår att 140 miljoner kronor
anslås för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 140 miljoner kronor per år.
Tabell 3.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

140 000

140 000

140 000

-3000

-3000

3000

3000

140 000

140 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt

Insatserna bygger på en fortsatt utveckling och
förstärkning av den kommunala energi och
klimatrådgivningen och de regionala energikontorens arbete. De utgör en del av regeringens
arbete med att minska klimateffekterna vid
slutanvändningen av energi genom att sprida
kunskap om en effektivare energianvändning
som kan minska klimatpåverkan. Att resurshushålla med energi är lönsamt för den enskilde
och innebär minskad belastning på energisystemet. För att nå ut till alla beslutsfattare i
deras olika roller är det motiverat med ett brett
spektrum av insatser. I denna proposition avsätts

Förslag/beräknat anslag

140 000

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:2 Regionala och lokala insatser
för energieffektivisering, m.m. godkänna avtal och
besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 240 000 000 kronor för åren 2011–2012.

Tabell 3.8 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:2 Regionala och lokala insatser för energieffektivisering m.m.
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

236 131

114 131

114 131

10 448

198 131

239 552

160 000

51 869

122 000

122 000

Utestående åtaganden

198 131

236 131

114 131

Erhållet/föreslaget bemyndigande

240 000

240 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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3.1.3

Regeringens överväganden

1:3 Insatser för uthållig
energianvändning

Tabell 3.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

96 027

2009

Anslag

115 000

2010

Förslag

105 119

2011

Beräknat

119 973

2012

Beräknat

115 737

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

97 163
138 374

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser bidrag till teknikupphandling för
att utveckla och introducera ny energieffektiv
teknik på marknaden samt kompletterande stöd
till marknadsintroduktion av energieffektiv
teknik. Anslaget får även användas för
informations-, utvecklings- och demonstrationsinsatser avseende konvertering mellan olika
system för uppvärmning. Vidare får anslaget användas för genomförandet av EG-rättsakter
inom energieffektiviseringsområdet och därtill
hörande metod-, utvecklings- och utredningsarbete. Anslaget får användas till utveckling av
styrmedel för energieffektivisering.
Under 2008 var utfallet 18 miljoner kronor
lägre än anvisade medel. Detta förklaras främst
av att många projekt innehåller en motfinansieringskomponent som kan leda till
senareläggningar av utbetalningarna.
Det återstår därmed ett anslagssparande som
till stor del är uppbundet av utestående
åtaganden för dessa projekt.

Spridning och implementering av ny teknik är en
förutsättning för att de högt ställda målen för
energieffektivisering ska vara möjliga att uppnå.
Ny teknik kan också bidra till bättre förutsättningar för hållbar utveckling och minskat
beroende av fossil energi.
Regeringen föreslår att 105 miljoner kronor
anslås för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 120 respektive 115 miljoner kronor
per år.
Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Insatser för uthållig energianvändning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

115 000

115 000

115 000

-10 452

-24 764

-29 000

571

29 737

29 737

105 119

119 973

115 737

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:3 Insatser för uthållig energianvändning godkänna avtal och besluta om stöd
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov om framtida anslag på högst 120 000 000
kronor för åren 2011–2012.

Tabell 3.11 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:3 Insatser för uthållig energianvändning
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

115 879

40 879

40 879

39 355

95 879

115 665

100 000

59 121

80 000

75 000

Utestående åtaganden

95 876

115 879

40 879

Erhållet/föreslaget bemyndigande

120 000

120 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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3.1.4

1:4 Stöd för marknadsintroduktion
av vindkraft

Tabell 3.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

42 937

2009

Anslag

70 000

2010

Förslag

70 000

2011

Beräknat

70 000

2012

Beräknat

70 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

176 609

anslagsnivån. Anslagssparandet förklaras främst
av att tiden från beslut om bidrag till dess att de
bidragsberättigade åtgärderna slutförts och bidragen betalas ut sträcker sig över flera år. Anslagssparandet är till största delen uppbundet av
dessa beslut.

92 706

Regeringens överväganden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget får användas för bidrag till teknikutveckling och marknadsintroduktion av storskaliga vindkraftstillämpningar.
Genom beslut om propositionen Miljövänlig
el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt
vindbruk
(prop. 2005/06:143,
bet.
2005/06:NU21, rskr. 2005/06:362) har riktlinjer
för stödperioden 2008–2012 lagts fast.
Utgifterna under 2008 uppgick till 43 miljoner
kronor, vilket var 27 miljoner kronor lägre än

Regeringen föreslår att 70 miljoner kronor anslås
för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 70 miljoner kronor per år.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft godkänna avtal och
besluta om stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov om framtida anslag på
högst 70 000 000 kronor under 2011 och
70 000 000 kronor 2012.

Tabell 3.13 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:4 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

137 125

67 125

67 125

149 558

162 675

202 125

Nya åtaganden

56 290

104 450

25 000

Infriade åtaganden

40 172

65 000

90 000

70 000

162 675

202 125

137 125

67 125

210 000

140 000

Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande
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3.1.5

1:5 Energiforskning

Tabell 3.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

701 461

2009

Anslag

1 146 609

2010

Förslag

1 331 736

2011

Beräknat

1 258 860

2

2012

Beräknat

906 349

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

702 086
1 003 682

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 245 493 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 892 926 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget får användas för att finansiera
forsknings-, utvecklings-, demonstrations- och
kommersialiseringsinsatser inom energiområdet.
Anslaget får även användas för bidrag för att
främja utvecklingen av teknik som baserar sig på
förnybara energislag och effektiv energianvändning i industriella processer i försökseller fullskaleanläggningar. Anslaget får även
användas för vissa utrednings-, utvärderings- och
samordningsinsatser
inom
energiområdet,
svenskt och internationellt forsknings- och
utvecklingssamarbete samt för att uppfylla
Sveriges åtaganden inom ramen för ingångna bilaterala energiforskningssamarbeten. Vidare får
anslaget användas för att finansiera medlemsavgifter och stöd till vissa internationella
organisationer inom områdena energi och
hållbar utveckling.
Utfallet under 2008 var 701 miljoner kronor,
dvs. 174 miljoner kronor lägre än anvisade
medel. En förklaring är att det finansiella
konjunkturläget lett till svårigheter att få motfinansiering
till
myndighetens
bidragsfinansiering. Det finns också förskjutna
utbetalningar i ett antal större projekt vilket
påverkar utfallet eftersom myndigheten betalar
ut medel i den takt som bidragsmottagaren
levererar resultat.

och nu behövs stöd till uppskalning av processerna till industriell skala och demonstration.
Det är avgörande för att möjliggöra kommersialisering och tillämpning i Sverige och
andra länder. Det finns även andra teknikområden där stöd till de senare faserna av
utvecklingskedjan behövs för att underlätta
processen från forskning och teknikutveckling
till marknad. I 2009 års budgetproposition föreslog regeringen därför att anslaget för
energiforskning ökas med 145 miljoner kronor
för att underlätta demonstration och kommersialisering av ny teknik för förnybar energi,
samt beräknade tillskotten för denna satsning till
380 miljoner kronor för 2010 och 350 miljoner
kronor för 2011.
I enlighet med vad som beskrevs närmare i
den forsknings- och innovationspolitiska propositionen, som presenterades under hösten 2009,
ökar anslaget med ytterligare 110 miljoner
kronor per år från och med 2009.
Eftersom Energimyndigheten under flera år
fått tillkommande uppgifter inom energiforskningsområdet, utan att förvaltningsanslaget
höjts i motsvarande grad, föreslås i denna
proposition att 50 miljoner kronor överförs till
anslag 1:1 Statens energimyndighet: Förvaltningskostnader.
Regeringen föreslår att 1 332 miljoner kronor
anslås för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 1 259 respektive 906 miljoner
kronor.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Energiforskning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 146 609

1 146 609

1 146 609

17 772

30 269

35 275

167 355

81 982

-275 535

1 331 736

1 258 860

906 349

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3

Regeringens överväganden
Sverige ligger i den absoluta internationella
framkanten vad gäller teknik för produktion av
andra generationens biodrivmedel. Tekniken har
nått stadiet mellan utveckling och demonstration
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Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:5 Energiforskning godkänna
avtal och besluta om stöd som inklusive tidigare

gjorda åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 1 280 000 000 kronor under
2011, 1 275 000 000 kronor 2012, 540 000 000
kronor 2013 och 200 000 000 kronor 2014.

Tabell 3.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:5 Energiforskning
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2014

2 015 000

Ingående åtaganden

1 410 058

3 234 973

3 295 000

Nya åtaganden

3 050 000

1 355 027

0

Infriade åtaganden

1 225 085

1 295 000

1 280 000

Utestående åtaganden

3 234 973

3 295 000

2 015 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3 235 000

3 295 000

3.1.6

1:6 Ersättning för vissa kostnader
vid avveckling av Barsebäcksverket

Tabell 3.17 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

243 417

2009

Anslag

219 000

2010

Förslag

197 000

2011

Beräknat

201 000

2012

Beräknat

199 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-4 826
215 284

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser statens åtaganden om ersättning
av vissa merkostnader som uppstår till följd av
att driften av de två kärnkraftsreaktorerna vid
Barsebäcksverket upphört. Driften av den första
reaktorn i Barsebäcksverken upphörde den
30 november 1999. Enligt det avtal som träffats
mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB
utgår ersättning för merkostnader för
avställnings- och servicedrift av de två reaktorerna. Avtalet framgår av propositionen Godkännande av avtal om ersättning i samband med
stängning av Barsebäcksverket, m.m. (prop.
1999/2000:63).
Den tidigare regeringen beslutade i december
2005 att godkänna ett tillämpningsavtal till
ramavtalet av den 30 november 1999 med anledning av att Barsebäck 2 stängdes i och med
utgången av maj 2005. Tillämpningsavtalet

2 015 000

mellan staten, E.ON Sverige AB och Vattenfall
AB reglerar kompensationen till reaktorägarna
för den förtida stängningen av Barsebäck 2.
Utfallet under 2008 var något högre än anvisade medel, vilket förklaras av att utvecklingen
av det prisindex som de månatliga utbetalningarna baseras på har utvecklats starkare än
beräknat.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 197 miljoner kronor
anslås för 2010. För åren 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 201 respektive 199 miljoner kronor.
Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av
Barsebäcksverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

219 000

219 000

219 000

2 000

2 000

2 000

-24 000

-26 000

-28 000

197 000

201 000

199 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.1.7

1:7 Planeringsstöd för vindkraft
m.m.

Tabell 3.19 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

36 120

2009

Anslag

50 000

2010

Förslag

40 000

2011

Beräknat

20 000

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

42 348
62 900

samma period tillförs länsstyrelserna 20 miljoner
kronor per år för att möjliggöra en snabbare
hantering av vindkraftsärenden.
Regeringen föreslår att 40 miljoner kronor
anslås för 2010. För året 2011 beräknas anslaget
till 20 miljoner kronor.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Planeringsstöd för vindkraft m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser ekonomiskt stöd till kommuner,
kommunala och regionala samverkansorgan
samt länsstyrelser i syfte att genomföra
planeringsinsatser för vindkraft och underlätta
för vindkraftens utveckling. Anslaget får även
användas för samordnings- och informationsinsatser för att främja vindkraftsutbyggnad. Av
anslaget får högst 0,9 miljoner kronor användas
för programanknutna kostnader såsom planering, administration, uppföljning och utvärdering av stödet hos Boverket samt 2,5 miljoner
kronor hos Energimyndigheten.
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2011

2012

50 000

50 000

50 000

-10 000

-30 000

-50 000

40 000

20 000

0

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.8

1:8 Stöd för konvertering från
direktverkande elvärme m.m.

Tabell 3.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
I arbetet med att öka andelen förnybar energi i
energisystemet kommer vindkraften att spela en
avgörande roll. Det är därför angeläget att
undanröja de hinder som finns för en utökad
utbyggnad. Det handlar inte minst om kunskapsbrist, planering samt långa handläggningstider av vindkraftsärenden. Detta är även en del
av regeringens strategi för att stärka landsbygdens utvecklingskraft. Regeringen avsatte
därför i budgetpropositionen för 2009 medel för
att möjliggöra en förlängning av satsningen på
nätverk för vindbruk i ytterligare två år, samt
stöd till planeringsinsatser ytterligare två år.
Anslaget ökades med 30 miljoner kronor 2009,
40 miljoner kronor 2010 och 20 miljoner kronor
2011.
Regeringens satsningar på vindkraftsutveckling kommer att leda till ökad belastning på
miljödomstolarna. I syfte att kompensera för
detta tillfördes Sveriges domstolar 10 miljoner
kronor per år under perioden 2009–2010. Under

2010
1

2008

Utfall

131 064

2009

Anslag

330 500

2010

Förslag

280 500

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

411 735
243 698

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar x tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar x tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget avser stöd för konvertering från direktverkande elvärme i småhus, flerbostadshus och
bostadsanknutna lokaler. Anslaget får även användas för att betala ut stöd som beslutats för
konvertering från oljeuppvärmning i bostadshus.
Av anslaget får högst 7 miljoner kronor användas för programanknutna kostnader som
planering, administration, uppföljning och utvärdering.
Under 2008 var utfallet 199 miljoner kronor
under anvisade medel. Detta förklaras delvis av
att antalet ansökningar varit lägre än beräknat,
delvis av senarelagda utbetalningar.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 280,5 miljoner kronor
anslås för 2010.

Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Stöd för installation av solvärme
Tusental kronor

Tabell 3.22 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m.

Anvisat 2009 1

2011

2012

330 500

330 500

330 500

2012

24 000

24 000

24 000

Beslut

-10 000

-10 000

Överföring till/från andra
anslag

-14 000

-14 000

0

0

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
Beslut

2011

Anvisat 2009

Tusental kronor
2010

2010
1

Övrigt
-50 000

-327 500

-327 500

Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag

24 000

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

280 500

0

0

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.10 1:10 Energimarknadsinspektionen:
Förvaltningskostnader
Tabell 3.25 Anslagsutveckling

3.1.9

1:9 Stöd för installation av solvärme

2008

Tabell 3.23 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

8 239

2009

Anslag

24 000

2010

Förslag

24 000

2011

Beräknat

2012

Beräknat

Tusental kronor

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

28 287
26 348

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget avser stöd för installation av solvärme.
Av anslaget får högst 1,1 miljoner kronor
användas för programanknutna kostnader såsom
planering, administration, information, uppföljning och utvärdering av stödet under 2009.
Antalet ansökningar har varit lägre än
beräknat på grund av att den planerade nya
förordningen för stöd till solvärme trädde i kraft
först i januari 2009, vilket förklarar det låga
utfallet under 2008.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 24 miljoner kronor anslås
för 2010.

Utfall

76 919
1

2009

Anslag

87 218

2010

Förslag

89 962

2011

Beräknat

91 990

2

2012

Beräknat

93 890

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 300
78 743

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 89 970 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 90 028 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget är avsett att finansiera Energimarknadsinspektionens förvaltningskostnader.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.26 Offentligrättslig verksamhet vid
Energimarknadsinspektionen
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

3 235

3 367

-123

Prognos 2009

3 000

3 000

0

Budget 2010

3 500

3 500

0

Energimarknadsinspektionen disponerar avgifter
för tillsyn enligt naturgaslagen (2005:403).
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Regeringens överväganden
Regeringen lämnade under hösten 2008 förslag
till nytt regelverk för prövning av nättariffer
m.m. Som finansiering av de tillkommande
uppgifterna ökades
Energimarknadsinspektionens förvaltningsanslag med 3 miljoner
kronor under 2009 samt ytterligare 2 miljoner
kronor årligen fr.o.m. 2010.
Regeringen föreslår att 90 miljoner kronor
anvisas under 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslagen till 92 respektive 94 miljoner kronor.
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader
Tusental kronor
2010

2011

2012

85 975

85 975

85 975

Pris- och löneomräkning 2

3 875

5 892

7 729

Beslut

2 000

1 962

2 001

-1 736

-1 775

-1 810

-152

-62

-5

Anvisat 2009

1

Anslaget används för att stimulera spridningen
av vissa energitekniska lösningar som bedöms ha
positiva effekter på klimatet. Högst 5 miljoner
kronor av anslaget får användas för de
administrativa kostnader detta medför.
Regeringens överväganden
Det är angeläget att stimulera användning av
energitekniker som är gynsamma i ett klimatperspektiv, men som ännu inte är kommersiellt
konkurrenskraftiga i jämförelse med på marknaden etablerade tekniker. Biogas och solceller är
två tydliga exempel på sådana tekniker.
Regeringen föreslår att 122 miljoner kronor
anvisas under 2010. För 2011 beräknas anslaget
till 117 miljoner kronor.

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag

89 962

91 990

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Energiteknik
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

100 000

100 000

100 000

22 000

17 000

-100 000

122 00

117 000

0

Förändring till följd av:

93 890

Beslut

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.11 1:11 Energiteknik
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

Tabell 3.28 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

150 000

2010

Förslag

122 000

2011

Beräknat

117 000

2012

Beräknat

0

1

0
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
97 586

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:11 Energiteknik godkänna avtal
och besluta om stöd som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov om framtida
anslag på högst 150 000 000 kronor under 2011.
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Tabell 3.30 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:11 Energiteknik
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Nya åtaganden

100 000

250 000

Infriade åtaganden

100 000

100 000

Ingående åtaganden

150 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

150 000

3.1.12 1:12 Elberedskap
Tabell 3.31 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Utfall

2009

Anslag

Beräknat
2012–

150 000

Utestående åtaganden

2008

Beräknat
2011

1

2010

Förslag

250 000

2011

Beräknat

250 000

2012

Beräknat

250 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Anslaget ingår t.o.m. 2009 i utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap.
1
Inklusive tilläggsbudget i samband med 2009 års ekonomiska vårproposition
(bet. 2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna
proposition.

Under anslaget anvisas medel till Affärsverket
svenska kraftnät för elberedskapsåtgärder.
Regeringens överväganden
Finansieringen av åtgärder som genomförs enligt
elberedskapslagen (1997:288) sker genom att
den som innehar nätkoncession enligt ellagen
(1997:857) betalar en avgift. Åtgärderna som
finansieras från anslaget 1:12 Elberedskap, vilket
uppgår
till
motsvarande
belopp
som
avgiftsuttaget, syftar till att tillgodose
elförsörjningen i landet vid höjd beredskap. Vid
beslut om utformningen av åtgärderna ska även
effekterna för beredskapen inför svåra
påfrestningar på samhället i fred beaktas.
Åtgärderna har tidigare finansierats via anslaget
2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar
samt beredskap mot sårbarhet. Fr.o.m. 2010

150 000

föreslår regeringen att de medel som avser
elberedskapsåtgärder istället bör föras upp på ett
separat anslag under utgiftsområde 21 Energi då
dessa är avgiftsfinansierade och inte omfattas av
den planeringsprocess som gäller för huvuddelen
av de övriga medel som funnits inom anslaget 2:4
Krisberedskap.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 250 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:14 Elberedskap för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 250 000 000 kronor
per år.
Elberedskapsavgift
Avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften, som
tas ut i enlighet med elberedskapslagen
(1997:288) för att finansiera beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av nämnda lag,
bör fastställas till högst 250 000 000 kronor
under 2010.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:12 Elberedskap besluta om
avtal och beställningar av tjänster, utrustning och
anläggningar för beredskapsåtgärder som
inklusive tidigare gjorda beställningar medför
utgifter på högst 406 000 000 kronor för åren
2011–2015.
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Tabell 3.32 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:12 Elberedskap
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

333 959

232 100

323 804

405 356

239 934

239 934

98 425

162 180

215 060

Infriade åtaganden

200 284

70 476

133 508

165 422

Utestående åtaganden

232 100

323 804

403 356

239 934

465 000

400 000

406 000

Nya åtaganden

Erhållet/föreslaget bemyndigande

3.1.13 1:13 Energieffektiviseringsprogram
Tabell 3.33 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

0

2009

Anslag

0

2010

Förslag

270 000

2011

Beräknat

270 000

2012

Beräknat

270 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget finansierar
-

förstärkt regionalt och lokalt energi- och
klimatarbete, särskilt kommuners och
landstings
arbete
med
energieffektivisering i enlighet med
frivilliga
energieffektiviseringsavtal,
länsstyrelsernas arbete med regionala
klimat- och energistrategier, samt
regionala samverkansprojekt;

-

förstärkta insatser för information,
rådgivning,
teknikupphandling
och
marknadsintroduktion,
nätverksaktiviteter samt införande av ett
stödsystem
med
energikartläggningscheckar.

Riktlinjerna
för
energieffektiviseringsprogrammet har lagts fast genom beslut om
propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Energi.
Regeringens överväganden
I propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Energi (prop. 2008/09:163)
64

0
0

bedömde regeringen att ett femårigt program
för energieffektivisering bör genomföras
under åren 2010–2014, dels för att genomföra
energitjänstedirektivet och de mål och
förpliktelser som följer av direktivet, dels för
att nå målet om 20 procents effektivare
energianvändning till 2020. Programmet
tillförs 300 miljoner kronor årligen under fem
år, utöver dagens politik, varav 30 miljoner
kronor föreslås tillföras anslag 1:1 Statens
energimyndighet: förvaltningskostnader. Resterande belopp, dvs. 1 350 miljoner kronor under
perioden 2010–2014, beräknas fördelas jämnt
mellan nedan rubricerade ändamål.
Regionalt och lokalt arbete för
energieffektivisering
Regionala och lokala aktörer är centrala i
genomförandet av regeringens politik för
energieffektivisering. Kommunal energi- och
klimatrådgivning fyller en viktig funktion i
spridningen av information till medborgare
och företag. För att öka det regionala samförståndet kring utmaningar på energieffektiviseringsområdet bedömer regeringen
att det krävs en ökad dialog och samverkan
mellan olika regionala aktörer, inom offentlig
sektor, näringsliv, högskolor och civilsamhället. Regeringen avser stärka en sådan
utveckling genom stöd för regionala projekt
kring t.ex. utbildnings- och informationsinsatser, där samverkan mellan olika aktörer
från olika samhällssfärer bör vara ett krav för
att stöd ska utbetalas.
Regeringen bedömer vidare att arbetet med
regionala klimat- och energistrategier behöver
breddas och fördjupas. Länsstyrelserna ges
huvudansvar för strategisk samordning och
ledning av det regionala arbetet för energieffektivisering. Regeringen avser tillföra läns-
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styrelserna medel för att genomföra detta
uppdrag.
Regeringen avser bidra till en förstärkning
av det interna energi- och klimatarbetet i de
kommuner och landsting som tecknar frivilliga
avtal om energieffektivisering med staten. Den
närmare utformningen och nivån på det ekonomiska stödet och vilka krav som ska ställas
på varje kommun och landsting avser regeringen reglera i en stödförordning.
I regeringens förstärkta satsning på
regionalt och lokalt arbete för energieffektivisering kommer den budgetmässiga
tyngdpunkten ligga på de frivilliga avtalen.
Insatser inom näringslivet samt främjande
av ny teknik och tjänster
Kunskap om den egna energianvändningen
och besparingspotentialer är en förutsättning
för att vidta åtgärder för att öka energieffektiviteten i en verksamhet. Detta gäller
inom såväl industrin som i transportsektorn
samt bostäder och service inklusive de areella
näringarna.
För att förstärka insatserna för energieffektivisering i näringslivet, med särskilt
fokus på små och medelstora företag, införs
ett stödsystem med energikartläggningscheckar under åren 2010–2014. Företag vars
årliga slutanvändning av energi är betydande
och som inte deltar i programmet för
energieffektivisering enligt lagen (2004:1196)
om program för energieffektivisering kommer
att erbjudas möjlighet att söka bidrag för att
genomföra energikartläggning. Bidraget bör
även omfatta företag inom jordbrukssektorn.
Den närmare utformningen av stödsystemet
avser regeringen reglera i en stödförordning.
Insatsen kompletteras av ett förstärkt stöd för
energirådgivning åt små och medelstora
företag där Energimyndigheten får en central
samordnande roll och där branschinriktade
nätverksaktiviteter och samarbete med
branschorganisationer prioriteras. I arbetet
med
energikartläggning
och
branschorienterade nätverksaktiviteter bör synergier
sökas med den kommunala energi- och klimatrådgivningen, arbetet med de regionala klimatoch energistrategierna samt tillsyn enligt
Miljöbalken.
Regeringen avser att inom ramen för det
femåriga programmet för energieffektivisering
utöka stödet för teknikupphandling och mark-

nadsintroduktion av energieffektiv teknik.
Hittillsvarande insatser inom området har med
mycket gott resultat fokuserat på sektorerna
flerbostadshus och lokaler. Den aktuella
förstärkningen bör enligt regeringen omfatta
insatser inom andra sektorer än bostäder och
lokaler, och med viss tonvikt på utveckling och
introduktion av energieffektiva fordon för
vägtransport samt av energieffektiva maskiner
inom de areella näringarna. Insatser för
teknikupphandling och marknadsintroduktion
riktade mot små och medelstora företag ska
prioriteras och synergier med och lärdomar
från arbete med energikartläggningscheckarna
bör utnyttjas.
Inköp och upphandling av energieffektiva
varor samt nyttjande av energitjänster kan
hjälpa en verksamhet att effektivisera sin
energianvändning. Regeringen har bedömt att
insatser behövs för att främja marknaden för
energitjänster samt att förteckningar över
energieffektiva varor behöver tillhandahållas
som underlag för inköpare/upphandlare. Inom
ramen för energieffektiviseringsprogrammet
avsätts i denna proposition resurser för dessa
insatser.
Vad gäller energibesparing i byggnadssektorn har regeringen föreslagit att en
nationell strategi för lågenergibyggnader tas
fram och genomförs med finansiering inom
ramen för det femåriga programmet. Likaså
har regeringen föreslagit förstärkta informationsoch
rådgivningsinsatser
för
fastighetsägare med koppling till deklarationer
av byggnaders energiprestanda.
Vid sidan om specifika informations- och
utbildningsinsatser som ingår i energieffektiviseringsprogrammets olika delområden
och täcks in i de insatser som nämnts ovan,
bedömer regeringen att resurserna bör stärkas
samordning av informationsinsatser. Därtill
bör resurserna stärkas för löpande utveckling
och införande av nya metoder och
angreppssätt för att få bättre genomslag för
informationsinsatser och för att påverka beteendet hos olika aktörer. Resurser avsätts även
för fortsatt utveckling av en långsiktig strategi
för att öka medvetenheten om energi- och
klimatfrågor hos barn och ungdomar.
Av de för programperioden beräknade
medlen avseende insatser inom näringslivet
samt främjande av ny teknik och tjänster
avsätts ungefär hälften för den ovan beskrivna
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satsningen
på
teknikupphandling
och
marknadsintroduktion.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 270 000 000 kronor anvisas
under anslaget 1:13 Energieffektiviseringsprogram för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 270 000 000 kronor per år.

2010 för ramanslaget 1:13 Energieffektiviseringsprogram godkänna avtal och besluta om
stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov om framtida anslag på högst
200 000 000 kronor under 2011, 200 000 000
kronor 2012, 200 000 000 kronor 2013 och
200 000 000 kronor 2014.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslås bemyndigas att under
Tabell 3.34 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden 1:13 Energieffektiviseringsprogram
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utestående åtaganden

800 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

800 000

Förslag avseende Affärsverket
svenska kraftnäts verksamhet

3.2.1

Investeringsplan

Svenska kraftnät har redovisat sin investeringsoch finansieringsplan för treårsperioden 2010–
2012 till regeringen. I samband med denna
redovisning lämnades även förslag till en
reviderad investeringsplan för åren 2009–2011
som godkändes i och med beslut om 2009 års
proposition om vårtilläggsbudget (prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21,
rskr.
2008/09:311).
Svenska kraftnäts förslag till investerings- och
finansieringsplan för åren 2010–2012 för
affärsverkskoncernen omfattar åtgärder i
stamnätet inklusive utlandsförbindelserna och
utrustning för elektronisk kommunikation. De
planerade investeringarna under perioden 2010–
2012 beräknas till högst 7 780 miljoner kronor
varav 2 265 miljoner kronor för 2010.
Investeringarna avser dels åtgärder i befintliga
anläggningar om 1 580 miljoner kronor, dels
nyinvesteringar om 6 200 miljoner kronor. Av
nyinvesteringarna avser 22 miljoner kronor
investeringar i utrustning för elektronisk
kommunikation (optofiberutbyggnad). Om
projektet Stockholms Ström, som syftar till att
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Beräknat
2012–2014

800 000

600 000

200 000

600 000

800 000

Infriade åtaganden

3.2

Beräknat
2011

600 000

förnya och förstärka elmatningen till
Stockholmsregionen, genomförs fullt ut enligt
plan kommer en betydande medfinansiering att
ske från kommuner och andra markägare som
får mark frilagd för exploateringsändamål. Dessa
finansieringsbidrag
beräknas
uppgå
till
115 miljoner kronor för 2010 och 465 miljoner
kronor för 2012. Sammantaget för de tre åren
uppgår finansieringsbidragen till 580 miljoner
kronor, varför de totala bruttoinvesteringarna
om 7 780 miljoner kronor motsvarar nettoinvesteringar om 7 200 miljoner kronor. Vidare
har Svenska kraftnät tillsammans med sina
berörda utländska motsvarigheter i juli 2009
ansökt om finansiellt stöd ur EU:s s.k.
återhämtningsplan om stöd till energiinfrastrukturprojekt. Ansökningarna gäller en
elförbindelse mellan Sverige och Baltikum
(NordBalt) och förstärkning av stamnätet i
Baltikum (175 miljoner euro) samt anslutning av
vindkraftsparker vid Kriegers Flak i södra
Östersjön (150 miljoner euro).
Sedan i början av 1990–talet har stamnätet för
el varit i en fas av förvaltning och låga
investeringsnivåer vilket sedan föregående år har
övergått i en fas av omfattande om- och
nybyggnad. Det innebär en väsentligt ökad
investeringsvolym de kommande åren för att öka
överföringskapaciteten i Norden och Nord-
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europa, förbättra driftsäkerheten och ansluta
vindkraftsparker.
Investeringsplaneringen
inom
Svenska
kraftnät syftar främst till att genomföra
nödvändiga investeringar i rätt tid och i rätt
omfattning för att upprätthålla en god
driftsäkerhet i stamnätet, underlätta utbyggnaden av förnybar elproduktion samt för att
tillhandahålla
tillräcklig
kapacitet
för
marknadens överföringsbehov. Nedan redovisas
översiktligt de planerade investeringsprojekt
som överstiger 100 miljoner kronor.
Som en följd av störningen den 23 september
2003 som innebar att södra Sverige och Själland i
Danmark blev utan el upprättades 2004 en plan
för förnyelse av transformator- och fördelningsstationerna i stamnätet. Enligt planen kommer
två stationer per år att byggas vilket innebär
investeringar mellan 200 och 250 miljoner
kronor per år. En plan har även tagits fram för
att förnya de alltmer åldrande topplinorna av stål
som fortfarande finns kvar i de äldre delarna av
stamnätet. Detta kommer att innebära kostnader
under treårsperioden på ca 160 miljoner kronor.
De omfattande planer på byggnation av
vindkraftsparker som för närvarande håller på att
förverkligas innebär ett utökat behov av
investeringar i stamnätet. Under treårsperioden
beräknas ca 100 miljoner kronor behöva
investeras för att ansluta de produktionsanläggningar som för närvarande är aktuella. En
utredning genomförs av behovet av att förstärka
stamnätet i nord-sydlig riktning från norra
Norrland till mellersta Sverige. Utredningen är
främst föranledd av planerna på stora vindkraftsgrupper i norra Sverige, Norge och Finland. Som
en första etapp planeras etablering av ytterligare
seriekondensatorstationer på ledningarna genom
Norrland. Investeringskostnaden beräknas till ca
300 miljoner kronor, varav ca 150 miljoner
kronor inom treårsperioden. Därutöver finns ett
flertal planerade havsbaserade vindkraftparker på
bl.a. Finngrunden, Middelgrund och Midsjöbankarna där tidpunkterna för genomförande
ännu inte är fastställda. Kostnader för
investeringar i stamnätet för dessa projekt
bedöms uppkomma i huvudsak efter 2012.
Studier pågår för närvarande kring att bygga ny
ledningskapacitet till Tyskland för att ansluta
vindkraftsparker vid Kriegers Flak. Om
projektet kan realiseras enligt den tidsplan som
skisseras, kan ca 140 miljoner kronor komma att
belasta treårsperioden 2010–2012.

Svenska kraftnät studerar förutsättningarna
att ansluta Gotland till det svenska stamnätet.
Dagens anknytning av Gotland genom
regionnätet medger inte de utbyggnadsplaner
som finns för vindkraften på ön. Om
anslutningen realiseras uppgår investeringsvolymen för stamnätet till ca 2 000 miljoner
kronor. Enbart kostnader för en eventuell
förstudie väntas i så fall belasta treårsperioden.
Inom ramen för samarbetet mellan de
nordiska stamnätsföretagen har det identifierats
ett antal flaskhalsar i överföringsnäten som kan
vara
begränsande
för
elhandeln
och
elöverföringen i Norden. I de nordiska systemutvecklingsplaner som tagits fram finns tre
projekt som Svenska kraftnät medverkar i. Ett av
dessa tre projekt är en ombyggnad av nuvarande
275 kV ledning till 400 kV på sträckan
Järpströmmen – Nea mellan Sverige och Norge.
Till följd av svåra markförhållanden beräknas
ledningen kunna färdigställas först under våren
2010. Investeringskostnaden beräknas till ca
600 miljoner kronor varav 30 miljoner kronor
beräknas belasta treårsperioden. Vidare pågår
byggnation av en ny likströmsförbindelse mellan
Sverige och Finland, Fenno-Skan 2, som
beräknas färdigställas under 2011. Svenska kraftnäts investeringskostnad, inkluderande tillkommande åtgärder i stamnätet, bedöms uppgå
till ca 1 680 miljoner kronor varav ca 1 170
miljoner kronor beräknas falla ut under perioden
2010–2012. Det tredje projektet i den nordiska
systemutvecklingsplanen där Svenska kraftnät
medverkar är den s.k. SydVästlänken som gäller
en ny 400 kV förbindelse mellan Närke och
Skåne och mellan Småland och södra Norge. De
svenska investeringskostnaderna beräknas till ca
5 800 miljoner kronor varav 1 220 miljoner
kronor
beräknas
belasta
treårsperioden.
Kostnadsuppskattningen är dock osäker och
starkt beroende av det tekniska utförandet samt
vilken sträckning som blir aktuell för ledningen
till Norge. Därutöver utreds tillsammans med
Fingrid en ny tredje 400 kV växelströmsledning
mellan Sverige och Finland i norr. Behovet av ny
överföringskapacitet förklaras främst av ny
kärnkraftproduktion i norra Finland samt större
vindkraftetableringar i såväl Sverige som Finland.
Investeringskostnaden för förbindelsen beräknas
till ca 500 miljoner kronor, varav ca 25 miljoner
kronor väntas falla ut under perioden 2010–2012.
Ett intentionsavtal slöts i juli 2009 mellan
Svenska kraftnät och dess litauiska och lettiska
67
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motsvarigheter beträffande en ny likströmsförbindelse mellan södra Sverige och Litauen
(NordBalt). En förbindelse beräknas kunna tas i
drift tidigast 2016. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till i storleksordningen 6 500 miljoner kronor varav ca
180 miljoner kronor kan komma att belasta
perioden 2010–2012 om erforderliga överenskommelser nås och beslut om genomförande
kan tas. En ansökan om 131 miljoner euro har
också lämnats in till kommissionen i juli 2009,
avseende de medel som EU har avsatt inom
ramen för den s.k. återhämtningsplanen.
Inom ramen för Stockholms Ström-projektet,
som avser en förnyelse av elmatningen till
Storstockholmsområdet, pågår och planeras ett
flertal
större
investeringar.
De
totala
investeringskostnaderna beräknas till ca
4 600 miljoner kronor. Svenska kraftnäts del av
investeringskostnaderna beräknas till drygt
3 000 miljoner kronor, varav ca 1 700 miljoner
kronor beräknas infalla under perioden 20102012. De olika delprojekten omfattar främst en
ny 220 kV matning till Värmdö, en ny 400 kV–
förbindelse mellan Hagby–Danderyd, en ny
220 kV ledning mellan Danderyd–Järva, en ny
220 kV matning till Lidingö, kablifiering av
220 kV
ledning
mellan
Hägerstalund–
Beckomberga samt en ny 400 kV ledning mellan
Danderyd – Skanstull.
För att säkra en tillförlitlig elförsörjning av
Göteborgsområdet planeras en ny 400 kV
ledning mellan Stenkullen–Lindome. Projektet
har fördröjts p.g.a. en utdragen tillståndsprocess
och beräknas nu kunna vara klart till 2011.
Investeringskostnaden är beräknad till ca
215 miljoner kronor, varav ca 170 miljoner
kronor beräknas för perioden 2010–2012.
En förnyelse sker av en 220 kV ledning i södra
Norrland mellan Krångede och Horndal i
Bergslagen. Investeringen genomförs i etapper
och har delvis försenats p.g.a. utdragen process
för koncessionsförnyelse och beräknas kunna
färdigställas först kring 2012. Investeringskostnaden beräknas till 170 miljoner kronor,
varav 35 miljoner kronor beräknas under treårsperioden.
Effekthöjningarna i kärnkraftverken i
Forsmark och Oskarshamn medför investeringsbehov i stamnätet för att kunna överföra
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tillkommande elproduktion. En ny förbindelse
planeras mellan Forsmark–Gråska–Uppsala–
Hamra inklusive stationer i Gråska och Uppsala.
Investeringarna beräknas till sammanlagt 600–
700 miljoner kronor, varav ca 100 miljoner
kronor beräknas för perioden 2010–2012. En ny
ledning för att förstärka överföringskapaciteten
från Oskarshamn utreds även för närvarande.
Totalt bedöms åtgärderna kosta ca 370 miljoner
kronor, varav ca 50 miljoner kronor inom
treårsperioden.
För att förstärka ledningskapaciteten i
Ångermanland och söderut planeras en ny
400 kV ledning mellan Långbjörn och Ramsele.
Investeringskostnaden är beräknad till ca
100 miljoner kronor, varav ca 15 miljoner kronor
väntas belasta treårsperioden.
Ökat överföringsbehov i området kring
Gävle, planer på vindkraftetableringar utanför
Gävle och anslutningen av nya Fenno–Skan 2–
förbindelsen till stamnätet medför att ny
ledningskapacitet behövs söderut från Gävleområdet. En ny 400 kV förbindelse planeras
därför mellan Ängsberg–Horndal-Västerås, med
transformeringar. Investeringarna för denna
förbindelse inklusive stationsanläggningar samt
ny 400 kV ledning Hamra-Västerås beräknas till
ca 800 miljoner kronor, varav 20–30 miljoner
kronor beräknas belasta perioden 2010–2012. En
förstärkning av den befintliga 400 kV ledningen
mellan Stackbo och Hamra i Uppland krävs även
för att kunna hantera reservdriftfallen i området
sedan Fenno–Skan 2 anslutits till stamnätet.
Planerade vindkraftetableringar i Gästrikland,
Hälsingland och övriga Norrland förstärker
behovet. Den sammanlagda investeringen är
beräknad till ca 400 miljoner kronor.
Inriktningen är att projektet ska kunna
genomföras etappvis under åren 2010–2012.
Ett nytt driftövervakningssystem benämnt
HUDS planeras då nuvarande system inte längre
uppfyller dagens krav på funktionalitet och ITsäkerhet. Investeringskostnaden beräknas till
115 miljoner kronor varav 60 miljoner kronor
beräknas falla ut under treårsperioden.
En sammanfattande investeringsplan för
Svenska kraftnät för budgetåren 2010–2012 redovisas i tabell 3.35. Planen stämmer överens
med Svenska kraftnäts hemställan till regeringen.
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Tabell 3.35 Investeringsplan för Svenska kraftnät
Miljoner kronor
Total kostnad
2010 – 2012

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

7 698

899

1 739

2 219

2 417

3 062

-

2

0

0

0

0

Optofiberutbyggnad

22

30

6

16

3

3

Gasturbiner AB

60

32

10

30

30

0

7 780

963

1 755

2 265

2 450

3 065

Amortering av externa lån,
Svenska kraftnät

0

0

0

0

0

0

Amortering av externa lån,
SwePol Link

318

97

106

106

106

106

Summa investeringar och
amorteringar

8 098

1 060

1 861

2 371

2 556

3 171

Egen finansiering

3 003

958

956

1 091

931

981

Extern upplåning RGK

5 095

102

905

1 280

1 625

2 190

Summa finansiering

8 098

1 060

1 861

2 371

2 556

3 171

Investeringar exkl.
SwePol Link, Gasturbiner
AB och optofiberutbyggnad
SwePol Link

Summa investeringar

Regeringens förslag: Den investeringsplan som
Affärsverket svenska kraftnät har föreslagit för
perioden 2010–2012 godkänns.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen
anser att den nu redovisade investeringsplanen
för Svenska kraftnäts verksamhetsområde för
treårsperioden 2010–2012 ska godkännas.
Investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät kan därigenom planeras med relativt god
framförhållning. Regeringen är medveten om att
tidsmässiga förskjutningar, som kan påverka
investeringsnivåerna de enskilda åren, kan förekomma. Regeringen har inget att erinra mot de
överväganden och förslag om verksamhetens mål
och inriktning som presenteras i Svenska kraftnäts treårsplan. Svenska kraftnät ska uppnå en
räntabilitet på justerat eget kapital2, efter
schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent,
exklusive resultatandelar från avyttringar i
intresseföretag och ska högst ha en
skuldsättningsgrad3 på 60 procent. En ökad
skuldsättningsgrad jämfört med 2009 motiveras
av den väsentligt ökade investeringsnivån i

Svenska kraftnäts verksamhet. Som riktlinje för
utdelning och skattemotsvarighet gäller krav på
65 procent av årets resultat för affärsverkskoncernen. Kostnadseffektiviteten bör vara
minst lika hög som i jämförbara företag.
Avgiftsinkomster
Svenska kraftnät finansierar sin nätverksamhet
och balanstjänst genom avgifter. Svenska
kraftnät är även systemansvarig för naturgas och
tar ut motsvarande avgifter för denna
verksamhet samt en särskild försörjningstrygghetsavgift för naturgas fr.o.m. 2009.
Dessutom tar Svenska kraftnät ut en avgift för
att täcka kostnader för utfärdande och
kontoföring av elcertifikat.
Svenska kraftnät har sedan 1990–talet kunnat
hålla internationellt sett låga och stabila överföringsavgifter. Som en följd av de omfattande
investeringarna som pågår och planeras framöver
i stamnätet planeras successiva höjningar av
stamnätstariffen kommande år för att finansiera
investeringarna. Avgiftsinkomsterna prognostiseras för åren 2010–2012 i tabell 3.36
Tabell 3.36 Avgiftsinkomster
Miljoner kronor

2 Justerat eget kapital definieras som genomsnittet av in- och utgående

bundna egna kapital samt 72 procent av det fria egna kapitalet.
3 Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med
justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

2008

2009

2010

2011

2012

7 348

6 965

7 666

7 895

8 080
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Beräknade inleveranser från affärsverk
Enligt Svenska kraftnäts investeringsplan för
2010–2012
förväntas
utdelningen
bli
407 miljoner kronor 2010 baserat på 2009 års
resultat vid ett avkastningskrav på justerat eget
kapital, efter schablonmässigt avdrag för skatt,
på 6 procent. Aktuellt års utdelning inlevereras
nästkommande verksamhetsår. Den jämförelsevis höga utdelning och skattemotsvarighet som
inlevererats 2009 förklaras främst av att
resultatet för 2008 inbegriper resultatandelar
från avyttringen av verksamhet inom
intressebolaget Nord Pool ASA och dess
aktieinnehav i den tyska elbörsen EEX. Det
beräknade resultatet samt utdelningen och
skattemotsvarigheten från Svenska kraftnät
under budgetåren 2010–2012 redovisas i tabell
3.37 givet ett utdelningskrav på 65 procent av
verksamhetsårets resultat.
Tabell 3.37 Beräknade inleveranser
Miljoner kronor (löpande priser)
Prognos
2009

Beräknat
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1 8032

627

583

608

618

1 172

407

379

392

402

Utfall
2008

Årets
resultat
Utdelning
och
skattemotsvarighet 1
1
2

Inleverans nästföljande år.
Inkluderar resultatandelar från intresseföretag om 1 069 miljoner kronor.

3.2.2

Finansiella befogenheter

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas
att under 2010 teckna borgen för lån och lämna
kreditgarantier
intill
ett
belopp
om
1 520 miljoner kronor till förmån för bolag i
vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar
statens aktier.
Regeringen bemyndigas att för 2010 låta
Affärsverket svenska kraftnät ta upp lån i och
utanför Riksgäldskontoret till ett sammanlagt
belopp om högst 3 500 miljoner kronor.
Regeringen bemyndigas även att för 2010 låta
Affärsverket svenska kraftnät placera likvida
medel i och utanför Riksgäldskontoret.
Regeringen bemyndigas för 2010 att besluta
om delägarlån om högst 300 miljoner kronor till
förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska
kraftnät förvaltar statens aktier.
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Regeringen bemyndigas för 2010 att besluta
om förvärv och bildande av bolag som ska verka
inom
Affärsverket
svenska
kraftnäts
verksamhetsområde intill ett belopp om
10 miljoner kronor samt avyttra aktier intill ett
belopp om 10 miljoner kronor. Regeringen
bemyndigas vidare att under 2010 besluta om att
avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller
avveckla bolaget.
Skälen för regeringens förslag: Bemyndigandet
om att teckna borgen för lån och lämna
kreditgarantier till bolag där Svenska kraftnät
förvaltar statens aktier intill ett belopp om
1 520 miljoner kronor är avsett för större
projekt, som t.ex. för borgensåtaganden och
kreditgarantier för likströmslänken till Polen,
vilken ägs av Svenska kraftnäts dotterbolag
SwePol Link AB. Regeringen bemyndigade 1999
Riksgäldskontoret att ställa ut garanti för externa
lån som SwePol Link AB tar upp för att
finansiera Polenkabeln till ett belopp på högst
1 000 miljoner kronor. Regeringen gav i maj
2006 Riksgäldskontoret ett förnyat sådant
bemyndigande till ett belopp om 1 000 miljoner
kronor. Av bemyndigandet har regeringen
tidigare även gett Svenska kraftnät själv rätten att
fatta vissa beslut om att teckna borgen för lån till
förmån för bolag i vilka Svenska kraftnät
förvaltar statens aktier.
Bemyndigandet om att låta Svenska kraftnät
få rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom en sammanlagd ram om
3 500 miljoner kronor ska främst täcka
lånebehovet inom investeringsverksamheten. I
och med den ökade investeringsvolymen under
kommande år finns ett behov av en utökad
låneram. Regeringen föreslår även att riksdagen
bemyndigar regeringen att låta Svenska kraftnät
placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret i enlighet med nu gällande
ordning.
Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att
lämna delägarlån till bolag där Svenska kraftnät
förvaltar statens aktier intill ett belopp om
300 miljoner kronor. Liksom tidigare avser regeringen att delegera denna rätt till Svenska
kraftnät. Vid utgången av 2009 får dessa delägarlån uppgå till ett belopp om högst
300 miljoner kronor. Den största delen av ramen
utgörs av delägarlån från affärsverket till Svenska
Kraftnät Gasturbiner AB för finansiering av dess
verksamhet. Svenska Kraftnät Gasturbiner AB
reinvesterar bl.a. i kontrollanläggningar för
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samtliga gasturbiner till en total kostnad av
100 miljoner kronor under åren 2006–2010.
Genom att finansiera investeringarna med lån
från affärsverket kan räntekostnaderna för
koncernen som helhet hållas nere.
För 2010 föreslås regeringen att kunna besluta
om förvärv av aktier eller bilda bolag intill ett
belopp om 10 miljoner kronor samt även avyttra
aktier intill ett belopp om 10 miljoner kronor.
Förvärv av aktier eller bildande av bolag ska ske
inom ramen för Svenska kraftnäts verk

samhetsområde. Regeringen avser liksom tidigare att för 2010 delegera denna rätt till Svenska
kraftnät. Riksdagen bemyndigade i juni 2009
regeringen att under 2009 avyttra samtliga aktier
i Nord Pool ASA eller att avveckla bolaget. En
avyttring av aktieinnehavet i Nord Pool ASA
beräknas kunna slutföras först under 2010 varför
bemyndigandet behöver gälla även för 2010.
Regeringen kommer att kräva full ersättning
för statens risk i samband med borgensteckning
eller långivning.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Väghållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 31 000 000 000 kronor efter
2010 (avsnitt 3.8.2),
godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 4 700 000 000 kronor för E6
Svinesundsförbindelsen och prioriterade
vägprojekt m.m. (avsnitt 3.8.2),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:4 Banhållning ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 78 000 000 000 kronor efter
2010 (avsnitt 3.8.4),

4.

godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 8 300 000 000 kronor för investeringar i eldriftsanläggningar för järnväg
och prioriterade järnvägsprojekt m.m.
(avsnitt 3.8.4),

5.

6.

godkänner att regeringen för 2010 får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret
om högst 17 800 000 000 kronor till
Botniabanan AB (publ) för fortsatt utbyggnad av Botniabanan (avsnitt 3.8.4),
godkänner de ekonomiska målen för
Sjöfartsverket och föreslagen prisrestriktion samt bemyndigar regeringen att besluta om utdelning och skattemotsvarighet

för Sjöfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.6),
7.

bemyndigar regeringen att för 2010 ge
Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt
3.8.6),

8.

godkänner förslaget till investeringsplan för
Sjöfartsverket för 2010–2012 (avsnitt
3.8.6),

9.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget
1:12
Trafikavtal
ge
Rikstrafiken befogenheter att ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, avtal om trafiktjänst baserat
på allmän trafikplikt, samverkansavtal och
upphandling av transportpolitiskt motiverad trafik som inklusive tidigare åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
3 500 000 000 kronor under 2011–2022
(avsnitt 3.8.12),

10. godkänner
att
riksdagens
tidigare
ställningstaganden rörande Vägverkets,
Banverkets och Statens institut för kommunikationsanalys inrättande och organisation ska upphöra att gälla (avsnitt 3.8.21),
11. godkänner de ekonomiska målen för
Luftfartsverket och föreslagen prisrestriktion och bemyndigar regeringen att besluta
om utdelning och skattemotsvarighet för
Luftfartsverket i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt 3.8.22),
12. bemyndigar regeringen att för 2010 ge
Luftfartsverket finansiella befogenheter i
9
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enlighet med vad regeringen förordar
(avsnitt 3.8.22),
13. godkänner förslaget till investeringsplan för
Luftfartsverket för 2010–2012 (avsnitt
3.8.22),
14. godkänner Statens järnvägars ekonomiska
mål och finansieringsmodell samt bemyndigar regeringen att för 2010 ge Statens
järnvägars finansiella befogenheter i enlighet med vad regeringen förordar (avsnitt
3.8.23),
15. bemyndigar regeringen att utöka SvenskDanska
Broförbindelsen
SVEDAB
Aktiebolags låneram för lån i Riksgäldskontoret till 3 361 000 000 kronor exklusive
kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt
(avsnitt 3.8.24),

16. fastställer avgiftsuttaget för finansiering av
åtgärder mot allvarliga hot och påfrestningar som gäller elektronisk kommunikation till högst 100 000 000 kronor under
2010 (avsnitt 4.7.1),
17. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster för funktionshindrade ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 240 000 000 kronor under 2011–
2014 (avsnitt 4.7.2),
18. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslag 2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation ingå ekonomiska
förpliktelser som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 95 000 000 kronor under 2011–
2012 (avsnitt 4.7.5),
19. för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt
följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
Summa

Anslagstyp

Vägverket: Administration
Väghållning
Banverket: Administration
Banhållning
Trafikverket
Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
Sjöfartsregistret
Rederinämnden: Administration
Driftbidrag till icke statliga flygplatser
Rikstrafiken: Administration
Trafikavtal
Viss internationell verksamhet
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens institut för kommunikationsanalys
Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader m.m.
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
Grundläggande betaltjänster
Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

234 609
20 645 765
189 875
14 942 033
1 159 707
143 308
62 284
6 187
2 126
103 013
27 983
831 000
27 485
40 371
14 209
348 500
274 000
509 657
45 000

Ramanslag

38 456

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

148 749
49 000
18 010
195 000
40 056 327
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2 Kommunikationer

2.1

Omfattning

Utgiftsområde Kommunikationer omfattar
transportpolitik och politiken för informationssamhället.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

60 969

41 830

41 747

39 607

39 171

38 447

Politiken för informationssamhället

304

233

253

449

375

364

Äldreanslag

211

21

27

0

0

0

61 484

42 084

42 027

40 056

39 546

38 811

Transportpolitik

Totalt för utgiftsområde 22 Kommunikationer
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

År 2008 uppgick de totala utgifterna för
utgiftsområde Kommunikationer till 61 484
miljoner kronor.
För 2009 föreslår regeringen i tilläggsbudget i
samband med denna proposition att 1 461
miljoner kronor tillförs utgiftsområdet. Medlen
är till största delen hänförliga till överföringar i
samband med bolagiseringen av Banverkets
enhet Banverket Produktion om 1 015 miljoner
kronor
och
till
tidigareläggning
av
underhållsåtgärder inom väg om 65 miljoner
kronor samt en satsning på redan pågående
järnvägsinvesteringar om 335 miljoner kronor.
Regeringens förslag till anslag 2010 för
transportpolitiken uppgår till 39 607 miljoner

kronor. Skillnaden mellan utfall 2008 och
anslagsnivån 2009 beror på den extraamortering
av låneskulden för vägar och järnvägar som
riksdagen beslutat om i enlighet med regeringens
förslag på tilläggsbudget i samband med
budgetpropositionen för 2009 (prop. 2009/09:2,
bet. 2008/09:FiU, rskr. 2008/09:55).
Förslag till anslag 2010 för politiken för
informationssamhället uppgår till 449 miljoner
kronor. Den högre nivån i förhållande till 2009
beror framför allt på att anslagsmedel för
driftsäkra
och
robusta
elektroniska
kommunikationer tillförts området.
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För 2011 och 2012 beräknas de totala anslagen
inom utgiftsområdet till 39 546 miljoner kronor
respektive 38 811 miljoner kronor.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

40 223

40 223

40 223

-4

896

1 678

-245

-1 757

-3 272

261

245

223

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Övriga makroekonomiska
förutsättningar
Volymer
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

-179

-61

-41

40 056

39 546

38 811

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Beloppen är delvis en konsekvens av tidigare fattade beslut om tillfälligt ökade
anslag. En tillfällig höjning av anslagsnivån ett år innebär att en motsvarande
nedjustering görs året efter. Beloppet 2012 är utöver ovan nämnda
budgettekniska skäl delvis en konsekvens av den neddragning som aviseras i
denna proposition med anledning av den föreslagna tidigareläggningen av
investerings- och underhållsåtgärder 2009 och 2010.

Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för
2010 realekonomiskt fördelad på transfereringar,
verksamhetskostnader och investeringar.

2.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer redovisas i
huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid
sidan av dessa stöd finns det även stöd på
budgetens inkomstsida i form av avvikelser från
en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter.
Avvikelser från en likformig beskattning utgör
en skatteförmån om t.ex. en viss grupp av
skattskyldiga omfattas av en skattelättnad i
förhållande till en likformig beskattning och som
en skattesanktion om det rör sig om ett
”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna
har införts, mer eller mindre uttalat, som medel
inom specifika områden som t.ex. konjunktur-,
bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik.
Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens
saldo och kan därför jämställas med stöd på
budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av
redovisningen av skatteutgifterna finns i
regeringens skrivelse 2008/09:183 Redovisning
av skatteutgifter 2009.
I tabellen nedan redovisas de nettoberäknade
skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 22 Kommunikationer. I avsnitt
3.3 redovisas de enskilda skatteutgifterna inom
transportpolitiken.
För
politiken
för
informationssamhället finns inga aktuella
skatteutgifter att redovisa.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 22
Kommunikationer, netto

Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomisk fördelad.
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2010

Transfereringar 1

2 266

Transportpolitik

Verksamhetskostnader2

27 462

Politiken för informationssamhället

Investeringar3

10 328

Totalt för utgiftsområdet

Summa ramnivå

40 056

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.
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Prognos
2009

Prognos
2010

19 319

20 211

19 319

20 211
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3 Transportpolitik

3.1

Omfattning

I transportpolitiken ingår områdena vägar,
järnvägar, sjöfart och luftfart. Det övergripande
målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektivt och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i
hela landet.
De myndigheter, affärsverk och större bolag
som verkar inom transportpolitiken är:
Vägverket,
Banverket,
Transportstyrelsen,
Statens järnvägar, Sjöfartsverket, Rederinämnden, Luftfartsverket, Rikstrafiken, Statens
väg- och tranportforskningsinstitut, Statens
haverikommission,
Statens
institut
för
kommunikationsanalys, Verket för innovationssystem,
Kustbevakningen,
AB
Svensk
Bilprovning, SJ AB, Jernhusen AB, Green Cargo
AB och SAS Sverige AB, Svevia AB och Vectura
Consulting AB.

Vidare verkar länsstyrelserna inom transportpolitiken genom sin verksamhet inom körkortoch yrkestrafikområdet fram till den 1 januari
2010 då verksamheten överförs till Transportstyrelsen.
Den 1 april 2010 inrättas två nya myndigheter,
Trafikverket och Trafikanalys. Den 31 mars 2010
avvecklas Vägverket, Banverket och Statens
institut för kommunikationsanalys.
Inom transportpolitiken finns även ett antal
mindre bolag inom bl.a. väg- och järnvägsområdena.

15
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom område transportpolitik
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

894

869

836

235

0

0

30 049

22 242

21 783

20 646

21 650

20 902

662

802

802

190

0

0

27 139

15 565

16 036

14 942

13 570

13 655

1 160

1 529

1 465

Transportpolitik

1:1 Vägverket: Administration
1:2 Väghållning
1:3 Banverket: Administration
1:4 Banhållning
1:5 Trafikverket
1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål
m.m.
1:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

0
201

143

143

143

143

143

62

62

62

62

62

62

1:8 Sjöfartsregistret

6

6

6

6

6

6

1:9 Rederinämnden: Administration

1

2

2

2

2

2

1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

81

81

81

103

103

103

1:11 Rikstrafiken: Administration

26

27

25

28

29

29

1 087

881

872

831

831

831

3

2

3

27

27

27

1:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut

38

39

38

40

41

42

1:15 Statens institut för kommunikationsanalys

51

56

56

14

0

0

1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk

273

349

333

349

349

349

1:17 Trängselskatt i Stockholm:
Administrationskostnader m.m.

394

324

302

274

274

274

380

367

510

493

495

45

61

61

1:12 Trafikavtal
1:13 Viss internationell verksamhet

1:18 Transportstyrelsen
1:19 Trafikanalys
Summa Transportpolitik

0
60 969

41 830

41 747

39 607

39 171

38 447

2008 36:16 Järnvägsstyrelsen

59

0

7

0

0

0

Summa Äldreanslag

59

0

7

0

0

0

61 028

41 830

41 754

39 607

39 171

38 447

Äldreanslag

Totalt för
Transportpolitiken inkl Äldreanslag
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

År 2008 uppgick de totala utgifterna för
transportpolitiken till 61 028 miljoner kronor.
För 2009 föreslår regeringen i tilläggsbudget i
samband med denna proposition att anslaget 1:2
Väghållning och statsbidrag ökas med 65 miljoner
kronor för tidigareläggning av underhållsåtgärder. Vidare föreslår regeringen att anslaget
1:3 Banverket: Administration tillförs 117
miljoner
kronor
för
att
täcka
de
omställningskostnader som uppstår i samband
16

med bolagiseringen av Banverkets enhet
Banverket Produktion. Anslaget 1:4 Banverket:
Banhållning och sektorsuppgifter ökas med 335
miljoner kronor för satsning på redan pågående
järnvägsinvesteringar och med 898 miljoner
kronor för att täcka det underskott i
myndighetskapital som uppstår i samband med
bolagiseringen av Banverkets enhet Banverket
Produktion. Vidare föreslår regeringen att
9 miljoner kronor förs till anslaget 1:5
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Transportstyrelsen för förberedande åtgärder
inför konkurrensutsättningen av fordonsbesiktningsverksamheten, finansiering sker
genom att anslaget 1:2 Väghållning och
statsbidrag minskas med motsvarande belopp.
För anslaget 1:9 Rederinämnden: Administration
föreslås att 600 000 kronor tillförs för ökade
kostnader till följd av överklaganden av
nämndens avslagsbeslut beträffande sjöfartsstöd
och att anslaget 1:11 Rikstrafiken: Administration
minskas med motsvarande belopp. Då
ansökningar gällande väg- och järnvägsprojekt
inom ramen för TEN (Transeuropeiska nätverk)
har beviljats mer EU-bidrag än vad regeringen
prognostiserat för samt att detta i sin tur innebär
att fler studier och nya projekt inom väg- och
järnvägssektorn kan genomföras gör regeringen
bedömningen att anslaget 1:16 Från EGbudgeten finansierade stöd till Transeuropeiska
nätverk ökas med 100 miljoner kronor.
Sammanlagt föreslår regeringen att området
tillförs 1 515 miljoner kronor i tilläggsbudgeten i
samband med denna proposition.
Prognosen för 2009 avseende de totala
utgifterna för transportpolitiken uppgår till
41 754 miljoner kronor.
Regeringens förslag till anslag 2010 för
transportpolitikens område uppgår till sammanlagt 39 607 miljoner kronor.
För 2011 och 2012 beräknas anslagen inom
området till 39 171 miljoner kronor respektive
38 447 miljoner kronor.

3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 22
Kommunikationer samt en definition av
begreppet redovisas i avsnitt 2.3. I Tabell 3.2
följer en redovisning av de nettoberäknade
skatteutgifter
som
kan
hänföras
till
transportpolitikens område. I anslutning till
tabellen ges en kortfattad beskrivning av
respektive skatteutgift.

Tabell 3.2 Skatteutgifter inom transportpolitiken, netto
Miljoner kronor
Prognos
2009

Prognos
2010

Personbefordran

4 622

4 762

Energiskatt på dieselbränsle i
motordrivna fordon

8 680

9 310

Särskild energiskattebefrielse för
naturgas och gasol som drivmedel

140

140

Energiskattebefrielse för elförbrukning
vid bandrift

980

1 020

20

20

1 640

1 830

Energiskattebefrielse på bränsle för
inrikes luftfart

770

800

Koldioxidskattebefrielse för bandrift

17

19

Koldioxidskattebefrielse för inrikes
luftfart

710

740

1 740

1 570

19 319

20 211

Energiskattebefrielse för
bränslebrukning vid bandrift
Energiskattebefrielse för
koldioxidneutrala drivmedel

Sjöfartsstöd
Totalt för transportpolitik

Personbefordran

Skattesatsen är nedsatt till 6 procent. Den
nedsatta skattesatsen ger upphov till en
skatteutgift avseende mervärdesskatt.
Energiskatt på dieselbränsle i motordrivna fordon

Skattesatsen för dieselolja i miljöklass 1 jämförs
med skattesatsen för bensin i miljöklass 1, vilken
utgör normen på hela transportområdet. I
praktiken utgörs nästan all bensin- och
dieseloljeanvändning av miljöklass 1. År 2009
motsvarar skattesatsen för bensin i den främsta
miljöklassen 34,1 öre/kWh medan dieselolja i
den främsta miljöklassen, dvs. miljöklass 1,
beskattas med motsvarande 13,4 öre/kWh.
Skatteutgiften utgörs av mellanskillnaden i
skattesats. Skatteutgiften för dieselbränsle
uppgår till 20,7 öre/kWh.

17
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Särskild energiskattebefrielse för naturgas och
gasol som drivmedel

Befrielsen gäller endast för naturgas och gasol
som drivmedel. Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för elförbrukning vid
bandrift

Befrielsen gäller elförbrukning för järnväg och
tunnelbana. Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för bränsleförbrukning vid
bandrift

Bränsle i dieseldrivna järnvägsfordon beskattas
inte. Normen utgörs av energiskattesatsen för
bensin i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse för koldioxidneutrala
drivmedel

Befrielse gäller för koldioxidneutrala drivmedel.
Normen utgörs av energiskattesatsen för bensin
i miljöklass 1.
Energiskattebefrielse på bränsle för inrikes
luftfart

Sedan den 1 juli 2008 beskattas flygbränsle som
förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget används
för privat ändamål. Yrkesmässig förbrukning av
bränsle som används som flygbränsle beskattas
inte. Normen utgörs av energiskattesatsen för
bensin i miljöklass 1.
Koldioxidskattebefrielse för bandrift

Bränsleförbrukning i dieseldrivna järnvägsfordon är befriad från koldioxidskatt. Normen
utgörs av full koldioxidskattesats.
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Koldioxidskattebefrielse för inrikes luftfart

Sedan den 1 juli 2008 beskattas flygbränsle som
förbrukas i luftfartyg, när luftfartyget används
för privat ändamål. Yrkesmässig förbrukning av
bränsle som används som flygbränsle beskattas
inte. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
Sjöfartsstöd

Sjöfartsstöd ges till last- och passagerarfartyg i
internationell trafik. Stödet ges genom att
arbetsgivarens skattekonto krediteras ett belopp
motsvarande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på sjöinkomst. Krediteringen utgör en
skatteutgift.

3.4

Mål

Målen för transportpolitiken fastställdes av
riksdagen den 20 maj 2009 i enlighet med
regeringens förslag i propositionen Mål för
framtidens resor och transporter (prop.
2008/09:93,
bet.
2008/09:TU14,
rskr.
2008/09:257).
I enlighet med riksdagens beslut ska det
övergripande målet för transportpolitiken även
fortsättningsvis vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet. I och med riksdagens
beslut har de tidigare sex delmålen ersatts med
dels ett funktionsmål tillgänglighet, dels ett
hänsynsmål säkerhet, miljö och hälsa.
Resultatbeskrivningen i det följande görs
emellertid i förhållande till de tidigare målen,
dvs. att inom ramen för en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning bidra till delmålen om ett tillgängligt
transportsystem, en hög transportkvalitet, en
säker trafik, en god miljö, en positiv regional
utveckling samt ett jämställt transportsystem.
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3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Trafikslagsövergripande frågor

I detta avsnitt ges en övergripande resultatredovisning för insatserna som gjorts inom
transportpolitiken. Vidare redogörs särskilt för
resultaten för verksamheten som bedrivs inom
Rikstrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Statens institut för
kommunikationsanalys (SIKA), samt Statens
haverikommission
(SHK).
En
närmare
redovisning för resultat inom respektive trafikslag lämnas i efterföljande avsnitt.
Ett tillgängligt transportsystem

Banverket, Sjöfartsverket, Vägverket och
Transportstyrelsen har i maj 2009 redovisat ett
uppdrag från regeringen avseende etapp 1 i det
prioriterade nät som ska vara användbart för
personer med funktionsnedsättning senast 2010
(N2009/5065/TR). Av redovisningen framgår
bl.a. att tre stationer i det prioriterade
järnvägsnätet hittills har åtgärdats och att
sammanlagt 40 av 150 tidigare utpekade
järnvägsstationer kommer att åtgärdas till
utgången av 2010. Vidare framgår att 219 av 554
utpekade busshållplatser på det statliga vägnätet
är anpassade enligt nu gällande föreskrifter.
Förbättrad tillgänglighet inom och mellan
regioner leder till större valmöjligheter och
därmed även tillgång till en större lokal
arbetsmarknad. Etappmålet om successivt
förbättrad tillgänglighet inom regioner samt
mellan regioner och omvärlden har delvis
uppnåtts. I glesbygd har det dock skett en viss
försämring i tillgänglighet, i huvudsak till följd av
att det under 2008 genomfördes förändringar av
den högsta tillåtna hastigheten på vägnätet för
att förbättra trafiksäkerhet och miljö. I
skogslänens inland har detta i de allra flesta fall
inneburit en sänkning av hastigheten.
Tillgängligheten
och
åtkomligheten
har
försämrats för vissa flygplatsregioner, och
förbättrats för andra beroende på trafikeringen.
Etappmålet om tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden har
uppnåtts. I Stockholm och Göteborg har
medelhastigheten på väg ökat, delvis till följd av
minskad trafik på grund av den försämrade

konjunkturen men även med anledning av vissa
förbättringsåtgärder i vägnätet.
Etappmålet om ökad andel resor med
kollektivtrafik har inte uppnåtts, utan andelen
bedöms ligga kvar på samma nivå som 2006. Inte
heller målet om ökad andel cykeltrafik har
uppnåtts.
Genom de insatser som Rikstrafiken gör har
51 av landets kommuner en högre tillgänglighet
jämfört med om inga insatser gjorts. Sämst
interregional tillgänglighet har kommuner i
Tornedalen, Norrlands inland, norra Värmland
och Dalarna samt Småland. De insatser som
Rikstrafiken gör i kommuner med otillräcklig
tillgänglighet saknar dock inte betydelse.
Under 2008 har Rikstrafiken tecknat nya
treåriga flygtrafikavtal. Dessa avtal har en stor
betydelse för att förbättra den interregionala
tillgängligheten i landets mer perifera delar.
Kostnadsnivån för den fasta grundersättningen
för dessa avtal bedöms ligga på samma nivå som
tidigare år. Under året har även ett avtal tecknats
med Norrtåg AB om genomförande av försöksverksamhet med en utvidgad trafikeringsrätt i
norra Norrland. Åtagandet i det s.k.
Norrlandsförsöket uppgår till drygt en halv
miljard kronor fram till 2021. Vidare har nya
samverkansavtal om järnvägstrafik ingåtts för
trafikering av sträckorna Nässjö–Halmstad,
Kalmar–Karlskrona–Göteborg samt ett antal
linjer i Västra Götalands län.
Rikstrafiken har under 2008 genomfört
trafikutredningar för UVEN-trafiken (Uppsala–
Västerås–Eskilstuna–Norrköping) samt Gränstrafiken (Örebro–Karlstad–Oslo). En fortsatt
insats
i
Gränstrafiken
bedöms
vara
transportpolitiskt motiverad eftersom trafiken
tillgodoser grundläggande transportbehov och
ger förbättrad interregional tillgänglighet för
främst de västra delarna av Värmland.
Rikstrafiken bedömer dock att endast delen
Karlstad–Oslo motiverar insatser då sträckan
Örebro–Karlstad har betydande kommersiella
resmöjligheter och resandet av interregional
karaktär är relativt litet. Även för UVENtrafiken visar utredningen att det interregionala
resandet på linjen är lågt och att tillgängligheten
för interregionala resor i de berörda
kommunerna är god eller acceptabel även utan
UVEN-trafiken.
Statens väg- och transportforskningsinstituts
(VTI) forskning inom ramen för forskningsområdet äldre i transportsystemet och äldres
19
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mobilitet får allt större betydelse i och med att
andelen äldre i samhället ökar. Under 2008 har
VTI främst inriktat arbetet på genomförande av
enkätstudier beträffande förändringar i äldres
livssituation inom ramen för ett större EUprojekt.
Ett annat område som VTI studerar är
näringslivets transporter och transportsystemets
utformning för optimal tillgänglighet. Bland
annat deltar VTI i trafikverkens projekt för
utveckling av modellsystem för godstransporter
på nationell nivå, som gör det möjligt att ta
hänsyn till logistiska beslut på företagsnivå.
En hög transportkvalitet

Regeringens samlade bedömning är att delmålet
om successivt ökad transportkvalitet inte har
nåtts fullt ut.
Punktligheten inom järnväg och flyg har
förbättrats något under 2008. Punktligheten är
dock fortfarande ett problem och en annan brist
som bör nämnas är att andelen vägar som har
spårskador fortsätter att öka, främst i
skogslänen.
VTI har under 2008 bedrivit ett flertal
forskningsprojekt med inriktning mot olika
aspekter på transportkvalitet, t.ex. en undersökning av trafikanternas krav på vägstandard
samt genom deltagande i FoU-verksamhet kring
utveckling av nya snabbtåg.
Rikstrafikens kundundersökningar under
2008 visar att 83–93 procent av resenärerna
generellt sett är fortsatt mycket nöjda med
trafiken i samtliga trafikslag. Andelen nöjda
resenärer är högst i färjetrafiken till och från
Gotland samt i flygtrafiken. Nöjdheten bland
flygresenärerna var påtagligt större 2008 jämfört
med föregående år, medan tåg- och bussresenärernas nöjdhet med trafiken var lägre.
En säker trafik

Antalet dödade har ökat något inom sjöfarten
och luftfarten, men minskat betydligt inom
bantrafiken och vägtrafiken där de flesta dödsfallen sker. Antalet dödade i trafikolyckor har
således totalt sett minskat under 2008 och även
antalet allvarligt skadade har minskat. Målet om
en fortlöpande minskning av antalet dödade och
allvarligt skadade till följd av trafikolyckor har
20

således uppfyllts 2008. Det bör särskilt noteras
att antalet döda inom vägtrafiken minskade med
74 personer jämfört med 2007. Under 2008 dog
397 personer i vägtrafiken.
Målet att särskilt prioritera åtgärder för barns
trafiksäkerhet är svårare att följa upp och det är
liksom föregående år endast Vägverket som har
redovisat en bedömning av måluppfyllelsen. Den
sammantagna bedömningen är att målet inte är
uppfyllt på en trafikslagsövergripande nivå.
Den övervägande delen av de forskningsprojekt som genomförts av VTI under 2008 har
anknytning till trafiksäkerhet. VTI:s säkerhetsforskning omfattar bl.a. området trötthet i
trafiken. Mer än 25 procent av alla trafikolyckor
på väg i Sverige beror på trötthet hos föraren. I
olika forskningsprojekt tar VTI fram effektiva
åtgärder mot trötthet i trafiken som t.ex.
varningssystem i bilen och i vägmiljön.
Ett annat viktigt forskningsfält där VTI gjort
insatser avser frågor relaterade till alkohol och
droger, t.ex. genom medverkan i EU-projektet
DRUID (Driving under the influence of drugs,
alcohol and medicines). I projektet undersöks
hur åtgärder som polisövervakning, körutbildningar och informationskampanjer kan bli
så effektiva som möjligt.
En god miljö

Utsläppen från inrikes transporter utgör cirka
30 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser i Sverige. För första gången sedan den
internationella rapporteringen påbörjades 1990
minskar klimatpåverkan från den svenska
transportsektorn.
Koldioxidutsläppen
från
inrikes transporter minskade med 1,6 procent
mellan 2007 och 2008. Sedan 1990 har
koldioxidutsläppen ökat med cirka 12 procent.
Utsläppen av kväveoxider och flyktiga
organiska ämnen (VOC) från transporter i
Sverige fortsätter att minska. Miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10) överskrids i flera
städer. Dubbdäcksslitaget är den i särklass
viktigaste källan. Etappmålet om minskade
trafikbullerstörningar förefaller mycket svårt att
nå främst på grund av vägtrafiken. Under 2008
har ett nytt EU-projekt initierats där VTI
medverkar för att vidareutveckla en helt gummibaserad, porös beläggning som visat sig ge
avsevärt sänkta bullernivåer.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förändringar i klimatet ställer ökade krav på
infrastrukturen och åtgärder för att minska
skador efter situationer med extrema
väderförhållanden. I detta problemområde är
VTI engagerat bl.a. i projekt för att minska
skador på vägkonstruktioner vid översvämningar.
En positiv regional utveckling

Tillgången till olika former av transportlösningar
skiljer sig mellan olika delar av landet.
Kapacitetsbrister inom järnvägssystemet kan
förhindra regional utveckling i vissa delar. En
stängd flygplats i Norrlands inland ger
exempelvis en omedelbar försämring av tillgängligheten, medan en ökad trafikering ökar
tillgängligheten. Ändrade hastigheter på vägarna
innebär förbättrad tillgänglighet i vissa områden
och försämrad i en annan. Det är svårt att dra
några generella slutsatser om hur utvecklingen
varit gentemot delmålet om regional utveckling.
Rikstrafikens trafikavtal och samverkansavtal
med trafikhuvudmännen syftar till att skapa
tillgänglighetsvinster och bidrar genom detta till
en positiv regional utveckling i stora delar av
landet. Rikstrafikens ersättning fördelat på
region visar att nästan hälften av Rikstrafikens
ersättning går till färjetrafiken till och från
Gotland. Cirka en femtedel av ersättningen går
till trafik till, från och inom Norrland, medan
tredjedel av ersättningen utgår till övriga delar av
Sverige, främst Värmland och västra samt
sydöstra Sverige.
Ett jämställt persontransportsystem

SIKA bedömer att det skett en förbättring i årets
rapporteringar från trafikverken när det gäller att
följa upp övriga transportpolitiska etappmål i ett
jämställdhetsperspektiv. Vidare bedömer SIKA
att det är möjligt att trafikverken når etappmålet
att inget kön ska ha en representation som
understiger 40 procent i högsta ledningsgrupp
eller styrelse i verken senast 2010. Under större
delen av 2008 har trafikverken arbetat med
åtgärdsplaneringen i infrastrukturplaneringen för
2010–2021. I arbetet förordas att arbetsgrupper
ska ha en jämn könsfördelning och att fakta om
skillnader i behov och värderingar ska tillämpas i
planeringsarbetet. När det gäller hur män och

kvinnor väljer att resa konstaterar SIKA att det
fortfarande finns uppenbara skillnader och att
det är svårt att bedöma till vilken grad som mäns
respektive kvinnors behov tillgodoses i
transportsystemet.
Andelen av VTI:s forskning med inriktning
mot jämställdhetsmålet är liten men har ökat
med någon procentenhet per år under den
senaste treårsperioden. VTI har vidareutvecklat
sin samhällsvetenskapliga kompetens om
transporter och genus, bl.a. genom ett nära
samarbete med Linköpings universitet. Ett
resultat av detta samarbete är en publicerad
antologi som bland annat behandlar kvinnors
rörelsemönster och villkor i transportsystemet.
I syfte att få en bättre uppfattning om mäns
och kvinnors interregionala transportbehov har
Rikstrafiken initierat ett utvecklingsprojekt med
syfte att jämställdhetsintegrera verksamheten så
att Rikstrafikens service bättre kan möta såväl
mäns som kvinnors behov.
I de årliga nöjdkundundersökningar som
genomförs i den trafik Rikstrafiken avtalat
redovisas resultatet fördelat på kön. Den
information som samlas in vid dessa
undersökningar visar på skillnader mellan män
och kvinnor i utnyttjandet av den trafik
Rikstrafiken upphandlar eller medverkar i genom
samverkansavtal (tabell 3.3). Kvinnor är oftare
än män resenärer i trafikslagen tåg och buss i den
trafik som får ersättning av Rikstrafiken.
Andelarna har varit stabila över åren för dessa
trafikslag. I trafikslagen tåg och buss reser
kvinnor betydligt mer i privata ärenden än män.
Omkring en fjärdedel av alla resor i dessa
trafikslag består av kvinnor som reser i privat
syfte. I flyget är över 60 procent av resenärerna
män på resa i tjänsten. Även i färjetrafiken till
och från Gotland är män överrepresenterade i
det resande som företas utanför turistsäsongen.
Under sommartid är dock resandet relativt
jämnt fördelat mellan män och kvinnor.
När det gäller resenärernas upplevelser av
trafiken är skillnaderna mellan könen små.
Tabell 3.3 Andel kvinnor och män i genomförda resor
Procent
Trafikslag

Kvinnor

Tågtrafik

2008

2007

Män

Kvinnor

57

43

55

Män

45

Färjetrafik

50

50

50

50

Busstrafik

59

41

54

46

Flygtrafik

41

59

37

63

21
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Särskilt om Rikstrafikens resultat

Kostnaderna för den avtalade trafiken ökade
kraftigt under 2008. Den viktigaste förklaringen
är ökade kostnader för Gotlandstrafiken till följd
av stigande oljepriser. Under en stor del av 2008
nådde oljepriset rekordnivåer vilket fått ett
direkt genomslag för kostnadsutvecklingen för
Rikstrafiken. Samma bakgrundsfaktorer påverkar kostnaderna för flyget. Rikstrafiken har
genom riksdagens beslut om tilläggsbudget i
samband med budgetpropositionen för 2009
under 2008 tillförts 72 miljoner kronor för att
klara effekterna av det höga oljepriset.
Busstrafiken uppvisar en minskning i antalet
resor och en ökad kostnad per resa, vilket beror
på att transporter på Blekinge kustbana under en
tid utfördes med buss med fler bussresor och
lägre genomsnittskostnad per passagerare som
följd. Rikstrafikens kostnader per resa ökar för
alla trafikslag utom för tåg som sjunker till följd
av en positiv resandeutveckling (tabell 3.4 och
3.5).
Tabell 3.4 Antal genomförda resor, 2006–2008
Tusental
Trafikslag

2008

2007

2006

Tågtrafik

17 271

13 562

11 680

Färjetrafik

1 554

1 527

1 472

Busstrafik

1 883

2 614

3 852

153

169

159

Flygtrafik

och jämställt transportsystem ökade något
(tabell 3.6).
Tabell 3.6 Verksamhetens fördelning i förhållande till de
transportpolitiska målen
Procent
Delmål

2008

2007

Tillgängligt transportsystem

9%

8%

Hög transportkvalitet

25 %

24%

Säker trafik

48 %

44%

God miljö

11 %

18%

Positiv regional utveckling

3%

3%

Jämställt transportsystem

4%

3%

VTI:s ekonomiska resultat
VTI finansieras till 80 procent med
uppdragsintäkter och till 20 procent med anslag.
Den största beställaren är Vägverket som står för
42 procent av institutets uppdragsintäkter.
Sammantaget står staten för cirka 70 procent av
dessa intäkter. Anslaget täcker kostnader för
forskning, EU-projekt, kompetensutveckling
m.m.
Resultatets förändring efter balansering av
överskott presenteras i tabell 3.7 nedan. Som
framgår kan resultatet variera i en betydande
omfattning, vilket beror på att uppdragsmarknaden inte är stabil mellan åren. Mot den
bakgrunden har regeringen i regleringsbrevet för
2009 medgett att VTI får balansera ett överskott
på högst 25 procent av den avgiftsbelagda
verksamhetens omsättning i ny räkning.

Tabell 3.5 Kostnad per resa, 2006–2008
Tabell 3.7 Ekonomisk utveckling för VTI

Kronor

Miljoner kronor där ej annat anges

Trafikslag

2008

2007

2006

Tågtrafik

23

25

29

Färjetrafik

349

258

274

Resultat 31/12

10,9

16,6

20,6

17,6

17,8

Avgiftsintäkter

88,7

98,8

104,2

90,7

93,0

Balanserat överskott 12%

17%

20%

19%

19%

Busstrafik

37

30

22

Flygtrafik

634

444

475

2004

2005

2006

2007

2008

Särskilt om VTI:s resultat

Särskilt om SIKA:s resultat

VTI har cirka 190 anställda och utför kvalificerad
tillämpad forskning och utveckling på uppdrag
av myndigheter och andra beställare. VTI är den
största transportforskningsmiljön i Sverige.
Sammantaget fördelade sig VTI:s utvecklingsoch forskningsverksamhet 2008 i stort på samma
sätt som 2006 och 2007. Andelen projekt
inriktade mot säker trafik, hög transportkvalitet

SIKA svarar för övergripande analyser inom
kommunikationssystemet och för analyser av
effekter av åtgärder inom transportsystemet.

22

Utredning och analys
SIKA har under flera år haft ett återkommande
uppdrag att redovisa beräkningar av marginalkostnader för trafikens externa effekter och
graden av internalisering av sådana effekter. Efter
att 2006 ha bedömt vägtrafiken och 2007
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järnvägstrafiken har 2008 ägnats åt flygtrafiken.
SIKA gjorde beräkningar av internaliseringsgraden av flygtrafikens externa effekter utifrån
ett underlag från VTI och Luftfartsverket
bestående av uppskattade marginalkostnader och
avgifter. Resultatet antyder att, om handel med
utsläppsrätter införs och denna handel leder till
full internalisering av kostnaden för utsläpp av
koldioxid, kan flygtrafiken komma att betala
avgifter som totalt sett är i nivå med de totala
marginalkostnaderna för infrastruktur, säkerhet
och miljöeffekter. SIKA:s slutsats med
anledning av sin årliga granskning av trafikverkens rapportering enligt Kyotoprotokollet är
att det fortfarande finns osäkerheter i
rapporteringen bland annat när det gäller utsläpp
från hushållssektorn.
Utveckling
I juni redovisade SIKA sitt uppdrag att se över
och lämna förslag till reviderade transportpolitiska mål. SIKA leder arbetet i det
myndighetsövergripande organ för samverkan
och informationsutbyte där trafikverken, länen,
Naturvårdsverket, SKL, Rikstrafiken, Boverket
och Verket för innovationssystem (Vinnova)
ingår. Under denna arbetar en styrgrupp med
Vinnova och trafikverken under ledning av
SIKA med samordningen av arbetet med
modellverktyg och prognoser. Vidare finns en
arbetsgrupp för att vidareutveckla metodik och
principer för samhällsekonomiska analyser.
SIKA har under 2008 färdigställt sitt
utvecklande av ett nationellt modellsystem för
analyser inom persontransportområdet, som
skett i samarbete med trafikverken. SIKA har
också vidareutvecklat den nya nationella
godsmodellen, som väntas förbättra precisionen
gällande trafikprognoser och effektberäkningar
av politiska styrmedel och infrastrukturinvesteringar.
Statistik
SIKA ansvarar för den officiella statistiken inom
ämnesområdet transporter och kommunikationer. Denna har i huvudsak redovisats enligt
plan. Statistiken om bantrafiken har dock under
flera år haft problem. Främst har detta handlat
om försenade uppgifter från vissa uppgiftslämnare och osäkerhet kring förekomsten av
dubbelräkning. Tidigare års problem med
uppgifterna om luftfrakt har kvarstått även
under 2008, vilket medfört att Sverige inte har
kunnat leverera data till Eurostat i enlighet med

förordningen. När det gäller varuflöden har inget
publicerats under året eftersom arbetet har
fokuserats på den stora varuflödesanalysen för
2009.
Som statistikmyndighet har SIKA i uppdrag
från regeringen att minska företagens
uppgiftslämnarbörda.
Ett
problem
för
myndigheten är att flera av statistikprodukterna
är bundna i relativ detalj av krav från EU, vilket
ställer stora krav på uppgiftslämnarna. I de
offentliga upphandlingar som SIKA gjort av
undersökningar har det dock funnits möjligheter
att påpeka vikten av att datainsamling ska ske
med minsta möjliga uppgiftslämnarbörda.
Ekonomiskt resultat
SIKA hade 2008 intäkter på 54 448 (56 664)
tusen kronor och kostnader på 54 331 (46 190)
tusen kronor, vilket ger ett verksamhetsutfall om
116 (10 474 ) tusen kronor.
SIKA ska särredovisa merkostnader som
uppkommit till följd av regeringens beslut att
omlokalisera verksamheten från Stockholm till
Östersund. Slutsumman för flytten till
Östersund uppgår till 12,8 miljoner kronor,
vilket har täckts inom budget.
Särskilt om SHK:s resultat

Statens haverikommission (SHK) verkar inom
utgiftsområde 22 Kommunikationer och inom
utgiftsområde 6 Försvar och samhällets
krisberedskap. Här redogörs för verksamhet
som avser civil luftfart, spårbunden trafik och
civil sjöfart. Se utgiftsområde 6 för redovisning
av annan verksamhet och militär verksamhet.
SHK har fastställt olycksorsaken i samtliga
under 2008 avslutade undersökningar. SHK
lämnade sammanlagt 111 stycken rekommendationer under 2008. Av dessa var det endast en
rekommendation som inte slutbehandlades av
tillsynsmyndigheten (fr.o.m. 2009 Transportstyrelsen) under året, vilket innebär att SHK:s
rekommendationer synes vara adekvata. Under
2007 genomförde SHK en särskild satsning på
att korta ner utredningstiderna. Under 2008 har
SHK emellertid inte lyckats hålla utredningstiderna inom den gräns på 12 månader som
anges i bl.a. myndighetens regleringsbrev. Det är
dock regeringens bedömning att SHK i
huvudsak har uppfyllt de av regeringen ställda
målen.
23
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Regeringen gav i februari 2009 Statskontoret i
uppdrag att analysera SHK:s verksamhet och
finansiering. Statskontoret ska analysera
verksamhetens inriktning, omfattning och
organisation. Motivet till utredningen är att
finna en lämplig balans mellan å ena sidan
flexibilitet och anpassningsbarhet i förhållande
till teknisk utveckling och olika olyckors särart
och å andra sidan korta handläggningstider,
efterlevande av EG-rätt och internationella
åtaganden samt att ha en tillräcklig kompetensbas inom den egna myndigheten. Andra frågor
som ska hanteras i översynen är om
myndighetens verksamhetsfält bör breddas och
hur dess verksamhet ska finansieras. Uppdraget
ska redovisas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) senast den 1 december 2009.

Tabell 3.8 Projekt som Sverige beviljats medel för i 2008
års utlysningar
Miljoner euro

E 6 Trelleborg–Vellinge

5,34

Malmö C

5,00

Delar av Norrköpingspaketet

4,35

Förstudie Götalandsbanan

10,20

Sjömotorväg Karlshamn–Klaipeda

5,24

Samarbete kring utveckling av flygtrafiktjänster

0,78

Bidragen till TEN-projekt är indikativa, dvs.
om ett projekt fortskrider snabbare eller
långsammare än planerat påverkas den årliga
bidragsgivningen.
3.5.2

Särskilt om resultat med anledning av
transeuropeiska nätverk för transporter

Grunden för det transeuropeiska nätverket
(TEN) finns i Maastrichtfördraget, artiklarna
154 och 155. En väl utbyggd infrastruktur gör
det möjligt för unionsmedborgare, ekonomiska
aktörer samt regionala och lokala samhällen att i
hög utsträckning utnyttja fördelarna med ett
område utan inre gränser. TEN finns för transportinfrastruktur
(TEN-T),
energi
och
telekommunikationsnätverk.
TEN-T nätverket integrerar nationella infrastrukturnätverk och trafikslag, länkar perifera
regioner till Centraleuropa och ökar säkerheten
och effektiviteten i nätverket.
För att kunna söka medel ur budgeten för
TEN-T måste infrastrukturen återfinnas på de
kartor som finns i riktlinjerna för TEN-T.
Den 29 april 2004 antogs revideringen av riktlinjerna för TEN-T nätverket (beslut 884/2004,
revidering av 1692/96). I riktlinjerna återfinns 30
projekt som ska ha hög prioritet. Tre av dessa
projekt berör direkt Sverige. Dessa är den nordiska
triangeln
(multimodal
korridor
Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors),
Öresundsförbindelsen och sjömotorvägar.
Kommissionen har under 2008 gjort
utlysningar för TEN i det s.k. ettåriga
programmet och dessutom gjort separata
utlysningar för sjömotorvägsprojekt och för
flygtrafiktjänster. Sverige lämnade i dessa
utlysningar in sammantaget 13 projektansökningar, varav 7 beviljades (tabell 3.8).
24

1,00

Sjömotorväg Trelleborg–Sassnitz

Vägar

Av tabell 3.9 nedan framgår regeringens
bedömning av måluppfyllelsen inom vägområdet.
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Tabell 3.9 Uppfyllelse av verksamhetsmålen i Vägverkets regleringsbrev för 2008
Uppfyllt

Delvis
uppfyllt

Ej
uppfyllt

Tillgängligt transportsystem
Tillgängligheten för medborgare och näringsliv inom regioner samt mellan regioner och omvärlden skall
successivt förbättras.

x

Tillgänglighet inom storstadsområden och mellan tätortsområden skall öka.

x

Andelen personer med funktionshinder som kan nyttja vägtransportsystemet, inklusive kollektivtrafik, ska öka.
Senast 2010 bör kollektivtrafiken vara tillgänglig för personer med funktionshinder.

x

Andelen barn och unga som på egen hand kan utnyttja vägtransportsystemet ska öka .

x

Andelen gående, cyklister och bussresenärer av det kortväga resandet ska öka.

x

Hög transportkvalitet
Vägverket ska genom sina samlade åtgärder under 2008 förbättra tillståndet på det statliga vägnätet, jämfört
med 2007.
Restriktionerna på det statliga vägnätet ska minska.

x
x

Säker trafik
Vägverket ska genomföra kostnadseffektiva trafiksäkerhetsåtgärder på det statliga vägnätet som leder till att
antalet dödade i trafikolyckor under 2008 minskar med minst 20 personer jämfört med 2007.
Åtgärder som särskilt syftar till att förbättra barns och ungas trafiksäkerhet ska prioriteras.

x
x

God miljö
Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till en minskning av utsläppen av koldioxid från
vägtransportsektorn med minst 60 000 ton.

x

Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till att antalet människor som utsätts för bullernivåer från
vägtrafiken som överstiger de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder minskar.

x

Vägverket ska genomföra åtgärder som leder till att antalet konsumenter med skyddad dricksvattentäkt ökar.

x

Halter av kvävedioxid och partiklar längs det statliga vägnätet ska inte överskrida fastställda
miljökvalitetsnormer.

x

Infrastrukturen ska planeras utifrån en helhetssyn som inkluderar en strävan att bevara och utveckla ekologiska
funktioner, kulturella värden och friluftslivets tillgänglighet samtidigt som intrången minimeras.

x

Jämställt transportsystem
Övriga transportpolitiska mål ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

x

Övriga mål och återrapportering
Avgifterna inom den offentligrättsliga verksamheten för öka med högst nettoprisindex minus en procentenhet.

x

Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten ska öka.

x

Vägverket ska bedriva en egenregiverksamhet med en lönsamhet som är jämförbar med branschen i övrigt.
Vägverket ska i sin beställarroll bidra till en väl fungerande marknad för anläggningsentreprenörer.

Ett tillgängligt transportsystem

Den högsta tillåtna hastigheten har ändrats på
många vägar under 2008. Hastighetsgränsen har
höjts där vägar har byggts om och sänkts där
trafiksäkerheten har varit dålig. De flesta
ändringar har inneburit sänkningar av hastigheten och därmed en försämrad tillgänglighet
samtidigt som förbättringar skett när det gäller
miljö och trafiksäkerhet.
Under 2008 har tillgängligheten förbättrats i
Stockholm och Göteborg medan den har
försämrats i Malmö. Att tillgängligheten i

x

Stockholm och Göteborg förbättrats beror
delvis på konjunkturavmattningen under hösten
2008 som lett till minskad trafik. Trimningsåtgärder har dessutom genomförts för att
förbättra framkomligheten på de vägavsnitt där
trafiken är störst. Försämringen i Malmö beror
bl.a. på att Malmö kommun påbörjat en del
ombyggnader på infartslederna, bland annat
busskörfält.
När det gäller tillgänglighet för funktionshindrade har arbetet under 2008 varit särskilt
inriktat på busshållplatser. Bedömningen är att
2010 kommer busshållplatserna på de statligt
regionala och nationella vägarna att vara
åtgärdade så att de kan användas av funktions25
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hindrade. Mätning av tillgänglighet för
funktionshindrade i bussar visar att andelen
låggolvsbussar är 60 procent (58 procent 2007),
56 (51) procent av bussarna har ramp eller lift, 71
(65) procent har rullstolsplats, automatiska
hållplatsupprop finns i 53 (51) procent och inre
informationsskyltar i 59 (57) procent av
bussarna. Det betyder att tillgängligheten
genomgående har förbättrats sedan föregående
år.
Åtgärder som vidtagits för att förbättra
trafiksäkerheten, t.ex. gång- och cykelpassager,
farthinder och säkrare övergångsställen, har haft
betydelse för barn och ungas möjlighet att
utnyttja vägtransportsystemet. Mer än 4 000
barn berörs av åtgärderna för att förbättra barns
skolvägar.
Även om antalet gående, cyklister och bussresenärer sammantaget är relativt konstant är det
rimligt att anta att andelen av det totala resandet
ökat i och med att biltrafiken minskat.
En hög transportkvalitet

Yttillståndet på belagda vägar följs upp genom
mätningar av ojämnheter. Under 2008 har
andelen vägar med spårdjup över 15 mm ökat
med 99 km. Spårdjupet har ökat ett antal år i
följd.
Omfattningen av bärighetsrestriktioner under
tjällossningen har minskat kraftigt under 2008.
Detta är av stor betydelse i olika landsbygdsområden. Orsakerna till minskningen är vidtagna
tjälsäkringsåtgärder samt en mer återhållsam
tillämpning av restriktioner. Antalet kilometer
avstängd väg var 3 200 km (7 045 km 2006).
Nivån har sjunkit markant sedan början av
2000-talet, då antalet kilometer avstängd väg låg
på 10 000–15 000 km per år.

politiska etappmål ur ett jämställdhetsperspektiv.
Resultaten av dessa visar bl.a. att det finns
skillnader i vilka färdmedel pojkar och flickor
använder för sina resor. Flickor får i större
utsträckning skjuts med bil för sina resor medan
pojkar cyklar i större utsträckning än flickor. För
män och kvinnor är färdmedelsvalet det
motsatta, en betydligt större andel av kvinnors
resor sker till fots eller med cykel i jämförelse
med motsvarande andel för män. På trafiksäkerhetsområdet kan man notera att män löper
dubbelt så stor risk som kvinnor att dödas i
trafiken, med hänsyn tagen till hur mycket män
respektive kvinnor vistas i vägtrafiken.
En säker trafik

Antalet dödade 2008 beräknas vara 397 (471)
personer. Antalet svårt skadade bedöms uppgå
till 3 725 (3 824).
Jämfört med 2007 beräknas antalet dödade ha
minskat bland samtliga trafikantkategorier, utom
bland cyklister. Av de dödade var 19 (32) barn.
Under 2008 har Vägverket påbörjat införandet av ett helt nytt hastighetsgränssystem
baserat på ett mer flexibelt tiostegssystem. Det
innebär att dagens hastighetsgränser kompletteras med 40, 60, 80, 100 och 120 km/tim.
Hastigheten ska successivt anpassas efter hur
säker vägen är och den grad av våld
människokroppen tål. Målet är främst att hitta
en balans mellan kraven på trafiksäkerhet, miljö,
tillgänglighet och positiv regional utveckling.
De åtgärder som Vägverket vidtagit (mittseparering,
trafiksäkerhetskameror,
vägutbyggnad m.m.) bedöms ha lett till 12 färre
omkomna under 2008.
En god miljö

En positiv regional utveckling

Resultat som påverkat den regionala utvecklingen redovisas i avsnitten om tillgänglighet
och transportkvalitet.
Ett jämställt transportsystem

Arbetet med jämställdhetsfrågor under 2008 har
varit inriktat mot att följa upp övriga transport26

Under 2008 minskade utsläppen av koldioxid
från vägtrafiken med cirka 2 procent. Minskad
bränsleförbrukning för nya personbilar, ny
hastighetsreform, ökad andel biodrivmedel
tillsammans med minskad trafik bidrog till de
minskade utsläppen. Vägverket har under 2008
genomfört åtgärder som innebär en minskning
av koldioxidutsläppen från vägtrafiken med cirka
72 000 ton under året.
Luftkvaliteten i tätorter har långsiktigt
förbättrats. Detta beror på skärpta avgaskrav för
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långt för olika typer av åtgärder (se tabell 3.10).
För mötesseparering och mindre trafiksäkerhetsåtgärder har fyra femtedelar av planen
redan genomförts, medan motsvarande siffra för
väginvesteringar är 34 procent. För den
nationella väghållningsplanen i helhet visar redovisningen att 38 procent av investeringsåtgärderna har genomförts efter fem år av de
totalt tolv år som planen avser.

fordon och omsättningen i fordonsparken. Det
förekommer att gränsvärdena i miljökvalitetsnormerna för utomhusluft överskrids,
främst i trånga gaturum och vid högtrafikerade
infartsleder.
De utsläppsminskningar som skett från vägtrafiken har skett inom personbilstrafiken. För
lastbilstrafiken har inte utvecklingen varit lika
positiv de senaste åren.
Under 2008 har cirka 3 300 personer längs det
statliga vägnätet fått bullernivån sänkt till under
riktvärdena.
Under 2008 har cirka 454 000 konsumenter
fått sin dricksvattentäkt skyddad.
Uppföljning av investeringar

År 2008 är det femte året i den nationella
väghållningsplanen för 2004–2015 och
redovisningen visar att genomförandet av den
nationella väghållningsplanen har hunnit olika
Tabell 3.10 Uppföljning av åtgärder i nationell väghållningsplan
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2008 (volym verksamhet 2004-2008 är i prisnivå 2004)
Väginvesteringar

Bärighet och
tjälsäkring

Mötesseparering
och mindre trafiksäkerhetsåtgärder

Miljö

Övriga
åtgärder1

Summa

3 555

1 370

908

212

46

6 091

Volym verksamhet 2008, mnkr
Volym verksamhet 2004–2008, mnkr

10 277

6 194

3 909

810

340

21 530

Plan 2004–2015, mnkr2

30 600

17 000

4 900

3 000

800

56 300

34

36

80

27

42

38

Andel av plan (procent) som genomförts 2004–2008
1
2

Innefattar handikappanpassningar, kollektivtrafikåtgärder, rast- och informationsplatser samt fysiska anordningar för trafikövervakning.
Exklusive FUD (forskning, utveckling och demonstration) samt återbetalning av lån.

I de regionala planerna framgår fördelningen
av det ackumulerade utfallet per åtgärdskategori
av tabell 3.11.
Tabell 3.11 Uppföljning av åtgärder i regionala planer
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2008 (volym verksamhet 2004-2008 är i prisnivå 2004)
Väginvesteringar

Mötesseparering
och mindre
trafiksäkerhetsåtgärder

Övriga åtgärder
inkl.väginformatik

Bidrag
trafiksäkerhet
och miljö

Bidrag
kollektivtrafik

Enskilda
vägar

Summa

Volym verksamhet 2008, mnkr

1 320

560

62

147

99

13

2 201

Volym verksamhet 2004–2008, mnkr

29

10 036

6 797

1 851

291

544

523

1

10 228

1 739

538

692

1 254

14 4512

Andel i procent av total

66

106

54

79

42

69

Plan 2004–2009, mnkr

1
2

Uppföljningen avser perioden fram till 2009 eftersom den tidigare regeringen beslutat att samtliga regionala planer ska vara lika långt genomförda 2009.
De beslutade planerna för perioden 2004–2009 avviker något från den tidigare regeringens direktiv. Därför är summan inte 14 250.

Enligt den tidigare regeringens beslut 2004
om definitiva ekonomiska ramar för länsplaner

för regional transportinfrastruktur för 2004–
2015 ska genomförandet av länsplanerna ske på
27
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sådant sätt att efter halva planperioden (vid
utgången av 2009) ska samtliga länsplaner vara
lika långt genomförda. Redovisningen av det
ackumulerade utfallet i tabell 3.12 jämförs därför
med länsplanernas innehåll 2004–2009.
Redovisningen visar att av det totala innehållet
i de sex första åren av länsplanerna har
72 procent genomförts under de första fem åren.
Genomförandetakten skiljer sig mellan olika län.
Skillnaden har dock minskat de sista åren,
genom att en större del av investeringarna skett i
län där genomförandetakten tidigare var låg.

Tabell 3.12 Uppföljning av länsfördelning i regional plan
Kostnader i miljoner kronor, prisnivå 2004
Utfall 2080

Utfall 2004–2008

Plan 2004–2009

Andel utfall 2004–2008 av
plan 2004–2009 %

944

4 346

5007

87

Uppsala

38

407

575

71

Södermanland

48

320

516

62

Östergötland

53

307

544

56

114

285

493

58

Stockholm

Jönköping
Kronoberg

22

171

234

73

Kalmar

37

162

258

63

Gotland

5

36

69

53

Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland

26

108

200

54

347

975

1 618

60

85

307

444

69

305

961

1 778

54

Värmland

38

201

261

77

Örebro

88

224

378

59

Västmanland

82

184

295

62

1

472

495

95

103

193

283

68

Dalarna
Gävleborg
Västernorrland

4

97

206

47

Jämtland

1

167

151

110

Västerbotten

40

134

239

56

Norrbotten

49

138

206

67

2 429

10 196

14 250

72

Summa

Under året har nio större objekt, överstigande
100 miljoner kronor vardera, öppnats för trafik.
Samtliga dessa projekt har varit samhällsekonomiskt lönsamma. Utfallet för respektive
objekt redovisas i nedanstående tabell.
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Tabell 3.13 Uppföljning av kostnader samt redovisning av kalkylerad samhällsnytta för objekt större än 100 miljoner kronor
som öppnats för trafik under 2008
Miljoner kronor i prisnivå 2008
Längd
km

Kostnad
slutlig

Budget
inför byggstart

Plan

NNK1

Restid2

Dödade 3
och svårt
skadade

Torp–Håby

17

1 767

1 439

1 677

0,5

276

4,5

Värmlandsbro–Hogdal

7,0

580

557

660

0,1

110

1,4

Kronoparken–Skattkärr

6,0

251

219

253

0,9

73

1,9

Lekhyttan–Adolfsberg

18

789

642

743

0,5

190

0,4

Västjädra–Västerås

6,4

145

173

161

0,9

75

0,0

Norrortsleden i Stockholm

15

3 135

2 765

3 129

0,5

1000

7,0

Hån–Töcksfors

4,1

118

120

120

0,2

40

0,1

Förbi Sala

18

375

328

350

0,2

102

1,4

Daggarp-Tjärby-Skogaby

8,0

128

117

127

2,4

23

0,4

Väg

Vägtyp

Sträcka

E6

Motorväg

E6

Motorväg

E 18

Motorväg

E 18

Motorväg

E 18

Motorväg

Lv 265

Motorväg
4

E 18

MFV/4-fält tätort

Rv 70

MFV/4-fält tätort4

Lv 117

LVmötande trafik

5

1

Nettunuvärdeskvot, mått på samhällsekonomisk lönsamhet.
2
Minskad restid i tusental timmar/år.
3
Minskat antal dödade och svårt skadade per år.
4
Mötesfri väg och flerfältsväg i tätort.
5
Landsväg med mötande trafik.

Under året har 32 objekt med investeringskostnad mellan 10 och 99 miljoner kronor
färdigställts.
Särskilt om Vägverkets resultat

Förutom de sex delmålen har Vägverket haft mål
som är kopplade till flera verksamhetsområden.
Avgifterna inom den offentligrättsliga
verksamheten har inte förändrats under 2008.
Produktiviteten för drift- och underhållsverksamheten bedöms ha ökat med cirka 1 procent
under 2008.
Lönsamheten för egenregiverksamheten ska
vara jämförbar med branschen i övrigt. En översiktlig jämförelse visar att Vägverket Produktion
hade en rörelsemarginal som låg något under
branschgenomsnittet. Vägverket Konsult hade
en rörelsemarginal i nivå med branschgenomsnittet.
3.5.3

Järnvägar

Resultat

Tabell 3.14 Uppfyllelse av verksamhetsmålen i Banverkets
regleringsbrev för 2008
TILLGÄNGLIGT TRANSPORTSYSTEM

Måluppfyllelse

Tillgänglighet och kapacitet i Banverkets
järnvägsnät ska öka liksom beredskapen för att
hantera konflikterande kapacitetsanspråk.

Uppfyllt

Andelen personer med funktionshinder och
andra grupper med särskilda behov som reser
med järnvägstransportsystemet ska öka. Senast
2010 bör kollektivtrafiken på järnväg vara
tillgänglig för personer med funktionshinder.

Ej uppfyllt

Andelen barn och unga som kan nyttja
järnvägstransportsystemet ska öka.

Uppfyllt

Andelen kollektivtrafik på järnväg bör öka i
förhållande till det totala
persontransportarbetet.

Uppfyllt

HÖG TRANSPORTKVALITET
Kvaliteten i järnvägstransportsystemet ska
förbättras och tågens punktlighet ska öka,
särskilt i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Uppfyllt

SÄKER TRAFIK
Antalet dödade och skadade inom
järnvägstransportsystemet ska minska. Särskilt
bör åtgärder som syftar till barns och ungas
säkerhet prioriteras.

Delvis uppfyllt

GOD MILJÖ
Järnvägstransportsystemet ska bidra till att
miljöpolitikens delmål nås

Uppfyllt

Av tabell 3.14 nedan framgår regeringens
bedömning av måluppfyllelsen för Banverkets
verksamhet.
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Energianvändningen per utfört transportarbete
på statens järnvägsnät som förvaltas av
Banverket ska minska.

Delvis uppfyllt

Antalet människor som utsätts för
bullerstörningar orsakat av järnvägstrafik
överstigande de riktvärden som riksdagen
ställts sig bakom för buller i bostäder ska ha
minskat med 5 procent till 2010 jämfört med
1998. Inriktningen för att nå bullermålet bör
vara effektivaste reduktion av störningar och att
de mest bullersatta människorna prioriteras.

Delvis uppfyllt

Mängden av förorenad mark som har negativa
effekter på människors hälsa eller den
biologiska mångfalden ska minska.

Uppfyllt

EN POSITIV REGIONAL UTVECKLING
-

Mål återfinns under rubrikerna Tillgängligt
transportsystem och Hög transportkvalitet ovan.
ETT JÄMSTÄLLT TRANSPORTSYSTEM
Övriga transportpolitiska etappmål ska följas
upp ur ett jämställdhetsperspektiv.

Uppfyllt

Ett tillgängligt transportsystem och en positiv
regional utveckling

Nedan redovisas utvecklingen mot två delmål;
ett tillgängligt transportsystem, där järnvägstransportsystemet utformas så att medborgarnas
och näringslivets grundläggande transportbehov
kan tillgodoses samt en positiv regional
utveckling,
där järnvägstransportsystemets
utformning och funktion bidrar till att uppnå
målet för den regionala utvecklingspolitiken
samt motverka nackdelar av långa transportavstånd.
Persontransportarbetet ökade totalt med 0,7
miljarder personkilometer till 11,0 miljarder
personkilometer, vilket är den högsta nivån
någonsin. Det långväga transportarbetet (mer än
10 mil) ökade till 6,4 (6,0) miljarder personkilometer. Ökningen förklaras bl.a. av en lägre
och mer flexibel prissättning på biljetterna, ett
marginellt förbättrat utbud samt ett högre
bränslepris som påverkar vägtransportefterfrågan. Det kortväga transportarbetet ökade till
4,6 (4,2) miljarder personkilometer. Denna
ökning förklaras av ett något förbättrat utbud,
det höga realpriset på drivmedel och en ökad
klimat- och miljömedvetenhet. Ökningen är
återigen särskilt stor för Öresundstrafiken.
Persontrafikens andel av transportarbetet ökade.
Godstransportarbetet uppgick till 23,3 (23,3)
miljarder ton per kilometer, vilket är samma nivå
som för 2007. En jämförelse mellan de tre första
30

kvartalen för 2007 och 2008 visar en ökning med
i storleksordningen 5 procent, medan en
motsvarande jämförelse för det sista kvartalet
visar en minskning med i storleksordningen 15
procent. Den internationella lågkonjunkturen,
som resulterat i att godsvolymerna för såväl
industrin som handeln minskat, har således haft
en mycket stor påverkan på järnvägens
transporter.
Kapacitetsutnyttjandet har varit högt under
2008 och infrastrukturen riskerar att inte räcka
till för alla behov och kapacitetsanspråk som står
i konflikt med varandra på vissa områden.
Kapacitetshöjande åtgärder har genomförts bl.a.
på Västkustbanan med nytt dubbelspår Torebo–
Heberg förbi Falkenberg, nya hållplatser har
öppnats på Södra stambanan, Nynäsbanan,
Ostkustbanan och Norra stambanan. I direkt
anslutning till Södra stambanan har en ny
virkesterminal öppnats i Stockaryd. Två sträckor
på Botniabanan invigdes i oktober 2008 och
begränsad godstrafik bedrivs där. Fjärrblockering har införts på Kust till kust-banan,
delen Värnamo–Alvesta, på Älvsborgsbanan,
delen Öxnered–Håkantorp och på Bohusbanan,
delen
Göteborg–Stenungsund.
Kapacitetsbegränsningar råder dock fortfarande i
storstadsområdena Stockholm, Göteborg och
Malmö, samt på delar av Bergslagsbanan, Norra
stambanan, Ostkustbanan, Södra stambanan och
Värmlandsbanan.
Tillgängligheten till järnvägstransportsystemet
förbättras om antalet stationer ökar vilket det
har gjort under 2008 med två nya stationer
(Falkenberg och Gröndalsviken) och fyra nya
hållplatser (Kimstad, Mehedeby, Marma och
Älvkarleby).
Riksdagen beslutade 2000 att målet är att
kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för personer
med funktionshinder senast 2010. Banverket
redovisade 2007 inom ramen för arbetet med
nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling, ”Koll framåt”,
att 150 stationer är ett rimligt första steg i ett
prioriterat nät som bör vara klart till och med
2010. I samma rapport signalerade dock
Banverket att verket inte kommer att kunna
uppnå detta första steg eftersom tiden till 2010
är allt för knapp och att verkets pengar inte
räcker till. Banverket har under 2008 börjat
åtgärda de stationer som är definierade i det
prioriterade nätet och två stationer har
färdigställts. I samband med att regeringens
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infrastrukturpropositionen
presenterades,
offentliggjordes också en närtidssatsning. I
denna satsning avsatte regeringen 150 miljoner
kronor ytterligare t.o.m. 2010 för att Banverket
ska kunna anpassa minst 40 stationer t.o.m.
2010. Banverket bedömer att verket uppnått
målet för 2008 men regeringen gör en annan
bedömningen eftersom Banverket har meddelat
att verket inte kommer att nå målet att anpassa
150 stationer t.o.m. 2010.
Tillgängligheten i järnvägssystemet har ökat
något under 2008 med fler stationer och
hållplatser, men målet om att kollektivtrafiken
på järnväg ska vara tillgänglig för personer med
funktionshinder senast 2010 kommer inte att
kunna uppnås. Därmed har inte heller delmålet
för 2008 uppnåtts.
Barn och unga utgör en femtedel av
befolkningen, men står för en tredjedel av alla
resor med kollektivtrafik. De är därför en viktig
målgrupp för järnvägen. Under 2008 har
Banverket vidtagit fysiska åtgärder för barn och
ungas tillgänglighet, säkerhet och trygghet i
Falkenberg, på Bohusbanan och på åtta stationer
längs Nynäsbanan. Dessutom har stängslingen
setts över. Under 2008 har också informationsinsatser gjorts av Banverket för att uppnå
attityd- och beteendeförändringar hos barn och
unga, dels genom två informationsfilmer som
visats i biografer och på TV, dels genom fokus
på säkerhetsinformation i skolorna.
Regeringen bedömer att gjorda insatser
bidragit till att tillgänglighet och kapacitet i
järnvägsnätet ökat vilket är positivt. Det innebär
samtidigt att kapacitetsbegränsningar uppstått på
vissa sträckor. Andelen persontransportarbete på
järnvägen av det totala persontransportarbetet
har också ökat. Dock kvarstår betydande
insatser för att förbättra tillgängligheten till
järnvägen för personer med funktionshinder och
med särskilda behov. Sammanfattningsvis
bedömer regeringen att målen delvis uppnåtts.
En hög transportkvalitet

Målet är att kvaliteten i järnvägstransportsystemet ska förbättras och tågens punktlighet
ska öka, särskilt i storstadsområdena Stockholm,
Göteborg och Malmö.
Punktligheten ökade något till 89,7 (89,5) procent för hela tågtrafiken. Punktligheten ökade
för persontrafiken 91,7 (91,6) procent men

minskade åter igen för godstrafiken 76,5 (76,9)
procent.
Antalet förseningstimmar för tågtrafiken
minskade under 2008 med drygt 2,9 procent, där
förseningarna för godstrafiken var betydande
medan antalet förseningstimmar för persontrafiken ökade.
Under 2008 har extra satsningar på
punktlighetshöjande åtgärder, s.k. kraftsamlingar
gjorts i Stockholms-, Göteborgs- och Malmöområdena. Projekten är ett led i att tillsammans
med de olika trafikföretagen och trafikhuvudmännen bemöta de svårigheter med
punktligheten som på grund av den alltmer omfattande trafiken har uppstått i storstadsområdena. Projekten innefattar bl.a. utökat
förebyggande underhåll, förstärkt felavhjälpning
i kritiska och högprioriterade områden samt ett
stort antal företrädesvis små investeringsåtgärder. Exempelvis har punktligheten för SLtågen i Stockholm förbättrats med 5,8 procent
och ankomstpunktligheten för persontågen till
Stockholm har förbättrats till 92,6 (92,3)
procent. Ankomstpunktligheten för persontåg
till Göteborg C har förbättrats till 89,3 (87,3)
procent. Även ankomstpunktligheten för
Västtrafiks pendeltåg har förbättrats avsevärt
under 2008 jämfört med 2007. För de långväga
persontågen som X2000 och för godstågen har
satsningarna ännu inte gett samma effekt. I
Öresundsområdet har arbetet under 2008
fokuserats på att ta fram problembilden och
utifrån den formulera åtgärdsförslag. En del
inledande arbete har dock genomförts som lett
till att det totala antalet förseningstimmar inom
området för kraftsamling Öresund minskat med
15
procent.
Ankomstpunktligheten
för
persontåg till Malmö C har under 2008
förbättrats till 89,8 (87,8) procent.
Banverkets arbete med trädsäkring utmed
järnvägarna har hållit hög takt och nått bra
resultat med färre trafikavbrott.
Tågförseningstimmar beroende på fel i
infrastrukturen har ökat något medan
hastighetsnedsättningarna
har
minskat.
Spårlägeskvaliteten har förbättrats. Banverkets
strategi är att prioritera de mest trafikerade
banorna som har drygt 50 procent av trafiken.
Underhållskostnaderna för dessa banor, som
motsvarar 41 procent av spårlängden, är 185
kronor/spårmeter.
Sammantaget bedömer regeringen att målet
om en hög transportkvalitet har uppnåtts.
31
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En säker trafik

Målet är att antalet dödade och skadade inom
järnvägstransportsystemet ska minska. Särskilt
bör åtgärder som syftar till barns och ungas
säkerhet prioriteras.
Regeringen konstaterar att säkerheten har hög
prioritet i järnvägssektorn vilket resulterat i en
god trafiksäkerhet. Samtidigt finns det utrymme
för ytterligare förbättringar.
I hela spårtrafiken (järnväg, spårväg och
tunnelbana) dödades 99 (115) personer och 28
(66) personer skadades allvarligt under 2008.
Enligt uppgift var 86 (101) av dessa män och 36
(80) kvinnor. Antalet barn som omkom var 5
(5). Antalet konstaterade självmord var 72 (84)
av vilka 49 (51) var män och 23 (33) kvinnor.
Utöver självmord finns två utmärkande
olyckskategorier; personolyckor och plankorsningsolyckor. En övervägande del av de som
omkommit och en stor del av de som skadats
allvarligt är personer som obehörigt vistats i
spårområdet respektive vägtrafikanter som
korsat en plankorsning. Antalet plankorsningsolyckor var preliminärt 33 (29), vilket är 5
olyckor fler än föregående år. I dessa olyckor
omkom 3 (8) personer och 2 (9) skadades
allvarligt. Liksom föregående år har inte någon
tågresenär omkommit i tåg.
Inga olyckor med farligt gods, dvs. utsläpp i
samband med järnvägsfordon i rörelse har
rapporterats.
Under 2008 har skyddet ökat vid 7 plankorsningar och 48 plankorsningar har byggts
bort.
För att förhindra personpåkörningar har
Banverket prioriterat åtgärder för ökat tillträdesskydd på bangårdar samt samverkansinsatser
med järnvägsföretag. Dessutom förekommer
kameraövervakning, bevakning och patrullering
på utsatta platser.
Banverket har också genomfört informationsinsatser mot spårspring på ett flertal platser. För
att nå målgruppen barn och ungdom har riktade
insatser mot målgruppen genomförts.
Regeringen bedömer att målet om en säker
trafik delvis har uppnåtts.
En god miljö

Målet är en god miljö, där järnvägstransportsystemets utformning och funktion anpassas till
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krav på god och hälsosam livsmiljö för alla, där
natur- och kulturmiljö skyddas mot skador. En
god hushållning med mark, vatten, energi och
andra naturresurser ska främjas. Järnvägstransportsystemets utformning ska bidra till att
de nationella miljökvalitetsmålen nås.
Järnvägssystemets
huvudsakliga
miljöpåverkan utgörs av energianvändning, buller från
trafiken och påverkan på landskapet samt uttag
och användning av material för banhållningen.
Energianvändningen har minskat något och
främst är det energibehovet för drift av infrastrukturen som minskat. För persontrafiken har
energianvändningen, mätt i kilowattimmar per
personkilometer, minskat något under 2008. För
godstrafiken har energianvändningen ökat något.
Bullerskyddsåtgärder har vidtagits vid cirka 20
bostäder i de investeringsprojekt som Banverket
färdigställde 2008. Antalet åtgärdade bostäder i
befintlig miljö var 80 (325). Utöver dessa har
omfattande bullerskyddsåtgärder vidtagits i stora
och små investeringsobjekt innan objekten
öppnas för trafikering. Det gäller till exempel
åtgärder i Citytunneln, Citybanan och
Ådalsbanan. Bullermålet definieras i korthet som
att antalet bullerstörda ska minska med
5 procent från 1998 till 2010. Bullermålet har
inte uppnåtts 2008.
Banverket genomför riktade åtgärder för att
minska antalet förorenade områden som riskerar
att skada eller innebära olägenhet för människors
hälsa eller för miljön. Dessa åtgärder prioriteras
så, att de områden som utgör störst risk åtgärdas
först. En stor del av Banverkets fastigheter,
inklusive spårområdet, är förorenat genom bl.a.
spill, läckage och slitage. Banverkets nuvarande
bedömning är att cirka 15 procent av
linjemarken är så förorenad att urschaktade
massor inte lämpar sig för återanvändning och
att cirka 3 procent av linjemarken är så förorenad
att den kan utgöra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller för miljön. Den ökade
kännedomen om föroreningarna medför att det
upptäcks fler förorenade platser som behöver
åtgärdas. Under 2008 har riktade åtgärder
genomförts vid Gunnita bangård, vid projektet
Bana väg i väst samt utförd sanering i Krylbo.
Banverket har genomfört ett antal åtgärder för
att gynna den biologiska mångfalden, däribland
passager för småvilt samt renovering av trummor
för att underlätta för grod- och kräldjur att
vandra i landskapet.
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Regeringen bedömer sammantaget att målet
om en god miljö delvis har uppnåtts.
Ett jämställt transportsystem

Målet är att övriga transportpolitiska etappmål
ska följas upp ur ett jämställdhetsperspektiv.
Under 2008 har jämställdhetsintegration
genomförts i Banverkets verksamhet. En
obligatorisk utbildning i genus och jämställdhet
har bedrivits för alla medarbetare inom
förvaltande enheter. Jämställdhetsfrågorna har
också tydligt lyfts fram i åtgärdsplaneringen för
perioden 2010–2021.
Inom ramen för den fysiska planeringsprocessen har Banverket under 2008 inrättat
särskilda barnhörnor på allmänna samrådsmöten,
haft öppet hus och utställningar i större
utsträckning samt anpassat mötestider för
familjer att delta.
Banverkets arbete med att tillsammans med
järnvägssektorns aktörer anpassa stationsmiljöer
till alla resenärers behov ökar även kvinnornas
tillgänglighet till järnvägstransportsystemet.
Sammantaget bedömer regeringen att målet
har uppnåtts.

respektive 7,8 miljarder kronor för 2007 och
2006 (exkl. Botniabanan). Investeringarna
finansieras med anslag och med lån. Efter fem år
av planperioden är 40 procent av banhållningsplanen genomförd. Till detta kommer
investeringar i Botniabanan om cirka 15
miljarder kronor sedan byggstart.
Under 2008 har sju objekt öppnats för trafik
(se tabell 3.15). Den totala beräknade kostnaden
i plan för dessa objekt var 3 571 miljoner kronor.
Vid byggstart var total beräknad kostnad 3 573
miljoner kronor. Det verkliga utfallet blev 3 406
miljoner kronor. Det är nära en femprocentig
besparing i förhållande till beräknad kostnad vid
byggstart. Merparten av projekten har
genomförts enligt tidplan eller tidigare och till en
lägre kostnad. Samtliga kostnader är beräknade i
prisnivå januari 2008.

Särskilt om Banverkets resultat

Utöver de sex delmålen har Banverket haft mål
som är kopplade till flera verksamhetsområden.
Banverket bedriver mer omfattande underhåll
för stråk med högre trafik. De största
satsningarna görs i Stockholm, Göteborg och
Malmö vilket beror på den stora trafikvolymen.
Lönsamheten för egenregiverksamheten ska
vara jämförbar med branschen i övrigt.
Banverket Produktion och Banverket Järnvägsskolan hade en rörelsemarginal som är lägre än
branschen i övrigt. Övriga resultatenheter visar
på en rörelsemarginal för försäljningen utanför
Banverket som ligger inom de intervall som
ligger i nivå med branschen i övrigt.
Uppföljning av investeringar

Under 2008, som är det femte året i den
nationella banhållningsplanen för perioden
2004–2015, uppgick Banverkets investeringar till
9,8 miljarder kronor att jämföra med 8,9
33
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Tabell 3.15 Uppföljning av objekt som öppnats för trafik under 2008
Miljoner kronor
Stråk

Objekt

Beräknad
kostnad i
plan

Beräknad
kostnad vid
byggstart

Uppföljd
kostnad

Västkustbanan

Torebo–Heberg, dubbelspårsutbyggnad inklusive
resecentrum i Falkenberg

1 409

1 436

1 358

Kust till kust-banan

Nybro bangårdsombyggnad

128

117

112

Stambanan genom Övre
Norrland

Vännäs–Bastuträsk, stax 25 samt banupprustning

1 064

1 071

1 018

Stambanan genom Övre
Norrland

Luleå bangård, etapp 1 och 2

-

34

39

Norra stambanan

Bollnäs resecentrum

41

32

34

Malmbanan

Torneträsk bangård

72

64

67

Malmö

Arlöv–Malmö, norra delen

Totalt

Marknadsövervakning

Järnvägsstyrelsen hade till uppdrag att verka för
en effektiv järnvägsmarknad med likvärdiga
villkor och en sund konkurrens.
Järnvägsstyrelsen har redovisat att det finns
114 (116) järnvägsföretag och 449 (482) infrastrukturförvaltare. Av dessa företag är 78 (79)
både järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare.
Den stora mängden företag beror på att
innehavare av t.ex. industrispår anses vara företag
i denna statistik. Också spårväg och tunnelbana
har inkluderats.
På infrastrukturmarknaden dominerar Banverket. I termer av spårkilometer finns
ytterligare ett tjugotal större spårförvaltare av
vilka A-train AB, Öresundsbrokonsortiet och
Inlandsbanan AB har som affärsidé att erbjuda
spårkapacitet till olika järnvägsföretag.
Marknaden för järnvägsföretag, som kan delas
upp i en persontrafikdel och en godstrafikdel,
domineras av några få aktörer. Persontrafikmarknaden har präglats av SJ AB:s
ensamrätt att trafikera den interregionala
persontrafiken. De övriga järnvägstrafikföretagen konkurrerar om trafikuppdrag genom
de upphandlingar som görs av trafikhuvudmännen och Rikstrafiken. Perioden 2006–
2008 har den ökade volymen persontrafik varit
den faktor som mest påverkat marknadskoncentrationen då transportarbetet ökat mest i
bolaget med störst marknadsandel (SJ AB).
Marknadskoncentrationen har därmed ökat för
34

857

819

778

3 571

3 573

3 406

fjärrtrafiken även om den minskat totalt sett för
persontrafiken. Godstrafikmarknaden är öppen
för konkurrens men domineras fortfarande av
Green Cargo AB. En svag men långsiktig trend
är att koncentrationen minskar, främst beroende
på en kombination av nya aktörer och ökad
godsvolym.
Järnvägsstyrelsen har arbetat aktivt med
konkurrensfrågorna och även lämnat förslag till
åtgärder för att förbättra konkurrenssituationen
på järnvägsområdet. Man har samarbetat med
Konkurrensverket och bl.a. utbytt erfarenheter
om marknadstillsyn. Järnvägsstyrelsens arbetsuppgifter har från den 1 januari 2009 överförts
till Transportstyrelsen och Järnvägsstyrelsen har
lagts ner.
Statens järnvägars avveckling av verksamhet

Affärsverket Statens järnvägar ska avveckla den
verksamhet (personal, arkiv m.m.) som före utgången av 2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och som inte fördes över till:
- aktiebolag vid årsskiftet 2000/01, eller
- myndigheter eller aktiebolag vid ett senare
tillfälle.
Under året avvecklades ytterligare personal
som formellt finns kvar i affärsverket efter bolagiseringen. Vid ingången av 2001 uppgick antalet
till 1 211 personer. Vid utgången av 2008 var
antalet 17, vilket innebar en minskning med 7
personer under året.
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Avtalet om bolagisering av Statens järnvägars
verksamhet innebär att Statens järnvägar inte ska
belastas med bolagens miljökostnader. Beträffande ansvaret för miljöskador som uppstått före
bolagiseringen garanterar staten att de bolag som
då bildades hålls skadeslösa. Statens järnvägar
handlägger tills vidare inte statens ansvar enligt
bolagiseringsavtalets miljögaranti utan handlägger enbart miljöärenden i egenskap av tidigare
verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
Den 18 december 2008 gav regeringen Statens
järnvägar i uppdrag att beskriva hur verket kan
svara för administration av miljögarantin, om
Statens järnvägar skulle få ett sådant uppdrag.
Statens järnvägar har under våren 2009 redovisat
uppdraget. Affärsverket har i redovisningen
beskrivit hur en samordning av miljögarantiärenden i Statens järnvägar skulle kunna läggas
upp samt vilka administrativa förberedelser som
skulle bli nödvändiga. Vidare lämnades en
bedömning av vilka kostnader för hantering av
miljöåtgärderna samt kostnader för konkreta
miljöåtgärder som skulle kunna bli aktuella
framöver. Beredningen av denna fråga fortsätter
inom Regeringskansliet.
I övrigt fortsätter Statens järnvägars avveckling av verksamhet.

leasingtransaktioner och detta har också medfört
att tidpunkten för när leasingavtalen förfaller till
slutbetalning kortats ner från 2021 till 2019. Att
det nu finns ett stort antal fordon som inte är
bundna av leasingavtal minskar väsentligt
riskerna i Statens järnvägars verksamhet.
Kostnaderna för dessa leasingåtagandena täcks
genom avtal med SJ AB och Green Cargo AB
samt externt rederi.
Leasingadministrationen av järnvägsfordonen
gav upphov till ett resultat på -0,5 (-0,6) miljoner
kronor. Genom riksdagens beslut med anledning
av budgetproposition för 2006 har Statens järnvägar rätt att ta ut en ersättning i form av en
offentligrättslig avgift enligt principen om full
kostnadstäckning från de bolag som tillhandahålls leasingadministration av järnvägsfordon.
Statens järnvägar ska därutöver ta ut
riskavspeglande avgifter för lån kopplade till
leasingåtaganden.
Trots underskottet avseende leasingadministrationen av järnvägsfordonen visade verksamhetsgrenen ett totalt överskott om 49,3 (13,6)
miljoner kronor. Överskottet är hänförligt till
uthyrningen av färjor och vinster i samband med
lösen och omstrukturering av leasingtransaktioner.

Statens järnvägars förvaltning av
leasingåtaganden

Statens järnvägars förvaltning av järnvägsfordon
som används i statligt upphandlad trafik

Statens järnvägar ska förvalta leasingavtal
kostnadseffektivt och med en låg riskexponering. Statens järnvägar ska inte ingå några
nya åtaganden annat än vad som är nödvändigt
för förvaltningen av existerande leasingåtaganden. Verksamheten ska inriktas mot en
avveckling av dessa åtaganden på ett affärsmässigt och effektivt sätt under beaktande av
gällande reglering på respektive område.
Verksamheten består i att förvalta de
leasingåtaganden avseende rullande materiel och
färjor, som fanns i Statens järnvägar vid
bolagiseringen i början av 2001 och som inte
kunde överföras till SJ AB eller Green Cargo AB
eller externt rederi. Åtagandena per den 1 januari
2009 avser 28 (36) snabbtåg, 146 (305) personvagnar, 118 (164) ellok, 89 (89) diesellok och
3 558 (5 758) godsvagnar samt 1 (2 ) färja. Sedan
den 1 januari 2001 har drygt 3 100 fordon lösts.
Under 2008 har ett mycket stort antal fordon
frisläppts
genom
förtida
lösen
av

Statens järnvägar ska på ett affärsmässigt och
effektivt sätt förvalta och hyra ut järnvägsfordon
till de av Rikstrafiken upphandlade operatörerna.
Verksamheten ska över en konjunkturcykel
visa en räntabilitet på sysselsatt kapital som
motsvarar räntan på femåriga statsobligationer
plus en procentenhet.
Som en del i åtgärdspaketet i samband med
kapitaltillskottet till SJ AB övertog Statens järnvägar i januari 2004 en fordonsflotta om 121 fordon. Tidigare år har det sålts 20 fordon och
därmed återstår 101 fordon, varav 16 lok, 9
motorvagnsset och 76 personvagnar. Huvuddelen av denna flotta används i den av
Rikstrafiken upphandlade trafiken och myndigheten garanterar hyran t.o.m. 2010, med undantag för de vagnar som genomgår upprustning för
vilka den garanterade hyrestiden är förlängd till
juni 2013. Avkastningen, på i fordonen bundet
kapital, överstiger de ekonomiska mål som är
uppsatta för verksamheten.
35
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Det upprustningsprogram som pågått sedan
2005 har avslutats under året. Under 2008 har
Statens järnvägar investerat 66,3 miljoner kronor
i fordonen.
Statens järnvägars ekonomiska resultat

Statens järnvägar uppvisar ett positivt rörelseresultat på 67,7 (45,0) miljoner kronor och ett
positivt resultat efter finansiella poster på 63,2
(30,7) miljoner kronor.
Resultatet 2008 uppdelat på verksamhetsgrenar framgår nedan.
Tabell 3.16 Statens järnvägars resultat efter finansnetto
Tusental kronor
2008

2007

-1 400

14 700

VG Förvaltning av leasingåtaganden

49 300

13 600

VG Förvaltning av järnvägsfordon

15 300

2 400

Resultat efter finansnetto

63 200

30 700

VG Avveckling av verksamhet

Särskilt om Järnvägsstyrelsens resultat

Järnvägsstyrelsen redovisade ett anslagssparande
på 6,8 miljoner kronor 2008. Medlen har förts
över till Transportstyrelsens anslag.
I och med inrättandet av Transportstyrelsen
den 1 januari 2009 avvecklades Järnvägsstyrelsen.
Uppdraget att svara för återstående avvecklingsarbete åligger Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har rapporterat att avvecklingsarbetet
är avslutat och att avvecklingsarbetet inte
inneburit några kostnader för Transportstyrelsen
(N2009/4422/TR).
3.5.4

Sjöfart

Ett tillgängligt transportsystem och en hög
transportkvalitet

Under 2008 omsattes cirka 177 miljoner ton
gods i de svenska hamnarna. Godsvolymen
ökade därmed med knappt 2 procent jämfört
med föregående år. Sjöfart har kunnat bedrivas
året runt i de svenska farvattnen genom att
isbrytarassistens
tillhandahållits.
Vintern
2007/08 får betecknas som en mycket mild isvinter. Isbrytarna assisterade endast 186 fartyg
och utförde 9 bogseringar.
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Under året sjömättes cirka 3 000 km². De
säkra sjövägarna och prioriterade farlederna är
till cirka 37 procent sjömätta i enlighet med
internationell standard.
Arbetet med att skapa ett gemensamt
anmälningssystem för sjöfarten har bedrivits
under året i samverkan mellan Sjöfartsverket,
Kustbevakningen och Tullverket. Systemet
bedöms bidra till att underlätta anmälning vid
ankomst till svensk hamn.
Sjöfartsinspektionens uppdrag har varit att
bidra till och samordna arbetet för en säker och
miljövänlig sjöfart med huvudinriktning på
handelssjöfart. Då Transportstyrelsen bildades
den 1 januari 2009 fick det till följd att bland
annat Sjöfartsinspektionen uppgick i den nya
myndigheten vilket innebär att Transportstyrelsen svarar för vilka krav som ska ställas på
sjöfartens infrastruktur.
Sjöfartsinspektionen har under det gångna
året aktivt arbetat inom ett antal internationella
organisationer, bl.a. IMO, IALA (International
Association of marine aids to navigation and
Lighthouse Authorities) och EU.
Under året har arbetet med "SOUNDREP”,
det frivilliga sjötrafikinformationssystemet,
fungerat väl i Öresund mellan Sverige och
Danmark. Systemet som startade 2007 har haft
en god anslutning. då cirka 98 procent av de
fartyg som trafikerar Öresund väljer att
rapportera till systemet.
Lotsutredningen lämnade sitt delbetänkande,
Lotsa rätt! (SOU 2007:106) i januari 2008.
Utredningen föreslår bland annat ett antal
förändringar i regelverket för lotsning samt
övriga förslag på försöksverksamheter och
åtgärder av betydelse för lotsningsverksamheten.
Betänkandet
har
remissbehandlats
och
beredning av de olika frågeställningarna pågår i
Regeringskansliet.
En säker sjöfart

Under året minskade antalet sjöräddningsuppdrag med nästan 20 procent. Antalet
omkomna eller saknade inom sjöräddningens
ansvarsområde är 38 personer vilket är en kraftig
ökning i jämförelse med föregående år.
Målsättningen är att nödställda på svenskt
territorialvatten, då positionen är känd, ska
kunna undsättas inom 60 minuter i 90 procent av
alla fall. På internationellt vatten inom den
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svenska sjöräddningsregionen är målsättningen
att komma till undsättning inom 90 minuter.
Sjöfartsverket har civila helikoptrar till
sjöräddningens
förfogande
i
Sundsvall,
Stockholmsområdet, Visby, Ronneby och
Göteborg, samtliga med 15 minuters beredskapstid dygnet runt för sjö- och flygräddningsinsatser.
Helikopterutredningen
lämnade
sitt
betänkande, Helikoptern i samhällets tjänst
(SOU 2008:129) i december 2008. Utredningens
syfte var att se över hur den offentliga sektorns
användning av olika helikoptertjänster ska bli
mer effektiv. Ett antal förändringar föreslås som
rör sjö- och flygräddningen. Näringsdepartementet genomförde i juni 2009 en
hearing med anledning av utredningens förslag
och beredning pågår nu inom Regeringskansliet
hur de olika frågeställningarna ska hanteras.
Regeringen tillkallade under våren 2009 en
särskild utredare för att föreslå hur delar av det
tredje sjösäkerhetspaketet bör genomföras i
svensk rätt (Dir. 2009:42). Utredning kan
komma att påverka rollfördelningen mellan
Transportstyrelsen
och
Staten
haverikommission vad beträffar olycksfallsutredningar
vid sjöolyckor. Utredningen ska lämna ett
delbetänkande senast den 15 november 2009 och
slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2010.
I det sammanhanget bör även nämnas att
regeringen i februari 2009 gav Statskontoret i
uppdrag att analysera Statens haverikommissions
verksamhet och finansiering (Fö2009/477/SSK).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) senast den 1 december
2009.
Transportstyrelsen (och under 2008 Sjöfartsinspektionen) har under året svarat för
genomförande av flagg- och hamnstatskontroller, vilket bidragit till det förebyggande
sjösäkerhetsarbetet. Varje år fastställs av Paris
MOU ett antal hamnstatskontroller som varje
medlemsland
ska
genomföra.
Sjöfartsinspektionen har under 2008 genomfört det
fastställda antalet. I samband med hamnstatskontroll lades nio nyttjandeförbud på utländska
fartyg som anlöpte svensk hamn. Uppdraget har
vidare varit att se till att sjöfartsskyddet
upprätthålls i enlighet med gällande internationella krav i svenska hamnanläggningar.
Under 2008 har 12 olycksutredningar
sammanställts och offentliggjorts. Dessa
händelser, som bedömts vara principiellt

intressanta, har utretts med ledning av IMO:s
utredningskod och den interna utredningsprocessen. Transportstyrelsens och Sveriges
Redareförenings tillbudsdatabas för tillbud och
avvikelser (INSJÖ) har exporterats, vilket skapar
ett större underlag för granskning av tillbudsoch avvikelseunderlaget.
Tillsammans med Danmark och Norge har
arbete påbörjats med att se över trafikbilden i
Skagerack och Kattegatt. Detta kommer att leda
till nya trafiksepareringar i området i syfte att
minska risken för kollisioner och olyckor till
sjöss.
En positiv regional utveckling

Sjöfartsverket har delat in den svenska kusten i
sex sjötrafikområden. Sjöfartsverket arbetar för
att sjöfart ska kunna bedrivas året runt på
samtliga hamnar av betydelse. Isbrytningen är en
viktig del i sjöfartens bidrag till en positiv
regional utveckling.
Uppdatering av tryckta sjökort har
genomförts enligt plan och nya versioner av
båtsportkort har utkommit över områdena
Vänern/Göta kanal och Kalmarsund samt över
Bottenhavet.
En god miljö

Sjöfartsverket har aktivt deltagit i planerandet av
den svenska delen i genomförandet av Baltic Sea
Action Plan vilken fastställdes av HELCOM
2007. Det övergripande målet för aktionsplanen
är att Östersjön ska ha god ekologisk status
2021.
Sjöfartsverket har deltagit i slutförandet av
och beslutet om revidering av Annex VI om
utsläpp till luft i IMO:s konvention MARPOL
73/78. De nya reglerna leder till kraftigt
minskade luftföroreningar från fartyg – bland
annat skärps den tillåtna svavelhalten i
fartygsbränslet.
I fråga om de krav som i dag ställs på och som
kan komma att införas för fartyg utgör
Transportstyrelsens tillsyn en viktig del för att
tillse en hög regelefterlevnad.
Sjöfartsverkets arbete med att utveckla ett
system för beräkning av emissioner till luft från
fartyg fortsätter. Det nya systemet ska
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möjliggöra att fartygs emissionsegenskaper kan
utgöra underlag i olika beräkningsmodeller.
Sjöfartsinspektionen har under 2008 tagit 216
oljeprover i syfte att kontrollera svavelhalten i
bunkerolja. 36 prover innehöll en högre
svavelhalt än tillåtet.
Ett jämställt sjötransportsystem

Sjöfartsverket arbetar aktivt i olika samverkansorganisationer med jämställdhets- och
mångfaldsfrågor.
Målsättningen
är
att
jämställdhet och mångfald ska integreras på alla
nivåer och inom alla verksamheter och
befattningar. För att ytterligare öka detta arbete
har de flesta enheter inom verket utsett ett
jämställdhetsombud.
Verkets personal består av 78 procent män
och 22 procent kvinnor. Arbetet med att öka
antalet kvinnor i kategorierna för lednings- och
kärnkompetens och i befattningar där kvinnor är
i minoritet som till exempel yrkeskategorierna
lotsar, båtmän, och tekniker kvarstår.

Planen
rör
i
princip
alla
verkets
verksamhetsområden.
De ekonomiska målen för Sjöfartsverkets
verksamhet är att räntabiliteten på justerat eget
kapital efter skattemotsvarighet ska vara 3,5 procent över en konjunkturcykel. Vidare ska
soliditeten vara lägst 25 procent.
Resultatet 2008 före bokslutsdispositioner
blev en vinst på 90 miljoner kronor. Motsvarande belopp har avsatts till resultatutjämningsfonden som därmed uppgår till
82 miljoner kronor. Resultatutjämningsfondens
syfte är bland annat att kunna balansera
ekonomiskt goda år mot sämre år.
Utdelning och skattemotsvarighet
Sjöfartsverket ska betala skattemotsvarighet till
ett belopp om 28 procent av resultatet. Statens
inriktning för utdelning är en tredjedel av
resultatet efter skattemotsvarighet. För 2008
innebar det 16,6 miljoner kronor.
Tabell 3.17 Ekonomisk utveckling
Miljoner kronor där ej annat anges
Prognos
2009

Särskilt om Sjöfartsverkets resultat

Sjöfartsverkets inkomster hänger tätt samman
med de godsvolymer som ankommer med fartyg
till och från de svenska hamnarna samt
godsslaget. Totalt har godsvolymerna sedan år
2003 nått nya toppnivåer varje år vilket även
skedde under 2008. Verket bedömer dock att för
den närmaste framtiden kommer den pågående
lågkonjunkturen att få stor effekt på
godsvolymerna till de svenska hamnarna vilket i
sin tur kommer att påverka verkets resultat
negativt.
Regeringen har gett Sjöfartsverket i uppdrag
att förbereda en ny organisation för statens
forsknings- och undersökningsfartyg där verkets
rederiverksamhet ges ansvaret att försörja
statliga myndigheter och institutioner med
forskningsoch
undersökningsfartyg
(N2009/4677/IR). Uppdraget ska redovisas till
Regeringskansliet
(Näringsdepartementet)
senast den 16 november 2009.
En handlingsplan med namnet Målstyrning
för rationalitet och effektivisering antogs av
Sjöfartsverket hösten 2008. Syftet är att under
åren 2010–2012 presentera en effektiviseringsoch besparingsplan på cirka 150 miljoner kronor.
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Prognos
2010

Prognos
2011

Prognos
2012

Resultat efter skattemotsvarighet

0

0

5,5

16,1

Räntabilitet på eget kapital efter skattemotsvarighet (%)

0

0

0,85

2,4

Soliditet (%)

23,5

23,0

22,6

22,9

Beräknad skattemotsvarighet

8,90

0

0

1,97

7,7

0

0

1,8

Beräknad utdelning

Särskilt om Kustbevakningens resultat

Genom Kustbevakningens övervakning av
sjötrafiken, dvs. både handelssjöfarten och
fritidsbåtstrafiken,
trafiksepareringssystem,
utveckling av lastsäkrings- och farligt
godstillsyn, bemannings- och behörighetskontroller, samt utbildning inom farligt
godsverksamheten har myndigheten bidragit till
målet om säker och effektiv sjöfart. Under 2008
har Kustbevakningen implementerat nya
befogenheter i myndigheten avseende ratt- och
sjöfylleri. Denna verksamhet kommer fullt ut
hanteras under 2009 vilket ytterligare kommer
förbättra myndighetens verksamhet.
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Kustbevakningens sjösäkerhetstillsyn inom
transportpolitikområdet bidrar även till att nå
målen inom politikområdena Samhällets
krisberedskap samt Rättsväsende. Här kan bl.a.
nämnas ökad regelefterlevnad och möjlighet att
upptäcka flera olika typer av brott.
Särskilt om Rederinämndens resultat

Sedan sjöfartsstödet infördes den 1 oktober 2001
har viss inflaggning skett till det svenska
registret. Rederinämnden inger varje år i oktober
en rapport om de svenska rederiernas
ekonomiska situation till regeringen. Av den
senaste rapporten som avser 2007 framgår att
den ekonomiska situationen varierar mycket för
de enskilda rederierna, men 2007 har den
ekonomiska situationen generellt försämrats
jämfört med 2006 och 2005 som var mycket bra
år. Betydelsen av det statliga stödet skiftar
mellan de olika segmenten inom sjöfartssektorn,
men sammantaget är stödet av största vikt för
samtliga rederier.
Rederinämndens beslut har under senare år
överklagats i större utsträckning än tidigare,
vilket medfört ett antal processer och därmed
behov av ökat anslag. Detta behov torde kvarstå
under de närmast kommande åren.
Även om de svenska rederiernas ekonomiska
situation generellt försämrats under 2007 har det
statliga stödet haft stor betydelse för de svenska
rederiernas konkurrensförmåga. Rederinämnden
får därmed anses ha uppnått målet för sin
verksamhet.
3.5.5

Luftfart

Ett tillgängligt transportsystem

Antalet passagerare på de svenska flygplatserna
ökade under 2008 med 3 procent och nådde ett
nytt rekord med närmare 28,1 miljoner.
Utrikestrafiken ökade med 5,2 procent (21,3
miljoner passagerare) medan inrikes minskade
med 2 procent (6,76 miljoner passagerare).
Möjligheten att med flyg ta sig till olika orter
med tillgång till en flygplats beskrivs som
åtkomlighet medan möjligheten att ta sig från
olika orter med tillgång till en flygplats beskrivs
som tillgänglighet. Flygplatser med bra
åtkomlighet i inrikestrafiken är de flygplatser

som har täta avgångar till Stockholm–Arlanda.
Utöver Arlanda är Göteborg och Malmö
flygplatser som har bra tillgänglighet.
Tillgängligheten och åtkomligheten inrikes för
endagsresor i luftfartssystemet har försämrats
med 10 procent respektive 15 procent mellan
2007 och 2008. Mellan 2006 och 2007 minskade
tillgängligheten och åtkomligheten med
10 procent respektive 13 procent.
Den 26 juli 2008 trädde EG-förordning nr
1107/2006 om rättigheter i samband med
flygresor för personer med funktionshinder och
personer med nedsatt rörlighet i kraft. Ansvaret
för assistans till funktionshindrade har genom
förordningen övergått från flygbolagen till
flygplatshållaren. Det nya regelverket ger alla
personer med funktionshinder och nedsatt
rörlighet rätt till assistans, oavsett om dessa
hinder beror på funktionsnedsättning, ålder eller
andra faktorer.
Luftfartsverket bedömer att förordningen har
resulterat i förbättrade möjligheter att uppnå en
jämn och hög kvalitet i ledsagningsarbetet
samtidigt som kostnaderna delas solidariskt av
alla passagerare. Genom att alla passagerare som
anser sig ha behov av ledsagning även har rätt till
detta, kan de problem som kan tänkas uppstå i
samband med större förändringar på
terminalerna minskas betydligt. Ett exempel på
förbättringar som införts under 2008 är att
Luftfartsverkets samtliga flygplatser har infört
mötespunkter där personer med funktionshinder eller nedsatt rörlighet kan anmäla sin
ankomst och begära assistans. Syftet är bland
annat att underlätta byten mellan olika
transportslag på flygplatserna.
Luftfartsstyrelsen har under 2008 låtit
genomföra två undersökningar i syfte att mäta
funktionshindrades tillgänglighet till flyget. Den
ena undersökningen utgjorde en del i en större
undersökning och vände sig till 10 000 personer
bosatta i Sverige. Den andra undersökningen
genomfördes i syfte att nå de personer som
nyligen använt assistansservice, och på så sätt
söka svar på frågor som har anknytning till ovan
nämnda EG-förordning.
Svaren ger en relativt positiv bild av hur
tillgängligheten till flyget för personer med
funktionshinder uppfattas. På frågor om hur lätt
eller svårt det brukar vara att hitta information
vid planeringen av flygresan, att orientera sig på
flygplatsen och att förflytta sig på flygplatsen
svarade mellan 7 och 8 personer av 10 att det var
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ganska eller mycket lätt. På frågor som gällde
incheckning, passering av säkerhetskontroll och
möjligheter att ta del av olika former av
information gavs än mer positiva omdömen.
Bemötandet både på flygplatser och ombord
anser i stort sett samtliga vara ganska eller
mycket bra.
En hög transportkvalitet

Andelen försenade avgångar på Arlanda uppgick
till drygt 23 procent under första kvartalet 2008.
Den genomsnittliga förseningstiden uppgick till
drygt 39 minuter. Den enskilt viktigaste orsaken
till förseningar är följdförseningar som
uppkommer som en följd av tidigare förseningar.
Förseningssituationen kan sägas vara i nivå eller
bättre än på övriga nordiska huvudflygplatser.
Situationen på Arlanda är betydligt bättre än på
Heathrow där andelen försenade avgångar
uppgår till 44 procent. Flygplatsen i München
representerar den andra delen av spektret med en
andel försenade avgångar som uppgår till knappt
18 procent. Den sammanlagda förseningstiden
för ankommande passagerare till Arlanda under
2008 var större än den sammanlagda
förseningstiden för de som avreste från
flygplatsen samma år. Data från AEA
(Association of European Airlines) visar att
Arlanda hör till de allra främsta flygplatserna i
Europa vad avser punktlighet.
Luftfartsverket följer månadsvis den svenska
luftfartens punktlighet. Av statistiken framgår
att förseningarna mellan 2007 och 2008 har
minskat med cirka 2 procentenheter. Den enskilt
största orsaken till brister i punktligheten är
normalt väderpåverkan, som orsakar variationer i
redovisningen från år till år. De flesta bristerna i
punktligheten för avresande utrikes passagerare
kan vanligtvis hänföras till för sent inkomna
flygplan från utlandet, förhållanden där flygplan
hålls kvar i Sverige till följd av trafikträngsel i det
europeiska lufthavet eller brist på landningsmöjligheter. Inrikestrafiken fungerar relativt väl
med få allvarliga förseningar.
Den
vanligaste
förseningsorsaken
på
Luftfartsverkets stora flygplatser är tekniska fel.
En viktig anläggning för en flygplats är
anläggningen för sortering och säkerhetskontroll
av lastrumsbagage. Även flygplatsens externa
strömförsörjning har en vital betydelse för att
flygplatsen ska kunna fungera väl. För att
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motverka förseningar håller Arlanda medvetet en
infrastruktur med inbyggda marginaler som
medger att flygplatsen kan hantera en ständigt
varierande mix av olika flygplansstorlekar även
under högtrafik. Dessutom använder Arlanda en
snabb, men resurskrävande, snöröjningsmetodik
för att kunna minimera förseningarna under
pågående snöröjning. Sammantaget gör dessa
och ett stort antal andra åtgärder att Arlanda, ur
ett statistiskt perspektiv, inte förorsakar
förseningar utan snarare bidrar till att minska
delar av förseningarna förorsakade på andra
platser inom luftfarten.
En säker luftfart

Inom luftfarten ökade antalet dödade från fyra
personer 2007 till fem personer 2008, medan
antalet allvarligt skadade minskade från 15 till 12
personer. Med luftfart menas här kommersiell
luftfart, bruksflyg, allmänflyg, skolflyg samt
övrigt flyg.
Luftfartsstyrelsens målsättning för det
internationella flygsäkerhetsläget 2008 var att
den svenska flygsäkerhetsstandarden skulle vara i
linje med andra jämförbara luftfartsnationer.
Jämförelsen görs med avseende på haverifrekvens inom tung kommersiell luftfart med
dödlig utgång. Räknat på ett 10-årsmedelvärde
var haverifrekvensen i Sverige 0,029 haverier per
100 000 flygtimmar. Under 2008 har inga
haverier med dödlig utgång inträffat inom tung
kommersiell luftfart i Sverige. Inom kategorin
allmänflyg har det inträffat fem haverier med
dödlig utgång under året och det är fler än under
föregående år, när inga dödliga haverier
inträffade. Under 2008 var antalet haverier (nio
stycken) inom segelflyget, skol- och privatflygning oförändrat jämfört med 2007. Av 5
dödsolyckor inom allmänflyget härrör 4 stycken
från segelflygshaverier. Transportstyrelsen avser
att
bevaka
utvecklingen
inom
denna
verksamhetsgren.
Kartläggning av allmänflyget i Sverige
Kartläggning är genomförd och avrapporterad
den 26 september 2008.
Uppdrag att se över tillgänglighet till flygplatser
Transportstyrelsen har den 12 mars redovisat ett
uppdrag från regeringen att se över
tillgängligheten till flygplatser för olika former
av beredskapsflyg och samhällsviktig verksamhet
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på tider då de normalt inte är öppna.
Transportstyrelsen föreslår att det för
beredskapsflyg bör finnas en beredskap om
högst en timmes inställningstid dygnet runt för
att vid behov och med säkerhet kunna öppna
trafikflygplatser på tio orter i Sverige; Kiruna,
Luleå,
Umeå,
Östersund,
Sundsvall,
Stockholm/Arlanda, Göteborg/Säve, Visby,
Ronneby och Malmö. Den föreslagna
beredskapen skulle utgöra en grundläggande
säkerhetsnivå för att genomföra insatser med
beredskapsflyg, och den skulle innebära en
infrastruktursäkring som underlättar möjligheten för beredskapsflygets samtliga intressenter
att planera och genomföra flygningar, bedömer
Transportstyrelsen. Rapporten är på remiss till
och med den 15 september 2009.
En god miljö

Buller har tidigare varit den stora miljöfrågan för
flyget, framförallt runt flygplatser. Tekniska
framsteg har gjorts för att minska bullret från
flygplanen. Det finns dock en målkonflikt
mellan klimatmål och bullermål eftersom
befintliga bränslesnåla motorer ofta bullrar mer.
Det har dock gjorts experiment med
bränslecellsystem som minskar både utsläpp och
buller. Men även om flygplanen kan bli mindre
bullriga medför den ökande flygtrafiken mer
buller.
Utsläppen av koldioxid från LFV:s
verksamhet fortsatte 2008 att minska för sjunde
året i rad. Jämfört med 2007 var minskningen 16
procent. Resultatet har nåtts bland annat genom
minskning och övergång från eldningsolja till
biobränsle och fjärrvärme. Landvetters nya
miljötillstånd förhandlades klart hos miljö
domstolen under september månad. Det nya
godkända
flygvägssystemet
innebär
att
flygplanen landar med mindre gaspådrag vilket i
sin tur leder till minskade utsläpp av koldioxid
och minskat buller. Flygkorridorerna vid start
och landning blir smalare vilket innebär att färre
tätorter och hushåll överflygs. Arlandas gröna
inflygningsvägar har tagits i drift. Det som
tidigare var en försöksverksamhet har nu
godkänts och öppnats för alla flygbolag. Under
en
treårsperiod
kommer
även
gröna
inflygningsvägar att införas till Landvetter,
Umeå och Malmö. Antalet miljörelaterade
klagomål 2008 för Luftfartsverkets flygplatser

var cirka 650 och antalet klagande cirka 380
stycken. Antalet klagomål minskade med 31
procent jämfört med 2007 och antalet klagande
halverades.
Enligt en enkätundersökning som genomförts
under året är andelen kollektivt resande till och
från flygplatserna 33 procent vilket innebär en
minskning av andelen kollektivt resande med en
procentenhet. På Arlanda ökade dock antalet
kollektivt resande med 1,3 procent. Bussar som
trafikerar Arlanda kommer i högre grad att gå
över till förnyelsebara bränslen. Flygbussarna har
under 2008 börjat använda lokalt producerad
rapsdiesel. Storstockholms Lokaltrafik (SL) och
Upplands Lokaltrafik (UL) har åtagit sig att 90
procent av deras bussar som trafikerar Arlanda
ska drivas med förnyelsebart bränsle från och
med 2011. Arlanda fortsätter att satsa på
miljötaxi. Bland annat görs insatser för att
minska antalet tomma körningar till och från
flygplatsen. Under 2007 uppgick andelen
transporter med miljötaxi till drygt 30 procent av
det totala antalet taxitransporter. Flera
flygplatser har under året tillhandahållit
prioriterade parkeringsplatser för miljöfordon.
EU:s beslutande organ har under 2008 enats
om att flyget ska inlemmas i systemet för handel
med utsläppsrätter (EU ETS) från 2012.
Luftfartsstyrelsen har under året på olika sätt
medverkat i detta arbete.
Luftfartsstyrelsen har även deltagit i
förberedelserna inför klimatförhandlingarna med
inriktning på att införliva utsläpp från
internationellt flyg i klimatöverenskommelsen i
Köpenhamn i december 2009. I samband med
den första fasen av trafikverkens gemensamma
åtgärdsplanering av infrastrukturåtgärder för
perioden 2010–2021 har Luftfartsstyrelsen
deltagit i arbetet med att ta fram en metod för
strategisk miljöbedömning.
En positiv regional utveckling

I den mån det finns ekonomiskt utrymme ska
Luftfartsverkets trafikavgifter sänkas. Sådana
sänkningar har genomförts de senaste åren och
denna inriktning är i hög grad ägnad att stärka
flyget samt främja dess betydelse för både den
regionala utvecklingen och för tillgängligheten
för alla grupper av medborgare. Genom ett
utvecklat
marknadsarbete
har
befintliga
destinationer utvecklats samtidigt som nya
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destinationer tillkommit under året. Detta bidrar
till regional utveckling samt ökar tillgängligheten.
Ett jämställt flygtransportsystem

Luftfartsstyrelsen har under 2008 fortsatt att
undersöka kvinnors och mäns uppfattning om
flygtransportsystemet. En tydlig skillnad mellan
män och kvinnor framträder när de ombeds ange
syftet med flygresan. Det är tydligt att kvinnor
reser mer av privata skäl och män mer i tjänsten.
Särskilt om Luftfartsverkets resultat

Organisationsstyrning
Luftfartsverket ska eftersträva en jämn
fördelning av makt och inflytande mellan
kvinnor och män. Senast 2010 ska det i
Luftfartsverkets ledningsgrupper inte vara något
kön som har en representation understigande 40
procent.
I Luftfartsverkets ledningsgrupper ingår totalt
219 personer varav andelen kvinnor är
44 procent, vilket är en ökning i förhållande till
föregående år.
Luftfartsverkets ekonomiska resultat
Det långsiktiga målet för räntabiliteten är att
resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till
8 procent av eget kapital och att soliditeten ska
uppgå till 25 procent. Som restriktion för
prishöjningar gäller att trafikavgifterna, exklusive
undervägsavgifter, avgifter för luftfartsskydd och
bulleravgifter, i genomsnitt får öka med högst
nettoprisindex mätt från och med januari 2001.
Räntabiliteten på eget kapital uppgick till
3 procent. Soliditeten blev 22 procent.
Luftfartsverket har under året hållit sig under
pristaket.
Luftfartsverkets omsättning ökade 2008 med
2 procent
och
rörelseintäkterna
uppgift
sammantaget till 6 394 miljoner kronor (6 237).
Intäkterna fördelade sig på luftfartsintäkter
4 170 miljoner kronor (3 985) och övriga
rörelseintäkter 2 224 miljoner kronor (2 288).
Att luftfartsintäkterna ökade med 184 miljoner
kronor eller 5 procent, trots sänkta flygplatsavgifter med drygt 50 miljoner kronor beror
på
den
gynnsamma
utvecklingen
för
utrikestrafiken under det första halvåret.
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Rörelseresultatet uppgick till 396 miljoner
kronor (816).
Rörelsekostnaderna påverkas 2008 av den
nedskrivning av anläggningstillgångar som gjorts
på sex flygplatser. Nedskrivningen uppgår till
353 miljoner kronor. Rörelsekostnaderna
uppgick totalt till 5 998 miljoner kronor (5 458).
Utfallet inkluderar också cirka 25 miljoner
kronor i kundförluster varav den enskilt största
utgörs av flygbolaget Sterlings konkurs under
hösten. Summan av finansiella intäkter och
kostnader uppgick till -281 miljoner kronor
(-1 361). Det föregående året inkluderade då
1 054 miljoner kronor avseende engångspost för
pensionsskuldsökning samt cirka 25 miljoner
kronor i realisationsförlust vid försäljningen av
Sturup Handling AB.
Årets resultat uppgick efter finansiella poster
till 115 miljoner kronor (-545). Exklusive
nedskrivningen av anläggningstillgångar på sex
flygplatser skulle resultatet ha varit 469 miljoner
kronor.
Särskilt om Luftfartsstyrelsens resultat

Luftfartsstyrelsen genomförde 2008 en insats till
Bombay
genom
Svenska
Nationella
Ambulansflyget (SNAM). Detta efter terroristattacken mot ett antal hotell i november månad.
Uppdraget kom från Franska ordförandeskapet
via EU-kommissionen. Patienterna var från
Spanien och Storbritannien och flygningen gick
från Bombay till London.
Luftfartsstyrelsens ekonomiska resultat
Luftfartsstyrelsens
förvaltningsverksamhet
finansierades i huvudsak med avgifter. Myndigheten beslutade själv om avgifternas storlek och
disponerade inkomsterna. Under 2008 skedde
inga väsentliga justeringar av myndighetens
avgifter. Myndighetsavgiften var oförändrat
7,50 kronor.
Beträffande kapitalförändringar 2008 kan
noteras ett underskott från direkta egna avgifter
och myndighetsavgift m.m. på cirka 54,1
miljoner kronor. En del av detta härrör från
regeringens beslut den 16 oktober 2008 om att
Luftfartsstyrelsen skulle leverera 10 miljoner
kronor av sitt ackumulerade överskott på
inkomsttitel (N2008/2001/TR). För 2008
redovisas ett balanserat överskott från direkta
egna avgifter och myndighetsavgiften på 24,9
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miljoner kronor. Bakgrunden till överskottet var
att Luftfartsstyrelsens verksamhet åren 2005 och
2006 drevs med mindre resurser än beräknat.
Kostnader med anledning av Luftfartsstyrelsens
avveckling och Transporportstyrelsens bildande
I och med inrättandet av Transportstyrelsen den
1 januari 2009 avvecklades Luftfartsstyrelsen.
Uppdraget att svara för återstående avvecklingsarbete åligger Transportstyrelsen. Transportstyrelsen har rapporterat att avvecklingsarbetet
är avslutat och inte har medfört några kostnader
för Transportstyrelsen (N2009/4422/TR).
De totala kostnaderna för Luftfartsstyrelsens
avveckling har uppgått till 5,4 miljoner kronor
och har förts till Luftfartsstyrelsens räkenskaper
för 2008. Kostnaderna har fördelat sig på
personalkostnader 2 miljoner kronor, avskrivningskostnader 2,3 miljoner kronor och övriga
kostnader 1,1 miljoner kronor. Avvecklingsarbetet är avslutat.
Luftfartsstyrelsen redovisar vidare att man
haft sammanslagningskostnader med anledning
av Transportstyrelsens bildande på 5,3 miljoner
kronor.
3.5.6

Analys och slutsatser

Även transportområdet präglades av den svaga
konjunkturen
Liksom i många andra samhällssektorer har
utvecklingen inom transportområdet präglats av
den kraftiga nedgång i världskonjunkturen som
inleddes under hösten 2008. Persontransportarbetet inom järnvägsområdet och
godstrafiken på väg ökade visserligen, men i
övrigt avmattades eller minskade volymerna
inom transportområdet. Under 2009 är
ytterligare minskningar av transportarbetet att
vänta.
För Luftfartsverket, Sjöfartsverket och
Transportstyrelsen (tidigare Luftfartsstyrelsen)
innebär
konjunkturläget
ett
ansträngt
ekonomiskt läge eftersom myndigheterna
finansierar hela eller delar av sin verksamhet med
inkomster från avgifter som i stor utsträckning
är volymbaserade. Utvecklingen med stigande
oljepriser till historiskt höga nivåer fick en
plötslig vändning och medförde att kostnaderna
för statens avtal rörande flygtrafik och färjetrafik
till och från Gotland minskade under hösten
2008. Utvecklingen på valutamarknaderna med

en svagare krona har emellertid delvis verkat i
motsatt riktning.
Såväl positiva som …
År 2008 hade Sverige det lägsta antalet dödade i
vägtrafiken sedan 1945. Regeringens bedömning
är att statens insatser inom trafiksäkerhetsområdet har en stor del i den positiva
utvecklingen.
Även vid sidan av den positiva utvecklingen
inom trafiksäkerhetsområdet finns det flera
positiva utvecklingstendenser att lyfta fram.
Kraftiga förbättringar har skett när det gäller
statlig väg som stängs av för tung trafik på grund
av tjällossning. Sverige är nu nere på nivåer som
ligger på ungefär en femtedel av den mängd
avstängningar som förekom i början av 2000talet. Riktade investeringar och en mer
återhållsam tillämpning av restriktioner ligger
bakom förbättringarna. En annan förbättring
som är värd att lyfta fram är att punktligheten
för hela tågtrafiken ökade och att antalet
förseningstimmar för tågtrafiken minskade.
Arbetet
med
särskilda
satsningar
på
punktlighetshöjande åtgärder, s.k. kraftsamlingar
i storstadsområdena som Banverket initierat
tillsammans med trafikoperatörer och trafikhuvudmän, har gett direkta resultat genom ökad
ankomstpunktlighet för tågtrafiken.
… negativa utvecklingstendenser
Det finns även exempel på problem och negativa
tendenser. Ett stort problem är att målet om ett
trafiksystem som är helt anpassat efter behoven
hos personer med funktionsnedsättningar 2010
med stor sannolikhet inte kommer att uppnås.
Andra problem är att standarden på vägnätet i
vissa avseenden har försämrats och att det
förekommer viss kapacitetsbrist inom järnvägen
i storstäderna.
Närtidssatsningen och andra viktiga åtgärder
under året
Regeringen har genom den närtidssatsning på
infrastruktur som beslutades hösten 2008 visat
att man tar problemen på stort allvar. Närtidssatsningen har inneburit en ökad takt i såväl vägsom järnvägsinvesteringar och att ett stort antal
viktiga investeringar och underhållsåtgärder
kommer att kunna påbörjas de närmaste åren.
I proposition 2008/09:35 Framtidens resor och
transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
konstaterar
regeringen
att
anläggningsmarknaden har låg produktivitetsutveckling med
43
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svag konkurrens och innovationsförmåga.
Därför bedömer regeringen att en tvåprocentig
produktivitetsförbättring per år inom anläggningsmarknaden är en realistisk förväntning för
den kommande planperioden 2010–2021.
Regeringen har också gett Banverket och
Vägverket i uppdrag att införa en styrmodell för
stora investeringsprojekt inklusive metoder för
val av entreprenadform. Verkens arbete följs upp
kvartalsvis av regeringen. Banverket och
Vägverket bedriver därutöver ett gemensamt
effektiviseringsarbete inom administration och
IT som förväntas ge betydande besparingar
kommande år.
Andra exempel på viktiga åtgärder är
isbrytarverksamheten som ska fortsätta att
vidareutvecklas, bl.a. genom ett samarbete med
Finland. Ett effektivt och rationellt utnyttjande
av isbrytarresurserna på Östersjön är av yttersta
vikt för ett flertal industrier i Östersjöregionen
och således också en angelägenhet för hela övriga
Europa. Även arbetet med att utveckla
lotsningsverksamheten och dess effektivitet är av
stor vikt.
Vidare vill regeringen framhålla det omfattande internationella och nationella arbetet
som Sjöfartsverket och Kustbevakningen
bedriver med att både reducera sjöfartssektorns
negativa miljöpåverkan och vidta olika sjösäkerhetshöjande åtgärder. En annan fråga med
relevans för miljön är att flera av de statliga
flygplatserna inte har miljötillstånd för ökad
produktion.
Den
mest
betydelsefulla
begränsningen är utsläppstaket vid Arlanda.
Avgörande blir här Luftfartsverkets dialog med
berörda intressenter samt möjligheterna till ökat
kollektivresande till och från flygplatser.
En effektivare organisering av statens verksamheter
inom transportområdet
Under 2008 har regeringen intensifierat
arbetet med att lägga grunden för en effektivare organisering av verksamheterna inom
transportområdet. Utgångspunkten för arbetet
har varit att förstärka och samla de
verksamheter som svarar för statens kärnuppgifter och samtidigt bolagisera sådan verksamhet som inte bör drivas i myndighetsform.
En viktig del i förändringsarbetet var
inrättandet av den nya myndigheten Transportstyrelsen som startade sin verksamhet den 1
januari 2009. Med den nya myndigheten har de
statliga insatserna inom reglering, tillsyn och
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tillståndsgivning samordnats och det trafikslagsövergripande perspektivet förstärks. Vidare
innebär förändringen att det har skapats bättre
förutsättningar för att bedriva ett effektivt
säkerhets- och klimatarbete inom transportområdet.
Ett annat viktigt steg var tillsättandet av
Trafikverksutredningen i juni 2008 (dir.
2008:90). Även i detta fall är syftet att utifrån ett
trafikslagsövergripande synsätt söka effektivare
sätt att utföra statens uppgifter inom
transportområdet samt öka nyttan för
medborgare och näringslivet. I propositionen
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35) som
regeringen lade fram hösten 2008 trycktes det på
behovet av såväl en tydligare trafikslagsövergripande ansats som ett ökat regionalt
inflytande och ansvarstagande i den långsiktiga
planeringsprocessen. Detta har även utgjort en
utgångspunkt i de uppdrag som regeringen i
december 2008 givit till trafikverken och länen
rörande åtgärdsplaneringen för transportsystemet för perioden 2010–2021.
Den 1 januari 2009 överfördes vissa
verksamheter i Vägverket och Banverket till
aktiebolagsform. De verksamheter som tidigare
bedrevs av Vägverket Produktion har nu
överförts till Svevia AB (publ) och
verksamheterna vid Vägverket Konsult och
Banverket Projektering har överförts till Vectura
Consulting AB. Båda bolagen ägs helt av staten.
Genom
förändringarna
skapas
bättre
förutsättningar för konkurrensneutralitet samtidigt som skälen att misstänka korssubventionering minskar. Regeringens avsikt är
att genom en bättre fungerande marknad öka
förutsättningarna för utveckling av effektivitet
och produktivitet i berörda verksamheter.

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan invändningar för samtliga myndigheter
inom
transportpolitikens
område,
dvs.
Riksrevisionen har bedömt att myndigheternas
årsredovisningar för räkenskapsåret 2008 i allt
väsentligt är rättvisande.
Den 19 december 2008 överlämnade Riksrevisionens granskningsrapporten Skyddet för
farligt gods (RiR 2008:29). Riksrevisionen har
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granskat om regeringen och ansvariga myndigheter har skapat tillräckliga förutsättningar för
att farligt gods ska skyddas mot antagonistiska
hot, till exempel terrorism. Granskningen visar
att det finns stora olikheter och varierande
brister i skyddsåtgärderna, beroende om det
farliga godset hanteras på flygplatser, i hamnar
eller i godsterminaler för vägar och järnvägar.
Riksrevisionens samlade bedömning är att
regeringen och de ansvariga myndigheterna inte i
alla delar sett till att transporter av farligt gods
har ett godtagbart skydd mot relevanta
antagonistiska hot. Rapporten innehåller
slutsatser och rekommendationer som avser
regeringen, Rikspolisstyrelsen, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap samt Transportstyrelsen. Riksrevisionen kommer att följa upp
granskningen. Rapporten har remitterats.

3.7

Politikens inriktning

En transportsektor som gagnar både näringsliv
och klimat
Transportsektorns utveckling och effektivitet
är väsentlig för vår förmåga att möta framtida
utmaningar som rör klimat och miljö, sysselsättning samt regional tillväxt och utveckling.
Ett väl fungerande transportsystem är en
grundläggande förutsättning för att uppnå en
långsiktigt hållbar tillväxt i alla delar av landet,
såväl gles- och landsbygder, små och
medelstora städer som storstadsområden. För
att möta utmaningarna krävs en samlad politik
och ett trafikslagsövergripande perspektiv och
förhållningssätt.
Bättre styrning med nya transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken
är även fortsättningsvis att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning för medborgarna
och näringslivet i hela landet. I och med
riksdagens beslut den 20 maj 2009 har de
tidigare sex delmålen ersatts med ett
funktionsmål för tillgänglighet och ett
hänsynsmål för säkerhet, miljö och hälsa.
Syftet har varit att skapa en tydligare
målstruktur som är enklare att tolka och
tillämpa.

Infrastruktursatsningar på kort och lång sikt
Den stora amorteringen av infrastrukturlånen
2007 innebar ett ökat utrymme för infrastrukturåtgärder motsvarande 1,2 miljarder
kronor 2008. I samband med statsbudgeten för
2009 beslutades om en särskild närtidssatsning
på infrastruktur om sammanlagt 7,6 miljarder
kronor på väg- och järnvägsinvesteringar för
2009–2010. Närtidssatsningen innebär att
utgångsläget för de nya planerna förbättras
genom att tempot i genomförandet av redan
beslutade planer ökar.
Till följd av förslagen i propositionen
Åtgärder för jobb och omställning beslutade
riksdagen om att öka insatserna för drifts- och
underhållsverksamhet med en miljard kronor
2008–2011.
Regeringen föreslår nu att ytterligare 1,6
miljarder kronor satsas på infrastruktur under
2009–2011. Medlen kommer att användas för
insatser inom både väg- och järnvägsområdet i
syfte att dämpa sysselsättningsnedgången.
Sammantaget innebär detta att regeringens
satsning på infrastrukturen under 2009–2011
uppgår till sammanlagt 11,4 miljarder kronor.
Den 19 december 2008 tog riksdagen ställning
för förslagen i regeringens proposition
Framtidens resor och transporter – infrastruktur
för en hållbar tillväxt. I och med riksdagens
beslut klargjordes ramar och inriktning för den
nu pågående åtgärdsplaneringen. I åtgärdsplaneringen ska trafikverken utarbeta ett
gemensamt förslag till en trafikslagsövergripande
nationell plan medan länen har i uppdrag att ta
fram förslag till planer för respektive län.
Regeringen har för avsikt att under första
kvartalet 2010 fatta beslut om definitiva ramar
till respektive länsplan samt om innehållet i den
nationella planen.
Det finns behov av effektivisering inom
transportsektorn. De åtgärder som prioriteras i
den pågående åtgärdsplaneringen ska vara
samhällsekonomiskt effektiva, bidra till ett
klimateffektivt
och
konkurrenskraftigt
transportsystem för tillväxt och utveckling i alla
delar av landet samt till uppfyllelse av
transportpolitiska mål. Många resor och
transporter omfattar flera färdmedel. Synsättet
att hela resan eller transporten ska fungera ska
därför prägla den fortsatta utvecklingen av
transportsystemet. Ett trafikslagövergripande
perspektiv genomsyrar regeringens politik på
45
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transportområdet och är en central ansats i den
långsiktiga infrastrukturplaneringen.
En ny myndighet Trafikverket bildas för att
säkerställa ett trafikslagsövergripande perspektiv
För att skapa bättre organisatoriska
förutsättningar för att arbeta med utvecklingen av transportsystemet utifrån ett
trafikslagsövergripande
perspektiv,
avser
regeringen bilda ett nytt Trafikverk den 1 april
2010. En väsentlig uppgift för den nya
myndigheten blir att ansvara för en samlad
långsiktig
trafikslagsövergripande
infrastrukturplanering för utveckling av hela
transportsystemet. Trafikverket ska vidare
ansvara för byggande, drift, underhåll och
förvaltning av statliga vägar och järnvägar.
Till Trafikverket överförs verksamheterna
inom Vägverket och Banverket, förutom den
verksamhet som bedrivs vid enheten Banverket
Produktion. Till Trafikverket överförs även
SIKA:s uppgifter rörande modellutveckling/
analysverktyg samt verksamhet rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket.
Vidare överförs till Trafikverket verksamhet från
Transportstyrelsen rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Verksamheten inom
SweRoad kan komma att inte organisatoriskt
hänga samman med Trafikverket. Regeringen
avser under hösten återkomma till riksdagen i
lagstiftningsfrågor rörande inrättandet av
Trafikverket. I samband med detta avser
regeringen också återkomma om SweRoad.
En ny planeringsansats och ett nytt planeringssystem
Redan den nu pågående långsiktiga infrastrukturplaneringen har kännetecknats av ett
bredare och mer trafikslagsövergripande
perspektiv. Det finns dock anledning att
utveckla planeringen ytterligare samt fastare
etablera den s.k. fyrstegsprincipen och därmed
anlägga
ett
tydligare
samhällsbyggnadsperspektiv. Regeringens uppfattning är att den
nuvarande planeringsprocessen är för långt
utdragen i tiden och inte tillräckligt flexibel för
att hantera förändringar och utvecklingen av
behoven i samhället. Det regionala inflytandet
och ansvarstagandet bör förstärkas genom
tidigare dialoger mellan regering och region46

företrädare. På så sätt kan kunskapsutbyte och
samsyn åstadkommas i samband med den mer
åtgärdsinriktade delen av planeringsprocessen.
Regeringen avser återkomma till riksdagen
med en detaljerad beskrivning av det framtida
planeringssystemets utformning.
Regeringen har även tillsatt en parlamentarisk
kommitté som bland annat ska föreslå ändringar
i regelverken som innebär att processen för
byggande av transportinfrastruktur effektiviseras. Kommittén ska redovisa sitt uppdrag
senast den 31 augusti 2010.
Klimatutmaningen måste tas på största allvar
Klimatutmaningen måste tas på största allvar.
Transportsektorn svarar för drygt 30 procent av
de svenska utsläppen av växthusgaser och nära
25 procent av den totala inhemska energianvändningen. Genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet, bl.a. med hjälp
av olika IT-lösningar, och ett brutet fossilberoende ska transportsektorn bidra till att
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan
nås. Transportsektorn ska även bidra till att
övriga miljökvalitetsmål nås.
Det är regeringens inriktning att Sverige år
2030 bör ha en fordonsflotta som är oberoende
av fossila bränslen. Ett betydande arbete för att
minska transportsektorns beroende av fossila
bränslen är redan inlett och en bred palett med
styrmedel finns redan på plats. I propositionen
En sammanhållen klimat- och energipolitik –
Klimat (prop. 2008/09:162) som riksdagen biföll
i juni 2009, redovisas en handlingsplan för en
fossiloberoende fordonsflotta. Regeringens
handlingsplan omfattar såväl skatteförslag som
satsningar på förnybara drivmedel och
alternativa tekniker. Regeringen avser inleda en
dialog med sektorns aktörer i syfte att utveckla
handlingsplanen.
Regeringen kommer att ge kommunerna
möjlighet att förbjuda dubbdäck på vissa gator
genom lokala trafikföreskrifter. Kommunen bör
då också ansvara för utvärderingen och
konsekvenserna av de lokala trafikföreskrifter
man beslutat om. Åtgärden bedöms inte inverka
negativt på trafiksäkerheten och framkomligheten och förväntas minska både buller- och
partikelföroreningarna. Förslaget har anmälts till
EU-kommissionen. Dessutom har regeringen
för avsikt att uppdra åt Transportstyrelsen att
analysera möjligheten för kommuner att införa
miljözoner för personbilar.
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Behov av en utvecklad anläggningsmarknad
Staten satsar årligen betydande belopp för att
sköta, underhålla och utveckla transportinfrastrukturen.
Den
mycket
svaga
produktivitetsutvecklingen och innovationsgraden i anläggningsbranschen har medfört att
samhället relativt sett får allt mindre infrastruktur för satsade medel. Möjligheterna att
realisera de kommande infrastrukturplanerna är
starkt beroende av en utvecklad och effektivare
anläggningsmarknad. Åtgärder behöver vidtas så
att innovationsgraden kan öka och förbättra
anläggningarnas egenskaper och funktionalitet.
Regeringens uppfattning är att staten, i sin
egenskap av stor beställare, har goda möjligheter
att genom sitt agerande påverka marknaden och
dess utveckling. Exempelvis kan upphandlingar
ske och kontrakt tecknas med sådan framförhållning att berörda företag kan genomföra
nödvändig produktionsplanering och därigenom
effektivisera och åstadkomma en jämnare
resursanvändning. Genom utformningen av det
nya planeringssystemet förbättras förutsättningarna för att åstadkomma sådan framförhållning. Det program för en ökad
effektivisering av anläggningsmarknaden som
Trafikverksutredningen föreslagit bör genomföras vilket blir en väsentlig uppgift för det nya
Trafikverket.
För att öka konkurrensen behövs det fler
företag på anläggningsmarknaden. Marknadsinträdet för mindre företag kan underlättas
genom en enklare anbudsgivning. För att få
internationell konkurrens finns anledning att
underlätta för och bjuda in utländska företag att
delta i anbudstävlingarna. Trafikverken bör driva
frågor om en ökad internationell harmonisering
av förfrågningsunderlagen.
Vidare bör det ske en systematisk mätning av
effekterna på produktivitet och produktkvalitet
av olika typer av entreprenad-, ersättnings- och
samverkansformer m.m. inom anläggningsbranschen. Regeringen avser att uppdra åt
Statskontoret att utveckla modeller och metoder
för mätning av produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen. Regeringen har
vidare för avsikt att inom kort tillsätta en
kommitté för uppföljning och analys av
produktiviteten och innovationsgraden i
anläggningsbranschen.
Systemet med årliga anslag för infrastruktursatsningar kan hämma en effektiv
framdrift. Framför allt för stora objekt kan detta

leda till förlängda produktionstider och högre
anläggningskostnader. Regeringen gjorde i
propositionen Framtidens resor och transporter –
infrastruktur för en hållbar tillväxt bedömningen
att särskilda projektanslag med systematisk
kostnadsuppföljning och flexiblare anslagstilldelning kan vara sätt att skapa en flexiblare och
effektivare finansiering av vissa investeringsprojekt. Regeringen har därefter, med bistånd
från Banverket och Vägverket, inlett en analys av
alternativa åtgärder. Frågan bereds för
närvarande i Regeringskansliet.
En ny myndighet Trafikanalys bildas för bättre
kontroll över transportområdet och infrastrukturplaneringen
För att möta de utmaningar och nå de mål som
gäller för transportsektorn krävs en tydligare och
kraftfullare styrning från regeringens sida. Det
förutsätter ett betydligt större inslag av
uppföljning och utvärdering av berörda
verksamheter än vad som hittills varit fallet.
Kunskaper om effekter och konsekvenser av
olika typer av genomförda och tänkbara åtgärder
behöver utvecklas för att kunna ligga till grund
för kommande beslut av regering och riksdag. På
så sätt skapas bättre förutsättningar för en ökad
effektivitet i transportsystemet.
Mot denna bakgrund avser regeringen
inrätta den nya myndigheten Trafikanalys den
1 april 2010. Huvuduppgiften för den nya
myndigheten ska vara att granska och
kvalitetssäkra beslutsunderlag samt utvärdera
genomförandet av olika åtgärder och dess
effekter
inom
transportområdet.
Till
Trafikanalys överförs SIKA:s uppgifter
rörande den officiella statistiken på transportområdet.
Som följd av att Trafikverket och
Trafikanalys bildas den 1 april 2010 avvecklas
Vägverket, Banverket och SIKA.
Tydligare uppdrag – istället för sektorsansvar
Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och såvitt
avser luftfarten Transportstyrelsen har ett s.k.
sektorsansvar för respektive trafikslag.
Vägverket och Banverket ska enligt sina
instruktioner utifrån sitt sektorsansvar vara
samlande, stödjande och pådrivande gentemot
andra aktörer inom respektive transportsystem. Genom inrättandet av det nya
Trafikverket finns inte längre skäl för sådana
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trafikslagsspecifika uppgifter. Regeringen
avser inte i framtiden tillämpa begreppet
sektorsansvar i instruktioner och regleringsbrev. Som Trafikverksutredningen har
föreslagit bör begreppet sektorsansvar ersättas
med tydliga uppdrag och styrmedel som
regeringen
definierar
utifrån
gällande
lagstiftning. För det nya Trafikverket har
regeringen för avsikt att i instruktion och
regleringsbrev precisera och tydliggöra verkets
samlade uppdrag och roll. Att bibehålla ett
sektorsansvar för berörda myndigheter skapar
dessutom efter Transportstyrelsens tillkomst
grund för missförstånd vad avser rollfördelningen inom transportområdet.
Tydligare gränsdragning mellan politik och
marknad
Det behövs en tydligare gränsdragning mellan
förvaltning, politik och marknad. För statens del
är en koncentration på kärnuppgifterna
angelägen och konkurrensutsatt verksamhet bör
av det skälet i normalfallet inte bedrivas i
myndighetsform.
I och med riksdagens beslut den 16 juni 2009
upphävdes SJ AB:s ensamrätt att utföra
persontrafik på kommersiell grund. Det innebar
inledningen av en process som innebär att
marknaden för persontrafik på järnväg öppnas
för konkurrens. Den 1 juli 2009 öppnades
marknaden för veckosluts- och helgtrafik på det
järnvägsnät som förvaltas av staten. Nästa steg i
processen tas den 1 oktober 2009 då hela det
svenska järnvägsnätet öppnas för internationell
persontrafik. Den 1 oktober 2010 öppnas så
slutligen marknaden helt för persontrafik på
järnväg. Från det tillfället har all typ av
persontrafik på järnväg öppnats för konkurrens.
En modernisering av lagstiftningen på
kollektivtrafikområdet behövs för att göra
kollektivtrafiken mer attraktiv. Det bör ges
förbättrade förutsättningar för såväl kollektivtrafikföretag som för berörda regionala
myndigheter att sätta resenärens behov i
centrum när kollektivtrafiktjänster utformas.
Regeringen har låtit utreda lagstiftningen på
kollektivtrafikområdet. Utredningen om en ny
kollektivtrafiklag lämnade ett delbetänkande
(SOU 2009:39) om offentligrättslig lagstiftning i
maj 2009. Utredningen är föremål för remiss och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen avser vidare att konkurrensutsätta
fordonsbesiktningsverksamheten från den 1 juli
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2010. En omreglerad besiktningsmarknad med
effektiv konkurrens kommer att leda till bättre
service till rimliga priser för konsumenter och
brukare samt ge valfrihet och möjlighet för
kunderna att påverka serviceutbudet.
Den 1 januari 2009 överfördes verksamheten
vid Vägverket Produktion till Svevia AB och
verksamheterna vid Vägverket Konsult och
Banverket Projektering till Vectura Consulting
AB. Båda bolagen ägs helt av staten. Regeringen
föreslår i propositionen Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket
Produktion att verksamheten vid Banverket
Produktion överförs till ett eller flera av staten
helägda bolag. Regeringen avser vidare att inom
kort återkomma till riksdagen med ett förslag
som innebär att Luftfartsverkets flygplatsverksamhet
bolagiseras.
Bolagiseringarna
genomförs bl.a. för att öka förutsättningarna för
konkurrensneutralitet på marknaden och
eliminera misstankar om korssubventionering.
Med en bättre fungerande marknad ökar även
kraven på utveckling av effektivitet och
produktivitet i verksamheten. En bättre
fungerande konkurrens leder till ett effektivare
resursutnyttjande vilket kommer samhället till
del i form av lägre priser och högre kvalitet.
Därutöver bidrar bolagiseringarna till förbättrade
förutsättningar för verksamheterna att utvecklas.
Regeringen avser tillsätta en utredning om
förutsättningarna att bolagisera Banverket ICT
(telekommunikationsverksamhet) som är en del
av Banverkets uppdragsverksamhet.
För närvarande svarar Vägverket för
anordnande av kunskaps- och körprov för
körkort. Prov för erhållande av förarbevis för
moped och terrängskoter anordnas dock av
privata aktörer. Körkortsprovverksamheten
berör många människor och företag. Det är
därför viktigt att den sker på ett effektivt och bra
sätt. Beredning av möjligheterna att lämna över
hela eller en del av provverksamheten till privata
intressenter fortsätter inom Regeringskansliet
och regeringen avser att återkomma till
riksdagen i denna fråga.
Konsultbolaget McKinsey & Company har på
Näringsdepartementets uppdrag gjort en
genomgång av möjlig struktur för bolagen
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
Aktiebolag (Svedab), Arlandabanan Infrastructure AB och Botniabanan AB (publ) samt
affärsverket Statens Järnvägar. Rapporten har
presenterats vid en hearing i Närings-
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departementet. Rapporten diskuterar olika
alternativ för samordning som alla syftar till att
minska sårbarheten, öka effektiviteten och
minimera genomföranderiskerna. Målet har varit
att skapa en samordnad grupp av bolag med en
effektiv verksamhet och enhetlig förvaltning. En
samordnad struktur innebär att sårbarheten kan
minskas kraftigt och att kostnaderna kan
reduceras. Kostnadsreduktionen uppstår som en
följd av att verksamheten får en gemensam
förvaltningsorganisation vilket ger möjlighet att
reducera beroendet och även kostnaderna för
externa konsulter, samt genom synergier i
administrativa processer, lokaler och kringkostnader. Regeringen avser att närmare utreda
möjligheterna och formerna för en samordning
av bolagen, för att kraftigt kunna minska
verksamheternas sårbarhet samt reducera
kostnaderna i bolagen. Exempelvis kan detta ske
genom att en koncernstruktur skapas, fusion
mellan två eller flera bolag eller annan
samordning mellan bolagen. Regeringen
bedömer inte att Affärsverket Statens järnvägar
organisatoriskt ska höra samman med bolagen,
men bedömer att rapporten visar på att viktiga
samarbetsområden kan finnas mellan de berörda
bolagen och affärsverket.
Effektivare hantering av körkort och yrkestrafik
Ett viktigt steg i regeringens arbete med att
skapa en effektivare och mer ändamålsenligt
organiserad statlig verksamhet tas då
länsstyrelsernas uppgifter inom körkort- och
yrkestrafikområdet förs till Transportstyrelsen
den 1 januari 2010. Med förändringen stärks
Transportstyrelsen i sin roll som kontroll- och
tillståndsmyndighet inom transportområdet.
På några års sikt kommer verksamheten att
kunna bedrivas till en total årlig kostnad som
understiger dagens med cirka 50 miljoner
kronor.
Enklare och färre regler inom transportområdet
Med Transportstyrelsens inrättande den 1
januari 2009 togs ett viktigt steg i regeringens
arbete att skapa enklare och tydligare regler
inom transportområdet. Transportstyrelsen har
på regeringens uppdrag identifierat 57 förslag till
regelförenklingar som rör samtliga fyra trafikslag
som nu både myndighet och departement
arbetar vidare med. Transportstyrelsen ser även
över samtliga sina föreskrifter i syfte att så långt

det är möjligt minska företagens administrativa
börda och förenkla deras vardag.
Ett av dessa förslag är att slopa systemet med
utskick av kontrollmärken. Den 1 januari 2010
avskaffas systemet med kontrollmärken för
vägfordon. Därmed upphör nu gällande regel att
ett kontrollmärke ska appliceras på den bakre
registreringsskylten som ett tecken på att det
fordon det sitter på får föras i trafik på väg.
Kontrollmärkets avskaffande innebär en
märkbar förenkling för fordonsägare och
minskade
administrativa
kostnader
för
näringslivet samt minskade kostnader i staten.
Fordonsmålvakter
De fordonsrelaterade skulderna fortsätter att
öka. På mindre än ett år har de ökat med över
100 miljoner kronor och totalt uppgår nu
skulderna
till
1,15
miljarder
kronor.
Fordonsskatt och felparkeringsavgift är bland de
största enskilda skuldslagen i Kronofogdemyndighetens utsöknings- och indrivningsdatabas. Under år 2008 ligger andelen som
drivits in på 63 procent för fordonsskatt och på
45 procent för felparkeringsavgifter. Trängselskatt är ett nytt skuldslag i Kronofogdemyndighetens register och skuldbeloppet ökar
snabbt. Andelen som drivs in är 21 procent.
Enligt beräkningar kommer det totala
skuldbeloppet att ligga på cirka 700 miljoner
kronor vid årsskiftet 2012/2013, alltså en ökning
med 329 procent. De 100 gäldenärer som har
störst sammanlagda fordonsrelaterade skulder
står tillsammans för 92 miljoner kronor i
skuldbelopp, vilket är 8 procent av det totala
skuldbeloppet för fordonsrelaterade skulder i
riket, av dessa saknar 54 stycken gäldenärer
utmätningsbara tillgångar. Regeringen anser att
det är angeläget att lösa problemet med
fordonsmålvakter.
Transportstyrelsen
och
Kronofogdemyndigheten
har
överlämnat
gemensamma förslag till regler som syftar till att
försvåra verksamheten med fordonsmålvakter
och minska antalet fordonsrelaterade skulder.
Förslagen är inriktade på olika åtgärder kopplade
till sådana fordonsrelaterade skulder som är av
offentligrättslig karaktär och där Transportstyrelsen ansvarar för indrivningen, d.v.s. skatter
och felparkeringsavgifter (gatumark). Rapporten
med förslag har nu skickats ut på sedvanlig
remissomgång.
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Nya satsningar på alkolås
Vid cirka 15 procent av dödsolyckorna är
alkoholpåverkade motorfordonsförare involverade. Det krävs en bred uppsättning åtgärder för
att motverka rattfylleri, men det finns också
anledning att befara att nykterheten i trafiken
följer utvecklingen för alkoholkonsumtionen i
samhället generellt. I syfte att rattfyllerister i
princip endast ska kunna köra med alkolås avser
regeringen att återkomma till riksdagen med
förslag till nya regler på området. Regeringen
avser att låta Transportstyrelsen nyttja medel
från Vägverket för att möjliggöra subventionering av de administrativa kostnaderna för
hantering av alkolås för rattfyllerister.
Regeringen vill även åstadkomma ett minskat
rattfylleri genom ett ökat användande av alkolås i
förebyggande syfte. Sedan den 1 februari 2009
har statliga myndigheter krav på att införa
alkolås och målet är att 75 procent av statens
fordon ska ha alkolås 2012. Kommuner och
landsting ligger redan långt framme i detta
arbete, bland annat då det gäller krav på alkolås i
skolskjutsar. Sverige arbetar också för införande
av obligatoriska krav på alkolås i kommersiella
bussar och lastbilar inom EU.
Svenska insatser för en starkare Östersjöregion
Östersjöstrategin är en prioriterad fråga under
det svenska ordförandeskapet i EU och syftar
bland annat till att öka EU:s engagemang i
östersjöregionen. Ett av strategins fokus ligger
på transportområdet där det betonas att väl
utvecklade transportsystem och infrastruktur är
en grundförutsättning för regionens möjligheter
att utvecklas. Sverige kommer att tillsammans
med Litauen vara koordinator för de insatser
som strategin identifierat för att åstadkomma en
mer tillgänglig region såväl för transportflöden
såväl inom regionen som till omvärlden På
svenskt initiativ har arbetet med en
transportstudie, Baltic Transport Outlook,
påbörjats som ska bidra med bättre underlag när
det gäller planering och investeringar då studien
ska beskriva såväl nuvarande som framtida
flöden inom alla transportslag av både gods och
människor i regionen som helhet. Alla länder
kring Östersjön kommer att bidra med underlag
till studien som kommer att vara klar till våren
2011. Östersjöstrategin innehåller också ett
flertal viktiga åtgärder för att nå hänsynsmålet
avseende säkerhet miljö och hälsa, bl.a. genom
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åtgärder för att öka sjösäkerheten och för att
minska sjöfartens miljöpåverkan.
Initiativ till stärkt samarbete i fråga om
gränsöverskridande infrastruktur har tagits med
de skandinaviska grannländerna. Tillsammans
med Norge arbetar Sverige just nu för att
åstadkomma en förlängning av nuvarande E 16
från Oslo till Gävle. Ett annat exempel är att
initiativ kommer att tas för att se över hur bl.a.
kapacitetsutnyttjandet på Öresundsförbindelsen
kan förbättras.
En framtida europeisk transportpolitik
Sverige kommer under sitt EU-ordförandeskap
ägna stor uppmärksamhet åt kommissionens
arbete med en vitbok om EU:s transportpolitik
efter 2010. SIKA har på regeringens uppdrag
tagit fram en s.k. SWOT-analys som beskriver
de europeiska transportsystemens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. Med avstamp i
SIKA:s arbete kommer Sverige särskilt betona
vikten av ett sammanhängande och effektivt
europeiskt transportsystem där införande och
användningen av ny teknik kommer att spela en
betydande roll.
Kommissionen har vidare inlett arbetet med
att revidera riktlinjerna för det transeuropeiska
transportnätverket (TEN-T). På svenskt initiativ
har ett nordisk-baltiskt samarbete etablerats,
med syfte att samarbeta och ta gemensamma
initiativ i frågan. En viktig utgångspunkt för
Sverige är att TEN-T bättre kan bidra till
skapandet av ett gemensamt europeiskt
transportsystem.

3.8

Budgetförslag

3.8.1

1:1 Vägverket: Administration

Tabell 3.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

2008

Utfall

894 075

2009

Anslag

868 819

2010

Förslag

234 609

2011

Beräknat

0

2

2012

Beräknat

0

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 698
835 839

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.
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Fram till den 31 mars 2010 används anslaget för
Vägverkets förvaltningskostnader. Från anslaget
finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering
och uppföljning av verksamheten, övrig stödverksamhet och intern utveckling till den del
dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till
kärnverksamhetens produkter och tjänster/prestationer.
Vidare finansieras transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning som inte är direkt
hänförliga till Vägverkets produkter och tjänster
från anslaget.

Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Vägverket: Administration
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

868 819

868 819

868 819

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från
andra anslag

26 803

46 032

64 329

-21 648

-22 113

-22 555

-639 365

-892 738

-910 593

234 609

0

0

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Regeringens överväganden
Regeringen avser att inrätta Trafikverket den 1
april 2010. Trafikverket ska ha tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv förvaltning och
ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet
med att utveckla det samlade transportsystemet.
Trafikverket övertar verksamheterna inom
Vägverket och Banverket, förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten Banverket
Produktion. Till Trafikverket överförs även
SIKA:s uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket.
Vidare överförs till Trafikverket verksamhet från
Transportstyrelsen rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Med anledning av den
nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket,
Banverket och SIKA den 31 mars 2010. Detta
innebär att anslag 1:1 Vägverket: Administration
kommer att upphöra efter 2010. De avvecklingskostnader som kommer att uppstå till följd av
myndighetsomorganisationen kommer att finansieras inom befintliga anslag.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.2

1:2 Väghållning

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

30 049 456

2009

Anslag

22 241 626

2010

Förslag

20 645 765

2011

Beräknat

21 649 708

2

2012

Beräknat

20 902 125

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-351 529
21 782 998

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 114 663 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 19 985 835 tkr i 2010 års prisnivå.

Fram till den 31 mars 2010 disponeras anslaget
av Vägverket. Fr.o.m. den 1 april 2010 disponeras anslaget av det nybildade Trafikverket. Som
en följd av detta kommer anslaget 1:2 att
benämnas Väghållning fr.o.m. 2010.
Anslaget används för
-

statlig väghållning, vilket innefattar
vägplanering, byggande, drift, bärighetsåtgärder, underhåll och fysiska trafiksäkerhetsåtgärder, gång- och cykelvägar på det
statliga vägnätet, ränta och amortering på
upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda väginvesteringar
och anläggningstillgångar samt kostnader
för ränta och amorteringar av upptagna lån,

-

bidrag, vilket innefattar de statsbidrag som
myndigheten administrerar till kollektivtrafik inklusive handikappanpassningsbi-

Förslag och beräkningar 2010
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 234 609 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Vägverket: Administration för 2010.
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drag och särskilda bidrag till storstädernas
trafiksystem, enskilda vägar, bidrag till
gång- och cykelbehov, planskilda passager
m.m. för att minska konfliktpunkter mellan
skyddade och oskyddade trafikanter, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på
kommunala vägar samt kompensation till
kommunerna för lokal och regional busstrafik,
-

-

Tabell 3.21 Intäkter som Vägverket disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2010

2011

Vägverket, Färjerederi och
VUC (Vägsektorns utbildningscentrum)
Intäkter

65 500

68 600

Kostnader efter finansnetto

62 600

65 000

Resultat efter finansnetto

2 900

3 600

105

106

andra insatser, utöver väghållning och bidrag, som syftar till att uppnå de transportpolitiska målen,

Kostnadstäckning i procent

Intäkter

46 000

47 000

investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen som görs med överskott från trängselskatten.

Kostnader

38 000

41 000

Resultat

8 000

6 000

121

115

Intäkter

287 000

298 000

Kostnader

273 000

294 000

Resultat

14 000

4 000

105

101

Intäkter

80 000

80 000

Kostnader

80 000

80 000

0

0

100

100

När det gäller samhällets krisberedskap ingår
Vägverket i samverkansområde Transporter.
Fr.o.m. den 1 april 2010 kommer det nybildade
Trafikverket att ingå i samverkansområde
Transporter.

Övriga avgifter

Kostnadstäckning i procent
Offentligrättsliga avgifter

Kostnadstäckning i procent
Avgift Svinesundsförbindelse

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamheten omfattar uppdragsverksamhet,
offentligrättsliga avgifter och avgift för färd på
Svinesundsförbindelsen. I Vägverkets uppdragsverksamhet ingår affärsenheten Vägverket: Färjerederiet. Utgångspunkten för affärsenheten är
att uppnå en lönsamhet i nivå med branschen i
övrigt, skild från Vägverkets övriga delar. I uppdragsverksamheten ingår även att administrera
stödsystem för andra aktörer inom sektorn.
Huvudregeln för denna verksamhet är att full
kostnadstäckning ska uppnås. Vägverket
beslutar själv (efter samråd med Ekonomistyrningsverket) om prissättningen för uppdragsverksamheten. Vägverkets uppdragsverksamhet
omfattar följande tjänster.
−
−
−
−
−

Försäljning av informationsuttag ur den
nationella vägdatabasen.
Försäljning av vägfärjetjänster (Vägverket
Färjerederiet).
Tillhandahållande av fordon vid förarprov.
Försäljning av utbildning (Vägsektorns utbildningscentrum VUC).
Reservbromateriel.

I tabellen nedan framgår kostnader och intäkter
för den avgiftsbelagda verksamheten i Vägverket.
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Resultat
Kostnadstäckning i procent

De offentligrättsliga avgifter som Vägverket inte
disponerar är ansökningsavgifter för främst
transportdispenser. De redovisas i tabell 3.22.
Tabell 3.22 Intäkter som Vägverket inte disponerar
Tusental kronor (löpande priser)
2010

2011

Intäkter

24 000

24 000

Kostnader

24 000

24 000

Offentligrättsliga avgifter

Resultat
Kostnadstäckning i procent

0

0

100

100

Från den 1 april 2010 kommer den ovan beskrivna verksamheten övertas av det nybildade
Trafikverket.
Investeringsplan

Vägverkets investeringsvolym bestäms av anvisade anslag, de lån Vägverket tar upp och de tillskott som erhålls via externa bidrag. Investeringarna omfattar de investeringar som fastställts av
den tidigare regeringen i nationell väghållnings-
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plan och av länen i de regionala planerna samt
den närtidssatsning som riksdagen beslutade om
i samband med statsbudgeten för 2009. Därutöver omfattar Vägverkets investeringar broar

som ersätter färjor, tidigarelagda vägprojekt och
andra särskilt godkända vägprojekt som helt eller
delvis finansieras med lån och/eller externa bidrag.

Tabell 3.23 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

lnvestering i nationell plan, inkl. närtid1

5 382

7 330

7 634

4 578

2 542

Investering i regional plan, inkl. närtid

2 229

3 090

2 014

2 081

2 081

3 940

4 020

Höjd ram, ofördelat2
Bärighetshöjande åtgärder, inkl. närtid

1 307

1 393

1 344

1 387

1 387

Överskott trängselskatt

156

162

410

529

549

Investeringar i anläggningstillgångar

352

235

160

460

110

Summa investeringar

9 426

12 210

11 562

12 975

10 689

Anslag (inkl. anslagskredit)

7 081

9 667

9 670

10 781

9 822

Lån

1 619

2 126

1 792

2 118

791

726

417

100

76

76

9 426

12 210

11 562

12 975

10 689

Medfinansiering, förskottering m.m.
Summa finansiering
1

Inklusive medfinasiering, däribland TEN-medel.
2
Utifrån riksdagens beslut om planeringsramar för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet ökas med 3 850 miljoner
kronor i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan väg- respektive banhållningsanslagen kommer att avgöras
efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela tillskottet på 3 850 miljoner kronor 2011 respektive 2012 tillfälligtvis lagts på anslaget 1:2 Väghållning. Beloppen är i 2009 års prisnivå.

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Den verksamhet som Vägverket bedriver innebär ofta att Vägverket ingår avtal med externa
parter om ekonomiska förpliktelser för flera år
framåt i tiden. Det gäller såväl avtal om investeringar som avtal gällande drift och underhåll
av vägnätet. Vägverket sluter fleråriga FoU-avtal
och har i uppdrag att lämna bidrag till olika ändamål. Med hänsyn till det anförda bör regeringen ges bemyndigande att ingå sådana ekonomiska förpliktelser. Detta bemyndigande bör
avse all upphandlad verksamhet och bidrag där
fleråriga avtal sluts, som inte faller under 13 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten, oavsett om
avtalen avser Vägverkets interna resultatenheter
eller externa leverantörer. Regeringen föreslår att

bemyndigandet avser det totalbelopp som regeringen får ha bundit upp i avtal vid budgetårets
utgång. Regeringen föreslår på tilläggsbudget i
denna proposition att bemyndiganderamen för
2009 höjs från 27 700 000 000 kronor till
28 700 000 000 kronor. Bakgrunden till detta är
att upphandlingen av E18 Hjulsta-Kista har
kunnat påbörjas snabbare än beräknat.
Bemyndigandet för 2010 föreslås till
31 000 000 000 kronor i enlighet med tabell 3.24.
I beräkningarna av bemyndigandets storlek
inkluderas framtida räntekostnader på upptagna
lån. Vid beräkningen av bemyndiganderamen har
en kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen inte är bundna.

Tabell 3.24 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden, inklusive räntekostnader
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012-

36 117 000

21 534 000

28 699 000

28 999 000

18 999 000

-10 000 000

-18 999 000

16 573 000

19 452 000

12 500 000

-31 156 000

-12 287 000

-12 200 000

21 534 000

28 699 000

28 999 000

47 800 000

1

31 000 000

28 700 000

18 999 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna propositio
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Riksdagen beslutade med anledning av
tilläggsbudgeten i samband med 2004 års ekonomiska vårproposition (prop. 2003/04:100, bet.
2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:274) att regeringen får besluta om en låneram i Riksgäldskontoret för de prioriterade väg-projekten E 6
delen Rabbalshede–Hogdal, E 20 delen Tollered–Alingsås samt genom Alingsås, Rv 40 delen
Brämhult–Hester, Rv 40 delen Haga–Ljungarum, Rv 45 delen Angeredsbron–Älvängen,
Rv 44 delen Båberg–Väne Ryr samt Rv 49 Skara–
Varnhem. Dessa prioriterade vägprojekt beräknas kosta sammantaget 8 500 miljoner kronor i
2004 års prisnivå. Vägprojekten ska amorteras i
25 år efter färdigställande.
Låneramen 2010 för dessa ändamål förslås
sammanlagt uppgå till 4 700 000 000 kronor.
Fram till den 31 mars 2010 disponeras låneramen
av Vägverket. Från den 1 april 2010 disponeras
låneramen av det nybildade Trafikverket.
I tabell 3.25 (beräknad nettoupplåning) redovisas nettoupplåningen med utgångspunkt från
nu fattade beslut och förslag om anslag för
amortering.
I tabell 3.26 redovisas Vägverkets ackumulerade skuld 2008–2017, vilken är en konsekvens
av den nettoupplåning som anges i tabell 3.25
(beräknad nettoupplåning).

Lån som tas upp av Vägverket

Vägverket har tagit upp lån för att finansiera anläggningstillgångar, broar som ersätter färjor och
vissa specifika vägprojekt. När det gäller anläggningstillgångar ska dessa enligt lagen
(1996:1059) om statsbudgeten finansieras med
lån i Riksgäldskontoret. Vägverkets omsättningstillgångar finansieras över verkets räntekonto med därtill kopplad kredit. I det följande
ges en närmare redovisning av vad de olika delposterna i tabell 3.25 (beräknad nettoupplåning)
innebär.
Vägverket får ta upp lån i Riksgäldskontoret
för broinvesteringar som ersätter färjor på statens vägnät utan att öka Vägverkets anslagsförbrukning. För att betala lånekostnaderna för
sådana objekt ska Vägverket använda inbesparade driftmedel från färjetrafiken.
Den tidigare regeringen undertecknade 2002
ett avtal med den norska regeringen om byggandet av Svinesundsförbindelsen. Investeringsutgifterna är lånefinansierade i både Sverige och
Norge. De svenska lånen för Svinesundsförbindelsen ska vara slutamorterade till 2022.

Tabell 3.25 Beräknad nettoupplåning för vägar 2009–2017
Miljoner kronor
Objekt

Skuld
2008-12-31

2009

2010

2011

2012

2013

Broinvesteringar

126

-13

-13

-13

-12

-13

-8

-8

-8

-7

31

E6 Svinesundsförbindelsen

720

-36

-38

-38

-38

-54

-57

-60

-63

-67

269

E6 Svinesundsförbindelsen, Tullstation

72

-72

Prioriterade projekt

147

1 891

1 632

1 658

578

-240

-240

-240

-240

-240

4 706

1 065

1 770

1 581

1 607

528

-307

-305

-308

-311

-314

5006

Totalt

2014

2015

2016

2017

Skuld
2017-12-31

Tabell 3.26 Beräknad låneskuld för vägar 2008–2017
Miljoner kronor
Objekt

Skuld
2008

Skuld
2009

Skuld
2010

Skuld
2011

Skuld
2012

Skuld
2013

Skuld
2014

Skuld
2015

Skuld
2016

Skuld
2017

Broinvesteringar

126

113

100

87

75

62

54

46

38

32

E6 Svinesundsförbindelsen

720

684

646

608

569

515

458

398

335

268

E6 Svinesundsförbindelsen,
Tullstation

72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

2 038

3 670

5 328

5 906

5 666

5 426

5 186

4 946

4 706

1 065

2 835

4 416

6 023

6 550

6 243

5 938

5 630

5 319

5 006

Prioriterade projekt
Totalt

54
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Merparten av de lån som Vägverket har ska återbetalas genom att Vägverkets anslag belastas
med kostnader för räntor och amorteringar. Ett
undantag utgörs av lånen för nya Svinesundsförbindelsen som återbetalas med avgifter. I tabell 3.27 redovisas det beräknade årliga anslagsbehovet 2008–2017 för räntor och amortering av
dessa lån vid en kalkylränta på 4,5 procent.
Tabell 3.27 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för vägar 2008–2017
Miljoner kronor
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Lån i RGK
Räntor

870

35

86

157

225

260

250

239

228

217

Amorteringar

11 615

0

0

0

103

240

240

240

240

240

Totalt anslagsbelastning

12 485

35

86

157

328

500

490

479

468

457

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.

Regeringens överväganden
Överväganden för 2010
I förra årets budgetproposition (prop.
2008/09:1, utgiftsområde 22) föreslog regeringen en närtidssatsning för att säkerställa att
angelägna projekt kan genomföras i ett snabbare,
mer rationellt tempo och att prioriterade projekt
med god samhällsekonomisk lönsamhet kan tidigareläggas i hela landet. Mot bakgrund av
ovanstående tillfördes anslag 1:2 Väghållning och
statsbidrag 2 660 miljoner kronor 2009 och
2 180 miljoner kronor 2010.
Riksdagen har beslutat om planeringsramar
för drift- och underhåll och för utveckling av
transportsystemet (prop. 2008/09:35 bet.
2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145) för perioden
2010–2021. Beslutet innebär att planeringsramen
för drift och underhåll av nationella stamvägar
inklusive enskild väghållning ska vara 136 miljarder kronor. Planeringsramen för utveckling av
transportsystemet ska vara 217 miljarder kronor
varav planeringsramen för regional transportinfrastruktur ska vara 33,1 miljarder kronor. Planeringsramen för utveckling av transportsystemet
omfattar investeringar i alla trafikslag. Utifrån
riksdagens beslut om planeringsramar för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet
ökas med 3 850 miljoner kronor i förhållande till
beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan anslagen
kommer att ändras efter att åtgärdsplaneringen

för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I
avvaktan på detta har hela tillskottet på 3 850
miljoner kronor 2011 respektive 2012 tillfälligtvis lagts på anslaget 1:2 Väghållning.
Regeringen avser att inrätta Trafikverket den 1
april 2010. Trafikverket ska ha tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv förvaltning och
ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet
med att utveckla det samlade transportsystemet.
Trafikverket övertar verksamheterna inom Vägverket och Banverket, förutom den verksamhet
som bedrivs vid enheten Banverket Produktion.
Detta innebär att Trafikverket även övertar bl.a.
de avtal om ekonomiska förpliktelser som Vägverket ingått med externa parter samt de lån
Vägverket tagit upp för specifika vägprojekt
m.m. Till Trafikverket överförs även SIKA:s
uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen som
bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare överförs till
Trafikverket verksamhet från Transportstyrelsen
rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen
och riksintressen inom luftfarten samt drift- och
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Regeringen avser under hösten återkomma till
riksdagen
i
lagstiftningsfrågor
rörande
inrättandet av Trafikverket. Med anledning av
den nya myndighetsstrukturen avvecklas
Vägverket, Banverket och SIKA den 31 mars
2010.
Som en följd av detta kommer anslaget 1:2
Väghållning och statsbidrag att benämnas Väg55
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hållning fr.o.m. 2010 och disponeras av Trafikverket fr.o.m. den 1 april 2010.
Lågkonjunkturen 2009 och 2010 innebär att
det finns möjligheter att ta tillvara lediga resurser
inom byggsektorn som kan användas för statliga
investerings- och underhållsåtgärder inom infrastrukturområdet. På vägsidan finns det ett eftersatt underhåll som kan åtgärdas genom tidigareläggningar av redan planerade insatser.
Regeringen föreslår därför en tidigareläggning av
främst underhållsåtgärder motsvarande ett belopp om totalt 753 miljoner kronor under 2009
och 2010. Regeringen föreslår därför på tilläggsbudget i samband med denna budgetproposition
att anslag 1:2 Väghållning och statsbidrag höjs
med 65 miljoner kronor. I denna proposition föreslår regeringen vidare att anslag 1:2 Väghållning
höjs med 688 miljoner kronor 2010. Förstärkta
satsningar på infrastrukturunderhåll och investeringar innebär insatser som kan ge jobb redan
på relativt kort sikt och de bidrar därför till att
dämpa sysselsättningsfallet. Därtill är satsningarna viktiga tillskott för ökad tillgänglighet i
transportsystemet. Tidigareläggningen av underhållsåtgärderna innebär att anslagen kan dras ned
2012 och 2013 när byggkonjunkturen förväntas
ha stabiliseras.
Riksdagen har ändrat i 4 kap. 7 § miljöbalken
så att det blir möjligt att vidta åtgärder som innebär ett tillfälligt intrång eller en tillfällig skada i
en nationalstadspark. Det ska vara fråga om åtgärder som leder till en höjning av en parks natur- eller kulturvärden eller som tillgodoser ett
annat angeläget allmänt intresse. Bestämmelsen
kommer att förenkla byggandet av Norra länken
vid Bellevueparken i Stockholms kommun genom att göra det möjligt att där anlägga en
jordtunnel genom att schakta från markytan, vilket är en mer konventionell och beprövad tunnelteknik än rörtryckning. Den enklare tekniken
med schaktning från markytan beräknas kunna
ge besparingar på mellan 800 till 1 200 miljoner
kronor. Vägverket ansvarar för att finansiera de
rimliga åtgärder som – enligt vad som kommer
fram i samråd med länsstyrelsen – behöver vidtas
för att återställa parken när de blir aktuella att
genomföras.
Regeringen avser att under hösten 2009 återkomma till riksdagen med förslag som innebär
att fordonsbesiktningsverksamheten kan utsättas
för konkurrens från den 1 juli 2010. Anslaget
1:18 Transportstyrelsen bör därför ökas med 10,4
miljoner kronor per år från 2010. Finansiering
56

sker genom att anslag 1:2 Väghållning minskas
med motsvarande belopp.
I syfte att rattfyllerister i princip endast ska
kunna köra med alkolås avser regeringen att
återkomma till riksdagen med förslag till nya
regler på området. För att möjliggöra subventionering av de administrativa kostnaderna för
hantering av alkolås för rattfyllerister avser
regeringen att låta Transportstyrelsen nyttja
medel för trafiksäkerhetsåtgärder under anslaget
1:2 Väghållning. Subventionering av de administrativa kostnaderna föreslås införas från den 1 juli
2010 och beräknas uppgå till 7,5 miljoner kronor
2010 och 15 miljoner kronor per år från 2011.
Vilka verksamheter som skulle föras över till
Transportstyrelsen stod inte helt klart förrän
efter det att budgetpropositionen för 2009 hade
överlämnats till riksdagen. En del av de verksamheter som flyttades över från Vägverket blev
därför inte finansierade. Anslaget 1:18 Transportstyrelsen bör därför ökas med 6 miljoner
kronor per år från 2010. Finansiering sker genom att anslaget 1:2 Väghållning minskas med
motsvarande belopp.
Trängselskatt i Stockholm infördes under
2007. Skillnaden mellan inkomster från trängselskatten och system- och administrationskostnader ska användas till väginvesteringar i Stockholmsregionen. Under 2010 beräknas det
överskott som kan användas för investeringar
uppgå till 410 miljoner kronor. Under 2011 och
2012 beräknas överskottet uppgå till 529 respektive 549 miljoner kronor per år. Överskotten
från trängselskatten tillförs anslaget 1:2 Väghållning.
Regeringen avser att under hösten 2009 lämna
en proposition om politiken för den ideella sektorn, i vilken föreslås att det fr.o.m. 2010
genomförs ett tioårigt forskningsprogram om
det civila samhället (se utgiftsområde 17, avsnitt
15.4.3.) För att bidra till finansieringen av forskningsprogrammet föreslås att anslaget 1:2 Väghållning minskas med 2 ,74 miljoner kronor för
att tillföras anslaget 13:6 Insatser för den ideella
sektorn.
Förslag och beräkningar 2010–2012
Mot bakgrund av de överväganden som redovisats ovan föreslår regeringen att 20 645 765 000
kronor anvisas under anslaget 1:2 Väghållning
för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till
21 649 708 000
kronor
respektive
20 902 125 000 kronor. De exakta beloppen för
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2011 och 2012 för anslagen 1:2 Väghållning och
1:4 Banhållning kommer att avgöras efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är
slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela
tillskottet på 3 850 000 000 kronor 2011 respektive 2012 tillfälligtvis lagts på anslaget 1:2 Väg-

hållning. För 2011 och 2012 gör ändå regeringen
följande preliminära beräkning av anslagets fördelning på anslagsposter och delposter, se tabell
3.28. Det ankommer dock på regeringen att
slutligt besluta om medlens fördelning på poster.

Tabell 3.28 Anslaget 1:2 Väghållning fördelat på anslagsposter och delposter
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009

Prognos
2009

Beräknat
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Sektorsuppgifter

474

530

609

531

547

558

Myndighetsutövning

447

132

154

141

145

149

3 383

3 829

3 914

3 732

2 844

1 785

1 710

1 640

2 180

–

–

3 940

4 020

2 081

2 081

Investeringar i nationell plan
Investeringar i nationell plan – närtidssatsning
Höjd ram – ofördelat väg/järnväg

–

1

Investeringar i regional plan

2 235

2 079

2 208

2 004

–

400

350

–

–

–

8 265

8 760

8 461

9 071

8 840

8 840

12 657

47

82

86

157

328

1 307

1 365

1 393

1 344

1 387

1 387

–

400

400

–

–

–

Trängselskatt i Stockholm

156

567

162

410

529

549

Bidrag för drift och byggande av enskilda vägar

812

870

898

867

893

912

Bidrag för byggande av enskilda vägar, närtidssatsning

–

150

150

–

–

–

Storstadsöverenskommelsen

0

38

137

–

–

307

330

323

277

285

–

–

Investeringar i regional plan – närtidssatsning
Drift och underhåll
Räntor och återbetalning av lån
Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion
Bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion – närtidssatsning

Bidrag i regionala planer

291

Underskott myndighetskapital

–

1 042

900

Till Regeringskansliets disposition

2

2

2

2

2

2

Till Verket för innovationssystem

5

–

–

–

-

-

30 050

22 242

21 783

20 646

21 650

20 902

Summa
1

Utifrån riksdagens beslut om planeringsramar för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet ökas med 3 850 miljoner kronor i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan väg- respektive banhållningsanslagen kommer att avgöras efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela tillskottet på 3 850 miljoner kronor 2011 tillfälligtvis
lagts på anslaget 1:2 Väghållning. Beloppen är i 2009 års prisnivå.
Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med slutsumman.
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Anslaget 1:2 Väghållning för perioden 2010–
2012 har beräknats enligt nedanstående tabell.
Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Väghållning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

21 940 626

21 940 626

21 940 626

-42 748

512 144

961 204

-1 078 049

-747 893

-1 964 089

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

4 352

4 462

4 552

-178 416

-59 631

-40 168

20 645 765

21 649 708

20 902 125

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Beloppen är delvis en konsekvens av tidigare fattade beslut om tillfälligt ökade
anslag. En tillfällig höjning av anslagsnivån ett år innebär att en motsvarande
nedjustering görs året efter. Beloppet 2012 är utöver ovan nämnda budgettekniska skäl delvis en konsekvens av den neddragning som aviseras i denna proposition med anledning av den föreslagna tidigareläggningen av investerings- och
underhållsåtgärder 2009 och 2010.

3.8.3

1:3 Banverket: Administration

Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

661 605

2009

Anslag

801 736

2010

Förslag

189 875

2011

Beräknat

0

2

2012

Beräknat

0

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

29 323
801 830

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09, FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.

Fram till den 31 mars 2010 används anslaget för
Banverkets förvaltningskostnader. Från anslaget
finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering
och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd, intern utveckling till den del dessa
aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter och tjänster. Vidare finansieras transportpolitiska utredningar och bolagsförvaltning från anslaget.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 189 875 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Banverket: Administration
för 2010.
Regeringen avser att inrätta Trafikverket
fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikverket ska ha
tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv
förvaltning och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade
transportsystemet. Trafikverket övertar verksamheterna inom Vägverket och Banverket förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten
Banverket Produktion. Till Trafikverket överförs
även SIKA:s uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket.
Vidare överförs till Trafikverket verksamhet från
Transportstyrelsen rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Med anledning av den
nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket
Banverket och SIKA den 31 mars 2010. Detta
innebär att anslag 1:3 Banverket: Administration
kommer att upphöra efter 2010.
De avvecklingskostnader som kommer att
uppstå till följd av myndighetsomorganisationen
kommer att finansieras inom befintliga anslag.
Regeringen föreslår i propositionen Ändrad
verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion att verksamheten vid Banverket
Produktion överförs till ett eller flera av staten
helägda bolag. Banverket behöver redan under
2009 vidta ett antal förberedande åtgärder i syfte
att säkerställa att bolagiseringen kan genomföras
som planerat. Regeringen föreslår därför på
tilläggsbudget i samband med denna proposition
att Banverkets anslag 1:3 Banverket: Administration ökas med 117 000 000 kronor 2009 för att
täcka de omställningskostnader som uppstår i
samband med bolagiseringen.
Förslag och beräkningar 2010
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 189 875 000 kronor anvisas under anslaget 1:3 Banverket: Administration för 2010.
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Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

684 736

684 736

684 736

22 538

39 064

53 540

5 061

11 545

11 776

-522 460

-735 346

-750 052

189 875

0

0

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.4

andra insatser, utöver banhållning och bidragsgivning, som syftar till att uppnå de
transportpolitiska målen,
− räntor och återbetalning av lån för järnvägsändamål upptagna i Riksgäldskontoret,
− bolagiseringseffekter (myndighetskapital),
− kostnader för ett eventuellt infriande av betalningsutfästelser avseende villkorade aktieägartillskott till Svedab,
− kostnader för ett eventuellt infriande av kapitaltäckningsgarantin till Arlandabanan Infrastructure AB.
När det gäller samhällets krisberedskap ingår
Banverket i samverkansområde Transporter.
Fr.o.m. den 1 april 2010 kommer det nybildade
Trafikverket att ingå i samverkansområde
Transporter.
−

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Banverket: Administration

1:4 Banhållning

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tabell 3.32 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

27 139 369

2009

Anslag

15 565 249

2010

Förslag

14 942 033

2011

Beräknat

13 570 323

2

2012

Beräknat

13 654 588

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

296 616
16 036 238

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09, FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 13 290 530 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 110 842 tkr i 2010 års prisnivå.

Fram till den 31 mars 2010 disponeras anslaget
av Banverket. Från den 1 april 2010 disponeras
anslaget av det nybildade Trafikverket. Som en
följd av detta kommer anslaget 1:4 att benämnas
Banhållning fr.o.m. 2010.
Anslaget används för
− myndighetsutövning, främst fastställelse av
tågplan och järnvägsplan,
− bidrag till Inlandsbanan enligt avtalet mellan
staten och Inlandsbanan AB,
− Banverkets kostnader för trafikavgifter enligt avtalet om Öresundsförbindelsen,
− bidrag till anläggningar i anslutning till det
kapillära bannätet i enlighet med tidigare
riksdagsbeslut,
− investeringar i statliga järnvägar,
− drift och underhåll av statliga järnvägar samt
trafikledning,

Banverket får enligt järnvägslagen (2004:519) ta
ut avgifter av operatörerna för trafik på statens
spåranläggningar. För 2010 beräknas intäkterna
av banavgifterna uppgå till 565 miljoner kronor.
Banverket bedriver dessutom extern uppdragsverksamhet som genererar intäkter. Banavgifterna och resultatet från uppdragsverksamheten
används för att finansiera banhållning och trafikantinformation.
Regeringen har gett Banverket i uppdrag att i
samverkan med berörda aktörer i järnvägssektorn vidareutveckla verktyg och metoder för tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet som
medför att infrastrukturen nyttjas på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt och främjar konkurrensen på person- och godstransportmarknaden. Detta är centralt för att genomföra
regeringens beslut om en stegvis marknadsöppning av persontrafikmarknaden på järnväg. I utvecklingsarbetet ingår även att vidareutveckla
formerna för uttag av banavgifter.
Banverkets avgifter ska bl.a. baseras på kunskap om järnvägstrafikens marginalkostnader.
Regeringen bedömer att en fördubbling av banavgifterna inom fyra år är rimlig och möjlig, inte
minst mot bakgrund av de kvalitetshöjande insatser på järnvägsnätet som möjliggjorts genom
ökade anslag de senaste åren och som planeras
också för kommande år. De ökade intäkterna
utgör ytterligare tillskott till finansieringen av de
kvalitetshöjande insatserna i järnvägsinfrastrukturen, vilket leder till bättre framkomlighet, till59
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förlitlighet och säkerhet för resenärer, slutkunder och transportköpare. En järnvägsinfrastruktur med högre kvalitet eller som är
utformad för särskilda ändamål ger en högre
betalningsvilja för utnyttjandet. Arbetet med en
vidareutveckling av verktyg och metoder för
tilldelning av järnvägsinfrastrukturkapacitet och
en modell för banavgifterna bör även fortsättningsvis ske i samarbete med berörda aktörer
i järnvägstransportsektorn.
Regeringen avser att inrätta Trafikverket
fr.o.m. den 1 april 2010. Som en följd av detta
kommer Trafikverket att överta Banverkets
ansvar i frågan.
Av tabell 3.33 framgår vilka avgifts- och uppdragsintäkter som Banverket beräknar för 2009–
2011.

Investeringsplan
Banverkets investeringar omfattar de investeringar som fastställts av den tidigare regeringen i
den nationella banhållningsplanen samt den närtidssatsning som föreslogs i budgetpropositionen för 2009. Investeringarna finansieras med
anslag och i vissa fall med lån i Riksgäldskontoret. Därutöver gör Banverket investeringar i eloch teleanläggningar som finansieras med lån.
Banverket beräknar att under 2010 genomföra
nedanstående investeringar för cirka 13 344 miljoner kronor (tabell 3.34). I medfinansieringen
ingår bl.a. de medel som Banverket erhållit i bidrag från EU (TEN-bidrag).

3.33 Uppdrags- och avgiftsintäkter m.m.
Miljoner kronor (löpande priser)
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Intäkter

2 984

2 739

2 150

2 150

Kostnader

2 901

2 656

2 104

2 104

83

83

46

46

514

515

565

715

Uppdragsverksamhet

Resultat
Offentligrättsliga
avgifter
Banavgifter

Tabell 3.34 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Investeringar i järnvägar enligt nationell plan 1, 2

8 386

9 234

8 644

6 864

6 771

Prioriterade järnvägsprojekt

1 803

3 150

3 700

3 500

3 200

362

750

1 000

465

309

10 551

13 134

13 344

10 829

10 280

Anslag

7 714

9 040

8 160

6 180

6 112

Lån

2 051

3 600

4 700

3 965

3 509

786

494

484

684

659

10 551

13 134

13 344

10 829

10 280

El- och teleinvesteringar
Summa investeringar
Finansiering

Medfinansiering m.m.
Summa finansiering
1

Utifrån riksdagens beslut om planeringsramar för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet ökas med 3 850 miljoner
kronor (i 2009 års prisnivå) i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan väg- respektive banhållningsanslagen
kommer att avgöras efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela tillskottet på 3 850 miljoner kronor 2011
tillfälligtvis lagts på anslaget 1:2 Väghållning.
2
Inkluderar medfinansiering m.m., däribland TEN-bidrag.
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Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Banverket ingår i sin verksamhet långsiktiga avtal
som innebär ekonomiska förpliktelser för flera år
framåt i tiden. Detta gäller både avtal om investeringar och avtal rörande drift och underhåll.
Banverket lämnar också bidrag för olika ändamål. För att kunna planera sin verksamhet måste
bidragstagaren normalt veta i förväg att bidraget
kommer att betalas ut. Regeringen bör därför
ges ett bemyndigande att ingå ekonomiska förpliktelser. Bemyndigandet bör avse all upphandlad verksamhet och alla bidrag där fleråriga avtal
sluts och som inte faller under 13 § lagen
(1996:1059) om statsbudgeten, detta oavsett om
avtalen avser Banverkets interna resultatenheter
eller externa leverantörer. Regeringen föreslår på

tilläggsbudget i samband med denna proposition
att bemyndigandet för ramanslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter höjs från
40 000 000 000 kronor till 78 000 000 000 kronor. Banverket har tecknat avtal om hyra av
Botniabanan med Botniabanan AB i enlighet
med det huvudavtal staten tidigare tecknat. I den
bemyndiganderam som Banverket tilldelats för
2009 ingår inte åtagandet avseende Botniabanan.
För 2010 föreslår regeringen en fortsatt bemyndiganderam om 78 000 000 000 kronor. Beräkningarna av bemyndigandets storlek omfattar
fr.o.m. 2008 framtida räntekostnader på upptagna lån. I tabell 3.35 redovisas bemyndigandet.
Vid beräkningen av bemyndiganderamen har en
kalkylränta på 4,5 procent använts i de fall lånen
inte är bundna.

Tabell 3.35 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

54 075 000

71 696 000

75 064 000

76 884 000

70 771 000

Nya åtaganden

37 169 000

9 547 000

9 508 000

0

0

-19 548 000

-6 179 000

-7 688 000

-6 113 000

-70 771 000

Utestående åtaganden

71 696 000

75 064 000

76 884 000

70 771 000

0

Erhållet/föreslaget bemyndigande

74 000 000

78 000 000

78 000 000

-

-

Infriade åtaganden

Anmärkning: Inklusive tilläggsbudget enligt 2008 års tilläggsbudgetproposition.

Lån
Riksdagen har begärt en redovisning av i vilken
utsträckning statsbudgeten är intecknad för att
betala framtida räntor och återbetalning av lån
m.m. När det gäller omsättningstillgångar och
anläggningstillgångar ska dessa enligt lagen
(1996:1059) om statsbudgeten finansieras med
lån eller krediter i Riksgäldskontoret, dessa redovisas samlat i Förslag till statsbudget, finansplan
m.m. Inom Banverket finns särskilda lån upptagna för att finansiera Banverkets investeringar i
eldrifts- och teleanläggningar, telenätsutrustning
samt för statens andel av vissa investeringar i
Stockholmsområdet i enlighet med avtal från
1983 mellan Statens järnvägar, Stockholms läns
landsting och staten.
Därutöver ingår de prioriterade järnvägsprojekt som riksdagen beslutade om med anledning
av förslagen i tilläggsbudgeten i samband med
2004 års ekonomiska vårproposition (prop.
2003/04:100,
bet.
2003/04:FiU21,
rskr.
2003/04:274). Låneramen 2010 för dessa ända-

mål föreslås sammanlagt uppgå till 8 300 000 000
kronor. Fram till den 31 mars 2010 disponeras
låneramen av Banverket. Från den 1 april 2010
disponeras låneramen av det nybildade Trafikverket. Av den totala låneramen avser 3 700
miljoner kronor låneram för investeringar under
2010 för de prioriterade järnvägsprojekten
Hallsberg–Degerön, Mjölby–Motala, Trollhättan–Göteborg samt järnvägsprojekt i Stockholmsområdet. De olika lånedelarna avseende de
prioriterade projekten ska återbetalas i jämn takt
under 25 år med start vid tidpunkten när respektive banprojekt färdigställs.
För byggandet av Botniabanan föreslår regeringen en låneram om 17 800 000 000 kronor för
budgetåret 2010 till Botniabanan AB i enlighet
med det beräknade ackumulerade kreditbehovet
vid slutet av 2010.
Av tabell 3.36 framgår Banverkets beräknade
nettoupplåning samt nettoupplåningen för järnvägsprojekt som hanteras utanför Banverket för
perioden 2009–2017.
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Tabell 3.36 Beräknad nettoupplåning för Banverket och vissa järnvägsprojekt 2009–2017
Miljoner kronor
Objekt

Eldriftsanläggningar
Prioriterade järnvägsprojekt
Teleanläggningar
Finansiering via statskapital 1
Summa nettoupplåning för
övriga krediter hos RGK
Villkorslån Arlandabanan
Matarledningar
Totalt
Botniabanan
1

Skuld
2008-12-31

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Skuld
2017-12-13

800

550

800

411

215

618

437

330

319

319

4 799

0

2 850

3 700

3 500

3 200

-350

-350

-350

-350

-731

11 119

400

200

200

54

94

82

62

-53

-47

-47

945

-1 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 200

0

3 600

4 700

3 965

3 509

350

149

-73

-78

-459

15 663

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

168

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

-11

69

1 168

3 589

4 689

3 954

3 498

339

138

-84

-89

-470

16 732

15 850

1 750

1 000

-465

-465

-465

-465

-465

-465

-465

15 345

Tillförda anslagsmedel för finansiering av bl.a. eldrifts- och teleanläggningar (statskapital) samt leverantörskrediter (rörelsekapital) i investeringsprojekt.

I tabell 3.37 nedan redovisas Banverkets ackumulerade skuld samt skulden för järnvägsprojekt
som hanteras utanför Banverket för perioden
2008–2017. Skulden är en konsekvens av nettoupplåningen ovan.
Tabell 3.37 Beräknad låneskuld för Banverket och vissa järnvägsprojekt 2008–2017
Miljoner kronor
Objekt

Eldriftsanläggningar
Prioriterade järnvägsprojekt
Teleanläggningar
Finansiering via statskapital 1
Summa Banverkets lån hos
RGK
Villkorslån Arlandabanan
Matarledningar
Totalt
Botniabanan
1

Skuld
2008

Skuld
2009

Skuld
2010

Skuld
2011

Skuld
2012

Skuld
2013

Skuld
2014

Skuld
2015

Skuld
2016

Skuld
2017

800

1 350

2 150

2 561

2 776

3 394

3 831

4 161

4 480

4 799

0

2 850

6 550

10 050

13 250

12 900

12 550

12 200

11 850

11 119

400

600

800

854

948

1030

1 092

1 039

992

945

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

-1 200

0

3 600

8 300

12 265

15 774

16 124

16 273

16 200

16 122

15 663

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

168

157

146

135

124

113

102

91

80

69

1 168

4 757

9 446

13 400

16 898

17 237

17 375

17 291

17 202

16 732

15 850

17 600

18 600

18 135

17 670

17 205

16 740

16 275

15 810

15 345

Tillförda anslagsmedel för finansiering av bl.a. eldrifts- och teleanläggningar (statskapital) samt leverantörskrediter (rörelsekapital) i investeringsprojekt.

De lån som Banverket har tagit upp i Riksgäldskontoret ska återbetalas genom att Banverkets
anslag belastas med kostnader för räntor och
återbetalning av lån. I tabell 3.38 redovisas det
årliga anslagsbehovet 2008–2017 för räntor och
återbetalning av dessa lån. Enligt avtalet om byggande av Botniabanan (prop. 1997/98:62, bet.
1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266) ska Banverket betala hyra för anläggningen när den färdigställts och öppnats för trafik. Anslagsbehovet för
denna hyra, som bl.a. inkluderar Botniabanan
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AB:s kostnader för ränta och avskrivningar,
framgår av nedanstående tabell (tabell 3.38).
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Tabell 3.38 Anslagsbehov för räntor och återbetalning av lån för järnvägar m.m. 2008–2017
Miljoner kronor
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

760

67

100

323

467

618

629

633

631

623

Lån i RGK
Räntor
Amorteringar

13 460

81

80

129

155

561

593

611

619

1 008

Summa räntor och amorteringar
RGK

14 220

148

180

452

622

1 179

1 222

1 244

1 250

1 631

Ränta Arlandabanan Villkorslån

40

42

42

42

42

42

42

42

42

42

Hyra Botniabanan

31

250

724

1 180

1 162

1 144

1 125

1 107

1 089

1 070

Hyra förbindelser

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

14 321

470

976

1 704

1 856

2 395

2 419

2 423

2 411

2 773

Totalt räntor och amorteringar

Regeringens överväganden
Överväganden 2010
I förra årets budgetproposition (prop.
2008/09:1) föreslogs en närtidssatsning för att
säkerställa att angelägna projekt kan genomföras
i ett snabbare, mer rationellt tempo och att prioriterade projekt med god samhällsekonomisk
lönsamhet kan tidigareläggas i hela landet. Mot
bakgrund av ovanstående tillfördes anslag 1:4
Banhållning 1 140 000 000 kronor 2009 och
1 620 000 000 kronor 2010.
Riksdagen har beslutat om planeringsramar
för drift- och underhåll och för utveckling av
transportsystemet för perioden 2010–2021
(prop. 2008/09:35 bet. 2008/09:TU2, rskr.
2008/09:145). Beslutet innebär att planeringsramen för drift och underhåll av nationella stamvägar inklusive enskild väghållning ska vara 136
miljarder kronor. Planeringsramen för utveckling av transportsystemet ska vara 217 miljarder
kronor varav planeringsramen för regional transportinfrastruktur ska vara 33,1 miljarder kronor.
Planeringsramen för utveckling av transportsystemet omfattar investeringar i alla trafikslag.
Utifrån riksdagens beslut om planeringsramar
för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet
ökas 3 850 000 000 kronor i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan anslagen
kommer att avgöras efter att åtgärdsplaneringen
för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I
avvaktan på detta har hela tillskottet på
3 850 000 000 kronor 2011 tillfälligtvis lagts på
anslaget 1:2 Väghållning.

Regeringen avser att inrätta Trafikverket
fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikverket ska ha
tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv
förvaltning och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade
transportsystemet. Trafikverket övertar verksamheterna inom Vägverket och Banverket förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten
Banverket Produktion. Till Trafikverket överförs
även SIKA:s uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare
överförs till Trafikverket verksamhet från
Transportstyrelsen rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Regeringen avser under
hösten återkomma till riksdagen i lagstiftningsfrågor rörande inrättandet av Trafikverket. Med
anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31
mars 2010. Som en följd av detta kommer anslaget 1:4 att benämnas Banhållning fr.o.m. 2010
och disponeras av Trafikverket fr.o.m. den 1
april 2010.
Den satsning på redan pågående järnvägsinvesteringar med 335 000 000 kronor som genomförs 2009 i enlighet med förslag på tilläggsbudget
i denna proposition, kompletteras med
212 000 000 kronor 2010. Med fortsatt högt kapacitetsutnyttjande av järnvägen och ökad kapacitetsbrist främst i storstäderna så gör regeringen
bedömningen att i den rådande lågkonjunkturen
kan järnvägsinvesteringar skapa jobb redan på
relativt kort sikt och dessutom ge förbättrade
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förutsättningar för tågtrafiken, genom snabbare
färdigställda järnvägsprojekt, som skapar ökad
tillgänglighet och kapacitet i järnvägstransportsystemet.
Regeringen föreslår i propositionen Ändrad
verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion att verksamheten vid Banverket
Produktion överförs till ett eller flera av staten
helägda bolag. Banverket behöver redan under
2009 vidta ett antal förberedande åtgärder i syfte
att säkerställa att reformen kan genomföras som
planerat. Regeringen föreslår därför på tilläggsbudget i samband med denna proposition att
Banverkets anslag 1:4 Banhållning ökas med
898 000 000 kronor 2009 för att täcka det underskott i myndighetskapital som uppstår i samband med bolagiseringen.

kronor anvisas under anslaget 1:4 Banhållning
för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till
13 570 323 000
kronor
respektive
13 654 588 000 kronor. De exakta beloppen för
2011 och 2012 för anslagen 1:2 Väghållning och
1:4 Banhållning kommer att ändras efter att
åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är
slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela
tillskottet på 3 850 000 000 kronor 2011 och
2012 tillfälligtvis lagts på anslaget 1:2
Väghållning. För 2011 och 2012 gör regeringen
ändå följande preliminära beräkning av anslagets
fördelning på anslagsposter och delposter, se
tabell 3.39. Det ankommer dock på regeringen
att slutligt besluta om medlens fördelning på
poster.

Förslag och beräkningar 2010–2012
Mot bakgrund av de överväganden som redovisats ovan föreslår regeringen att 14 942 033 000
Tabell 3.39 Fördelning av anslaget på anslagsposter
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009

Prognos
2009

Beräknat
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

9

2

5

5

5

5

Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbro
Konsortiet

400

426

426

411

411

411

Sektorsuppgifter

150

190

233

195

195

195

7 575

7 295

8 020

6 660

6 180

6 112

-

1 020

1 020

1 500

-

-

Drift, underhåll och trafikledning

4 684

5 214

5 353

5 075

5 075

5 075

Drift, underhåll och trafikledning

-

120

120

120

-

-

-

898

898

-

-

-

Räntor och återbetalning av lån

14 321

400

470

976

1 704

1 856

Summa

27 139

15 565

16 545

14 942

13 570

13 654

Myndighetsutövning

Investeringar i nationell plan

1

Investeringar i nationell plan
– närtidssatsning

– närtidssatsning
Bolagisering – underskott myndighetskapital

1

Utifrån riksdagens beslut om planeringsramar för utveckling av transportsystemet beräknar regeringen att anslagen inom infrastrukturområdet ökas med 3 850 miljoner
kronor i förhållande till beräkningarna i 2008 års ekonomiska vårproposition. Den exakta fördelningen mellan väg- respektive banhållningsanslagen kommer att avgöras
efter att åtgärdsplaneringen för perioden 2010–2021 är slutförd våren 2010. I avvaktan på detta har hela tillskottet på 3 850 miljoner kronor 2011 tillfälligtvis lagts på
anslaget 1:2 Väghållning.
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Anslaget 1:4 Banhållning för perioden 2010–
2012 har beräknats enligt nedanstående tabell
(3.40).
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Banhållning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

14 188 249

14 188 249

14 188 249

-28 376

269 718

558 876

782 160

-887 644

-1 092 538

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

3

Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt 4
Förslag/beräknat anslag

14 942 033

13 570 323

13 654 588

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Beloppen är av budgettekniska skäl delvis en konsekvens av tidigare fattade
beslut om tillfälligt ökade anslag . En tillfällig höjning av anslagsnivån ett år
innebär att en motsvarande nedjustering görs året efter.
4
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.8.5

1:5 Trafikverket

Tabell 3.41 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

Anslaget får även användas för modellutveckling och analys inom transportområdet samt för
verksamhet rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs
inom Sjöfartsområdet. Anslaget får vidare användas för verksamhet rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt administration av drift- och
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Anslaget får också användas för avvecklingskostnader som uppstår med anledning av den förestående myndighetsomorganisationen.

0

1

2010

Förslag

1 159 707

2011

Beräknat

1 529 460

2

2012

Beräknat

1 465 028

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 518 985 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 447 478 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget kommer att fr.o.m. den 1 april 2010
användas för Trafikverkets förvaltningskostnader. Från anslaget finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, övrigt verksamhetsstöd och intern
utveckling till den del dessa aktiviteter inte är direkt hänförliga till kärnverksamhetens produkter
och tjänster/prestationer.
Anslaget finansierar vidare transportpolitiska
utredningar och bolagsförvaltning som inte är
direkt hänförliga till Trafikverkets produkter och
tjänster från anslaget.

Ett nytt anslag 1:5 Trafikverket förs upp på
statsbudgeten. Regeringen avser att inrätta Trafikverket den 1 april 2010. Trafikverket ska ha
tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv
förvaltning och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade
transportsystemet.
Trafikverket övertar verksamheterna inom
Vägverket och Banverket, förutom den
verksamhet som bedrivs vid enheten Banverket
Produktion. Till Trafikverket överförs även
SIKA:s
uppgifter
rörande
modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet
rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen
och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare överförs till Trafikverket verksamhet
från Transportstyrelsen rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Regeringen avser under
hösten återkomma till riksdagen i lagstiftningsfrågor rörande inrättandet av Trafikverket. Med
anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31
mars 2010. Därefter bildas två nya myndigheter,
Trafikverket och Trafikanalys, som finansieras
inom motsvarande anslagsram.
Myndighetsomorganisationen förväntas ge
besparingar på 78 miljoner kronor respektive
150 miljoner kronor under åren 2011 och 2012.
En del av denna besparing kommer att återföras
till utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgöra ett tillskott till drift och underhåll av väg
och järnväg. Tillskottet utgör 28 miljoner kronor
respektive 50 miljoner under 2011 och 2012.
Medlen beräknas fördelas lika mellan väg och
järnväg.
65

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Förslag och beräkningar 2010–2012
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 159 707 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Trafikverket för 2010. För 2011 beräknas anslaget till 1 529 460 000 kronor och för
2012 till 1 465 028 000 kronor.
Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Trafikverket

Anvisat 2009

2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

-78 000

-150 779

1 159 707

1 607 460

1 615 807

1 159 707

1 529 460

1 465 028

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.6

Sjöfartsverket

Ekonomiskt mål

Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Detta ska ske på ett företagsekonomiskt sätt och inom ramen för en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt
hållbar transportförsörjning. Sjöfartsverket har
ett räntabilitetskrav som räknas på resultatet
efter skattemotsvarighet för perioden 2010–2012
om 3,5 procent. Vidare ska verket ha en soliditet
om minst 25 procent. Som restriktion för
prisökningar gäller att verkets farledsavgifter får
öka med högst nettoprisindex räknat fr.o.m.
2004.
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Sjöfartsverkets investeringar finansieras för närvarande utan extern upplåning. Finansieringen
sker internt inom verksamheten där de huvudsakliga intäkterna är avgifter och anslag.
Investeringsplan för Sjöfartsverket

Tusental kronor

1

Finansiella befogenheter

Investeringarna uppgick 2008 till 152 miljoner
kronor. Finansieringen skedde helt med egna
medel. Likvida medel uppgick vid årets slut till
708 miljoner kronor, vilket innebär en ökning
med 75 miljoner kronor jämfört med föregående
år.
Den rådande nedgången i världskonjunkturen
har under första halvåret 2009 fått stor negativ
återverkning på Sjöfartsverkets ekonomiska resultat. Både de avgiftspliktiga godsvolymerna
och antalet lotsningar har minskat markant vilket får till följd att för 2009 kommer rörelseresultatet att bli en förlust på minst 250 miljoner
kronor. Styrelsen för Sjöfartsverket har därför
tagit fram och fastställt en ekonomisk handlingsplan som syftar till att under de kommande
tre åren ska resultatet förbättras med minst 150
miljoner kronor.
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Tabell 3.43 Investeringsplan
Miljoner kronor
Totala utgifter
under perioden
2010-2012

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1.

Farleder/utmärkning

323,0

82,5

162,3

127,0

114,0

82,0

2.

Isbrytning

166,0

14,0

0,0

83,0

83,0

0,0

3.

Sjötrafikinformation (VTS)

9,0

2,9

2,5

3,0

3,0

3,0

4.

Sjögeografisk information (Sjökortsproduktion)

7,5

2,9

3,2

2,5

2,5

2,5

5.

Lotsning

81,0

23,8

45,5

17,0

37,0

27,0

6.

Flyg-och sjöräddning

15,0

3,1

17,3

10,0

3,0

2,0

7.

Sjöfartsinspektionen

-

13,0

-

-

-

-

8.

Sektors- och myndighetsuppgifter (exkl. Sjöfartsinspektionen)

15,0

4,4

1,4

5,0

5,0

5,0

9.

Gemensamma funktioner

30,0

18,3

26,8

10,0

10,0

10,0

646,5
-

151,8

259,0
-

257,5
-

257,5
-

131,5
-

Egna medel

646,5

151,8

259,0

257,5

257,5

131,5

Summa finansiering

646,5

151,8

259,0

257,5

257,5

131,5

Summa investeringar
Lån

Regeringens överväganden
Regeringen avser att inrätta ett Trafikverk
fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikverket ska ha
tyngdpunkt i åtgärder som främjar en effektiv
förvaltning och ett trafikslagsövergripande perspektiv i arbetet med att utveckla det samlade
transportsystemet. Trafikverket övertar verksamheterna inom Vägverket och Banverket förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten
Banverket Produktion. Till Trafikverket överförs
även SIKA:s uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen som bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare
överförs till Trafikverket verksamhet från
Transportstyrelsen rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom
luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till
icke statliga flygplatser. Regeringen avser under
hösten återkomma till riksdagen i lagstiftningsfrågor rörande inrättandet av Trafikverket. Med
anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31
mars 2010.

Regeringen anser att nuvarande räntabilitetskrav om 3,5 procent räknat på resultatet efter
skattemotsvarighet över en konjunkturcykel
fortfarande är motiverad som ett långsiktigt mål.
Då soliditetsmålet på grund av den ökande pensionsskulden kommer att bestå över lång tid anser regeringen det motiverat att soliditetsmålet
ligger på 25 procent under de närmaste åren för
att på sikt återgå till 30 procent.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet. Utdelning och skattemotsvarighet bör även fortsättningsvis fastställas slutligt av regeringen.
Regeringen föreslår att bemyndigande ges så
att Sjöfartsverket kan uppta lång- och kortfristiga lån inom en total ram av 335 miljoner kronor inom eller utanför Riksgäldskontoret under
2010. Vidare föreslår regeringen att av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på
räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas
in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.
Regeringen föreslår att investeringsplanen för
Sjöfartsverket godkänns.
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3.8.7

1:6 Ersättning för sjöräddning,
fritidsbåtsändamål m.m.

Tabell 3.45 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
Tusental kronor
2010

2011

2012

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

143 308

Tabell 3.44 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anvisat 2009
Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Förändring till följd av:

2008

Utfall

201 224

2009

Anslag

143 308

2010

Förslag

143 308

Överföring till/från andra
anslag

2011

Beräknat

143 308

Övrigt

2012

Beräknat

143 308

1

0

Beslut

143 308

Förslag/beräknat anslag

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anslaget är avsett att finansiera tjänster inom
Sjöfartsverkets ansvarsområde, bl.a. för fritidsbåtssektorn, som inte finansieras via handelssjöfarten. Vidare ingår kostnader för sjöräddningsoch farledsverksamhet, samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m.,
vilka inte ska belasta handelssjöfarten. Anslaget
får även användas till utredningar med anknytning till fritidsbåtsverksamheten.
Anslaget får användas som bidrag till huvudmän
som fullt ut övertar ansvar för vissa farleder och
kanaler som i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och nyttotrafik. Bidraget ska exempelvis kunna användas för att kvalitetssäkra farleden
genom sjömätning, täcka delar av kostnaderna
för löpande drift och underhåll samt till sjösäkerhetsanordningar om det finns ett omedelbart
behov av sådana nyinvesteringar.

3.8.8

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 143 308 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 143 308 000 kronor, respektive 143 308 000 kronor.
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1

1:7 Ersättning till viss kanaltrafik
m.m.

Tabell 3.46 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

62 284

2009

Anslag

62 284

2010

Förslag

62 284

2011

Beräknat

62 284

2012

Beräknat

62 284

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
62 284

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler
m.m. Anslaget får användas för utredningar med
anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får användas som bidrag till huvudmän som fullt ut
övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som
i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar och
nyttotrafik.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 62 284 000 kronor anvisas under anslaget 1:7 Ersättning för viss kanaltrafik m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 62 84 000 kronor respektive
62 284 000 kronor.
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Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Sjöfartsregistret

Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

62 284

62 284

62 284

Anvisat 2009

2010

2011

2012

5 980

5 980

5 980

207

359

486

6 187

6 339

6 466

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

Beslut

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

62 284

62 284

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris och löneomräkning.

Tabell 3.48 Anslagsutveckling

3.8.10 1:9 Rederinämnden: Administration

Tusental kronor

Utfall

5 980

2009

Anslag

5 980

2010

Förslag

6 187

2011

Beräknat

6 339

2012

Beräknat

6 466

Förslag/beräknat anslag
1

1:8 Sjöfartsregistret

2008

Övrigt

62 284

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.8.9

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 836

Tabell 3.50 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

1 330

2

2009

Anslag

2 092

3

2010

Förslag

2 126

2011

Beräknat

2 186

2

2012

Beräknat

2 230

3

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 6 187 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 6 187 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för driften av sjöfartsregistret.
Regeringens överväganden
Anslaget 1:8 Sjöfartsregistret disponeras av
Transportstyrelsen.
Regeringen föreslår att 6 187 000 kronor anvisas under anslaget 1:8 Sjöfartsregistret för att
täcka kostnaden för verksamheten under 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
6 339 000 kronor respektive 6 466 000 kronor.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

166
2 098

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 2 126 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 2 126 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Rederinämndens kostnader för administration, arvoden m.m. Rederinämnden disponerar avgiftsintäkterna om cirka
900 000 kronor från verksamheten.
Regeringens överväganden
Rederinämnden administrerar sjöfartsstödet.
Rederinämnden inkom med en skrivelse i oktober 2008 med en reviderad anslagsframställan för
2009. Av framställan framgår att Rederinämnden
bedöms få ökade kostnader för anlitande av extern juridiskt stöd till följd av överklaganden av
nämndens avslagsbeslut beträffande sjöfartsstöd.
Mot bakgrund av detta har regeringen i tilläggsbudget i samband med denna proposition föreslagit att anslaget för innevarande år ökas med
600 000 kronor och att anslaget 1:11 Rikstrafiken: Administration minskas med motsvarande
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belopp. Regeringen bedömer att detta behov
kommer kvarstå under de närmaste åren. Regeringen föreslår att 2 126 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Rederinämnden för att täcka
kostnaderna för verksamheten under 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 2 186 000
kronor respektive 2 230 000 kronor.
Tabell 3.51 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Rederinämnden: Administration
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 492

1 492

1 492

24

67

98

610

627

640

2 126

2 186

2 230

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.11 1:10 Driftbidrag till icke statliga
flygplatser
Tabell 3.52 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

80 613

2009

Anslag

80 613

2010

Förslag

103 013

2011

Beräknat

103 013

2012

Beräknat

103 013

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
80 613

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används till att finansiera delar av driftunderskotten vid kommunala och privata trafikflygplatser.
Regeringens överväganden
Regeringen gör bedömningen att driftbidraget
till icke statliga flygplatser spelar en viktig roll
för att hela landet ska ges en tillfredsställande
transportförsörjning och att detta gäller särskilt
för de regioner där det saknas goda alternativa
transportmöjligheter.
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I behandlingen av regeringens proposition
Framtidens resor och transporter har riksdagen
godkänt att användningen av driftbidraget ska
ändras på några väsentliga punkter (prop.
2008/08:35,
bet
2008/09:TU2,
rskr.
2008/09:145). Beslutet innebär att driftbidraget
ges med samma villkor som i dag t.o.m. 2011.
Med början 2012 överförs delar av bidraget till
de regionala planerna. De på så sätt överförda
medlen får användas för t.ex. driftbidrag till regionala flygplatser inom ramen för de transportpolitiska prioriteringar som regionen gör. Det
kvarvarande driftbidraget ska kunna ges till de
flygplatser där Rikstrafiken upphandlar transportpolitiskt motiverad flygtrafik.
Bidraget disponeras i dag av Transportstyrelsen. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över anslaget och därmed uppgiften att besluta om
fördelning av bidraget till Trafikverket.
Regeringens bedömning är att den i dag gällande ordningen där Luftfartsverket bidrar med
medel för att täcka underskotten vid de icke
statliga flygplatserna bör upphöra, eftersom regeringen avser att inom kort återkomma till
riksdagen med ett förslag som innebär att Luftfartsverkets verksamhet avseende flygplatsernas
verksamhet bolagiseras. Mot den bakgrunden
föreslår regeringen att anslaget från 2010 förstärks med 22,4 miljoner kronor. Den föreslagna
anslagsförstärkningen motsvarar således det belopp Luftfartsverket bidrar med i dag. Finansiering sker genom att anslagen 1:2 Väghållning och
1:4 Banhållning minskas med 11,2 miljoner kronor vardera.
Regeringen föreslår att 103 013 000 kronor
anvisas under anslaget 1:10 Driftbidrag till icke
statliga flygplatser för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget för respektive år till samma
belopp.
Regeringen föreslår att 1:2 Väghållning minskas med 11 200 000 kronor och att anslaget 1:4
Banhållning minskas med 11 200 000 kronor.
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Tabell 3.53 Härledning av anslagsnivån, 2010–2012 för
1:10 Driftbidrag till icke statliga flygplatser

Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Rikstrafiken: Administration

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

80 613

80 613

80 613

22 400

22 400

22 400

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

2010

2011

2012

27 696

27 696

27 696

907

1 573

2 158

-620

-634

-647

27 983

28 635

29 207

Förändring till följd av:

Beslut

Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från andra
anslag

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1

103 013

103 013

Övrigt

103 013

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris och löneomräkning.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.12 1:11 Rikstrafiken: Administration
3.8.13 1:12 Trafikavtal

Tabell 3.54 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 3.56 Anslagsutveckling

2008

Utfall

26 218

2009

Anslag

27 096

2010

Förslag

27 983

2011

Beräknat

28 635

2

2012

Beräknat

29 207

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 953

Tusental kronor

2008

25 339

2009

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 27 983 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 27 983 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Rikstrafikens förvaltningskostnader. Ändamålet för anslaget är att finansiera kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration och andra interna
kostnader. Vidare används anslaget för konsulttjänster samt utredningsverksamhet och andra
kostnader som går att hänföra till Rikstrafikens
uppgifter.

Utfall
Anslag

1 087 059
881 000

2010

Förslag

831 000

2011

Beräknat

831 000

2012

Beräknat

831 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-4 576
871 635

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för statens trafikavtal rörande
transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare används anslaget för
att finansiera tillfällig juridisk, ekonomisk eller
annan expertis vid ingående av nya avtal samt för
vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 27 983 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Rikstrafiken: Administration för 2010. För 2010 och 2011 beräknas anslaget till 28 635 000 kronor respektive
29 207 000 kronor.

Vissa trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, främst
flygavtal och avtal om färjetrafik till och från
Gotland, innehåller rörliga ersättningsvillkor.
Framförallt handlar det om oljepris. Föreslag till
bemyndigande behöver således ta hänsyn till
denna rörliga komponent.
Regeringen bör bemyndigas att under 2010
för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ingå ekono71
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miska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av
transportpolitiskt motiverad interregional kollektivtrafik som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst

3 500 000 000 kronor under perioden 2011–
2022.

Tabell 3.57 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall

Prognos

Förslag

Beräknat

Beräknat

2008

2009

2010

2011

2012–2022

4 144 015

4 326 465

3 548 282
-793 441

-2 164 403

1 270 521

90 500

227 500

-1 088 071

-868 683

-817 938

Utestående åtaganden

4 326 465

3 548 282

2 957 844

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 600 000

4 000 000

3 500 000

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Anslaget har för 2009 varit tillfälligt utökat med
50 miljoner kronor för att möta den utveckling
med stigande oljepriser som rådde under 2008.
Den turbulens i världskonjunkturen som inleddes under hösten 2008 har därefter medfört fallande oljepriser, samtidigt som utvecklingen med
en svagare kronkurs delvis bromsat den sjunkande utgiftsutvecklingen för anslaget.
Rikstrafiken har i budgetunderlag för åren
2010–2012 uppskattat att anslaget för trafikavtal
kommer att vara tillräckligt, under förutsättning
att det inte sker kraftiga avvikelser från de antaganden som marknaden har om framtida oljepriser och valutakurser. Regeringen följer noga utgiftsutvecklingen för trafikavtalen. Regeringen
föreslår att 831 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:12 Trafikavtal för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 831 000 000 kronor
respektive 831 000 000 kronor.
Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Trafikavtal
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

881 000

881 000

881 000

-50 000

-50 000

-50 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

831 000

831 000

831 000

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Tabell 3.59 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 633

2009

Anslag

2 485

2010

Förslag

27 485

2011

Beräknat

27 485

2012

Beräknat

27 485

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

367
2 830

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget är avsett för kostnader för bl.a. Sveriges
förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University, WMU),
medlemsavgifter om ca 2,5 miljoner kronor och
resor förenade med Sveriges deltagande i internationella organisationer m.m. Detta gäller
främst internationella luftfartsförhandlingar,
FN:s ekonomiska kommission för Europa
(ECE), internationella järnvägsfördragen (COTIF, OCTI m.m.), internationellt samarbete vad
gäller sjöfarten (IMO m.m.), luftfarten (ICAO
m.m.) samt EU.
Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

3.8.14 1:13 Viss internationell verksamhet

Riksdagen har genom beslut med anledning av
regeringens förslag i 2009 års ekonomiska vårproposition godkänt att de ändamål och de verk-
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samheter som avser Sveriges förpliktelser som
värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World
Maritime University, WMU) som finansieras
från det under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd uppförda anslaget 1:1 Biståndsverksamhet
flyttas till utgiftsområde 22 Kommunikationer.
Syftet är att samla ansvaret för Sveriges förpliktelser avseende den Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organisation, IMO). Med anledning av detta föreslås att
anslag 1:13 Viss internationell verksamhet från
och med 2010 ökas med 25 000 000 kronor. Beloppet har tidigare beräknats under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget 1:1 Biståndsverksamhet.
Transportstyrelsen har under 2009 ett uppdrag att lämna förslag till det internationella arbetets organisering inom transportområdet. En
ny bedömning av anslag 1:13 Viss internationell
verksamhet kommer att göras mot bakgrund av
det underlag som lämnas av Transportstyrelsen.
Regeringen beräknar därför en oförändrad anslagsnivå, bortsett från den ovannämnda ökning
som görs men anledning av flytt av finansieringen för WMU.
Regeringen föreslår att 27 485 000 kronor
anvisas under anslaget 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 27 485 000 kronor respektive 27 485 000 kronor.

3.8.15 1:14 Statens väg- och
transportforskningsinstitut
Tabell 3.61 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

38 367

2009

Anslag

39 081

2010

Förslag

40 371

2011

Beräknat

41 282

2

2012

Beräknat

42 108

3

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

2 485

2 485

2 485

25 000

25 000

25 000

27 485

27 485

27 485

Förändring till följd av:

36
38 173

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 40 371 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 40 371 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till utredningsverksamhet,
kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får
också användas till forskning och medfinansiering av VTI:s deltagande i EU-projekt.
Tabell 3.62 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Viss internationell verksamhet

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

130 464

131 079

-615

6 996

7 299

-303

135 061

135 061

0

7 000

7 000

0

135 061

135 061

0

7 000

7 000

0

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 40 371 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 41 282 000 kronor
respektive 42 108 000 kronor.
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Tabell 3.63 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Statens väg- och transportforskningsinstitut
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

39 081

39 081

39 081

1 290

2 201

3 027

40 371

41 282

42 108

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.8.16 1:15 Statens institut för
kommunikationsanalys
Tabell 3.64 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

51 433

2009

Anslag

55 628

2010

Förslag

14 209

2011

Beräknat

0

2

2012

Beräknat

0

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 695
56 388

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 0 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till analysverksamhet och statistik inom samhällsområdet transporter och
kommunikationer samt till myndighetens förvaltningskostnader.

Trafikverket övertar verksamheterna inom
Vägverket och Banverket, förutom den verksamhet som bedrivs vid enheten Banverket Produktion. Till Trafikverket överförs även SIKAs
uppgifter rörande modellutveckling/analysverktyg samt verksamhet rörande den långsiktiga
infrastrukturplaneringen och riksintressen som
bedrivs inom Sjöfartsverket. Vidare överförs till
Trafikverket verksamhet från Transportstyrelsen
rörande den långsiktiga infrastrukturplaneringen
och riksintressen inom luftfarten samt drift- och
investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Regeringen avser under hösten återkomma till
riksdagen i lagstiftningsfrågor rörande inrättandet av Trafikverket.
Med anledning av den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA
den 31 mars 2010. De avvecklingskostnader som
kommer att uppstå till följd av myndighetsomorganisationen kommer att finansieras inom
ram.
Regeringen avser att inrätta den nya myndigheten Trafikanalys fr.o.m. den 1 april 2010. Trafikanalys ska vara regeringens stöd för utvärderingar och analyser inom transportområdet. Till
Trafikanalys förs SIKA:s verksamhet rörande
statistik. Inom Trafikanalys bildas en helt ny
utvärderings- och analysfunktion. Myndighetens
verksamhet kommer i övrigt att finansieras inom
ram.
Regeringen föreslår att 14 209 000 kr anvisas
under anslaget 1:15 Statens institut för kommunikationsanalys för 2010.
Tabell 3.65 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Statens institut för kommunikationsanalys
Tusental kronor

Anvisat 2009

74

2010

2011

2012

55 628

55 628

55 628

1 463

2 857

4 027

-42 882

-58 485

-59 655

14 209

0

0

Förändring till följd av:

Regeringens överväganden
För att skapa bättre organisatoriska förutsättningar för att arbeta med utvecklingen av transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande
perspektiv, avser regeringen bilda ett nytt trafikverk från den 1 april 2010. En väsentlig uppgift
för den nya myndigheten blir att ansvara för en
samlad långsiktig trafikslagsövergripande infrastrukturplanering för utveckling av hela transportsystemet. Trafikverket ska vidare ansvara för
byggande, drift, underhåll och förvaltning av
statliga vägar och järnvägar samt samordning och
utveckling av kollektivtrafik.

1

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris och löneomräkning.
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3.8.17 1:16 Från EG-budgeten
finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk
Tabell 3.66 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

272 722

2009

Anslag

348 500

2010

Förslag

348 500

2011

Beräknat

348 500

2012

Beräknat

348 500

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-21 392
333 475

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bidrag som Europeiska
unionen beviljar till projekt och studier som ingår i det transeuropeiska transportnätverket för
investeringar i transportinfrastruktur. Det innebär att bidrag från EU betalas in på statsbudgetens inkomstsida. Sedan utbetalas beviljade bidrag från statsbudgetens utgiftssida till de aktuella projekten.
De bidrag som Sverige får inom ramen för
TEN utgör en medfinansiering som utökar den
totala ramen för investeringar.
Fram till den 31 mars 2010 disponerar Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen anslagsposter under anslaget. Fr.o.m.
den 1 april 2010 disponerar den nyinrättade
myndigheten Trafikverket dessa anslagsposter.
Regeringens överväganden
Ansökningar gällande väg- och järnvägsprojekt
har varit särskilt framgångsrika och beviljats mer
bidrag än vad regeringen prognostiserat för.
Detta innebär att fler studier och nya projekt
inom väg- och järnvägssektorn kan genomföras.
I 2009 års proposition om hösttilläggsbudget gör
regeringen därför bedömningen att anslaget 1:16
Från EG-budgeten finansierade stöd till
Transeuropeiska nätverk ökas med 100 miljoner
kronor. Regeringen föreslår i denna proposition
att nivåökningen med 100 miljoner kronor permanentas från 2010.
Kommissionen har inlett arbetet med att revidera riktlinjerna för TEN-T. På svenskt initiativ
har ett nordisk-baltiskt samarbete etablerats i
frågan, med syfte att samarbeta och ta gemensamma initiativ. En viktig utgångspunkt för Sve-

rige i revideringen är att TEN-T bidrar till skapandet
av
ett
gemensamt
europeiskt
transportsystem. Arbetet med revideringen
kommer att fortsätta under 2010.
Regeringen anser att det är viktigt att Sverige
deltar aktivt i sökandet av bidrag från budgeten
för TEN-T och att projekt som tilldelats bidrag
slutredovisas så snabbt som möjligt så att bidraget kan betalas ut från EG-kommissionen.
Kommissionen har under 2009 gjort utlysningar i både det s.k. ettåriga programmet och
fleråriga programmet. Kommissionen har även
gjort en separat utlysning med anledning av det
ekonomiska läget (European Economic Recovery plan). Sverige har ansökt om medel i dessa
program för följande projekt/studier:
-

Ombyggnad av Malmö C

-

Haparandabanan

-

Ostkustbanan

-

Ny spåranslutning till Norrköpings hamn

-

E6 genom Bohuslän

-

Förbifart Stockholm

-

E6.21 Lundbyleden – Göteborgs hamn

-

Ny Älvförbindelse Göteborg

-

Marieholmstunneln

-

Partihallsförbindelsen Göteborg

-

Rv 40 Rångedala – Hester

-

E4 Sundsvall, mötesfri väg och bro

-

Installation av ERTMS på Haparandabanan

-

Ådalsbanan samt Malmö C

-

Installation av ERTMS i fordon

-

Motorways of the Sea, Karlskrona-Gdynia

-

Motorways of the Sea, Göteborg-ÅrhusRiga

-

E18 Hjulsta – Kista

-

E22 i södra och sydöstra Sverige

-

Gröna och förutsägbara
svenskt luftrum

-

Installation av marknätverk och mobiler för
trafikplanering, positionering och navigering för flygbolagen och luftfarten i Europa

-

Utbyggnad av Norra hamnen i Malmö
Hamnområde

flygningar

i
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Förslag och beräkningar 2010–2012
Regeringen föreslår att 348 500 000 kronor anvisas under anslaget 1:19 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
348 500 000 kronor för respektive år.

naderna för transfereringar i samband med betalningar.
Regeringen föreslår att 274 000 000 kronor
anvisas under anslaget för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 274 000 000 kronor
respektive 274 000 000 kronor.

Tabell 3.67 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

Tabell 3.69 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:17 Trängselskatt i Stockholm: Administrationskostnader
m.m.

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

248 500

248 500

248 500

100 000

100 000

100 000

Förändring till följd av:
Beslut

Anvisat 2009

1

2011

2012

324 000

324 000

324 000

-50 000

-50 000

-50 000

274 000

274 000

274 000

Förändring till följd av:
Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt

Förslag/beräknat anslag

2010

348 500

348 500

348 500

Förslag/beräknat anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/98:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.8.18 1:17 Trängselskatt i Stockholm:
Administrationskostnader m.m.

3.8.19 1:18 Transportstyrelsen
Tabell 3.70 Anslagsutveckling

Tabell 3.68 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

394 207

2009

Anslag

324 000

2010

Förslag

274 000

2011

Beräknat

2012

Beräknat

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

12 305
301 556

Utfall

2009

Anslag

380 177

1

2010

Förslag

509 657

2011

Beräknat

493 288

2

274 000

2012

Beräknat

494 823

3

274 000

1

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget finansieras system- och administrationskostnader för trängselskatten samt kostnader för uppföljning.
Regeringens överväganden
Kostnaderna för driften av trängselskattesystemet har med ökad erfarenhet kunnat sänkas. Ett
kontinuerligt arbete pågår i syfte att effektivisera
driften. De stora kostnaderna för systemet är systemdriften, transfereringskostnader i samband
med betalningar samt driften av kundtjänsten.
Från och med augusti 2008 hanteras betalningar
m.m. samordnat med fordonsskatten vilket ger
en halvering av kostnaderna för driften av systemet och på sikt också en reducering av kost76

2008

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
366 922

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 483 121 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 475 120 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till Transportstyrelsens verksamhet som inte finansieras med avgifter, andra
anslag eller övriga intäkter. Anslaget används
även till vissa transfereringar såsom avgifter till
Statens haverikommission. Anslaget får användas till kostnader för omställning och avveckling
i länsstyrelsernas verksamhet som avser körkort
och yrkestrafik.
Budget och ekonomiska mål för avgiftsbelagd
verksamhet

Stora delar av Transportstyrelsens verksamhet
finansieras med olika former av avgifter. Det
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gäller t.ex. avgifter för registerhållning, registreringsskyltar, körkortstillverkning, delar av den
s.k. farledsavgiften samt direkta avgifter och
myndighetsavgift inom luftfarten.
Vägtrafik
Transportstyrelsens avgiftsbelagda verksamhet
inom vägtrafikområdet finansieras med offentligrättsliga avgifter och avgifter från uppdragsverksamhet.
Tabell 3.71 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom
vägtrafikområdet som Transportstyrelsen disponerar
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Prognos 2009

0

595 501

673 202

-77 701

1

0

947 630

932 089

15 541

Offentligrättslig
verksamhet

Budget 2010

Tabell 3.73 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom
sjöfartsområdet som Transportstyrelsen disponerar
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Prognos 2009
Budget 2010

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

0

194 3971

201 480

-7 083

0

2

201 480

-12 083

189 397

1

Varav 152 000 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften
2
Varav 147 000 tkr avser Transportstyrelsens del av intäkter från farledsavgiften

Luftfart
Under 2010 beräknas de sammanlagda avgiftsintäkterna inom luftfartsområdet att uppgå till
cirka 1,1 miljarder kronor. I prognosen över den
totala kostnaden för 2010 ingår avgiften till
Eurocontrol med cirka 183 miljoner kronor samt
den gemensamma avgiften för säkerhetskontroll
(GAS) med 632 miljoner kronor.

1

I nivåerna för år 2010 ingår bland annat verksamhet som förs över från länsstyrelserna,
utökad verksamhet med anledning av förslag om en konkurrensutsatt fordonsbesiktning, samt
planerade justeringar i vissa övriga avgifter.

Transportstyrelsens
uppdragsverksamhet
inom vägtrafikområdet omfattar följande tjänster.
−
−
−
−
−
−
−

Försäljning av informationsuttag ur vägtrafikregistret.
Direktregistrering via terminal.
Administration av felparkeringsavgifter.
Försäljning av personliga skyltar.
Certifikat till digitala färdskrivare.
Administration av farligt gods.
Blankettjänster.

Tabell 3.72 Intäkter från uppdragsverksamhet inom
vägtrafikområdet som Transportstyrelsen disponerar
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Prognos 2009

0

119 488

55 858

63 630

Budget 2010

0

103 100

57 521

45 579

Sjöfart
Under 2010 beräknas Transportstyrelsens avgiftsintäkter inom sjöfartsområdet uppgå till
cirka 42 miljoner kronor. Dessutom disponerar
Transportstyrelsen en del av den s.k. farledsavgiften som tas ut av Sjöfartsverket. För 2010 avser regeringen låta Transportstyrelsen disponera
högst 147 miljoner kronor av intäkterna från
farledsavgiften.

Tabell 3.74 Intäkter från offentligrättslig verksamhet inom
luftfartsområdet som Transportstyrelsen disponerar
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Prognos 2009

0

1 107 967

1 136 270

-28 303

Budget 2010

0

1 111 381

1 104 870

6 511

Regeringens överväganden
Kontrollmärkets avskaffande
Den 1 januari 2010 avskaffas systemet med
kontrollmärken för vägfordon. Därmed upphör
nu gällande regel att ett kontrollmärke ska appliceras på den bakre registreringsskylten som ett
tecken på att det fordon det sitter på får föras i
trafik på väg. Kontrollmärkets avskaffande innebär en märkbar förenkling för fordonsägare och
minskade administrativa kostnader för näringslivet. Förslaget innebär dessutom minskade
kostnader i den del av Transportstyrelsen
verksamhet som finansieras med den s.k.
vägtrafikregisteravgiften.
Samtidigt innebär förändringen att polisens
möjlighet att göra urval av fordon på grundval av
kontrollmärken försvinner. Mot denna bakgrund
avser regeringen att 2010–2012 årligen låta Rikspolisstyrelsen erhålla ett bidrag på 14 miljoner
kronor av intäkter från vägtrafikregisteravgiften
för att kunna vidta kompensatoriska åtgärder för
registerkontroller i trafikövervakningen.
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Konkurrensutsatt fordonsbesiktning
Regeringen avser att under hösten 2009 återkomma till riksdagen med förslag som innebär
att fordonsbesiktningsverksamheten kan utsättas
för konkurrens från den 1 juli 2010. En omreglerad besiktningsmarknad med effektiv konkurrens kommer att leda till bättre service till rimliga priser samt ge valfrihet och möjlighet för
kunderna att påverka serviceutbudet.
Den 9 juli 2009 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över de förslag till lagändringar som förändringen kräver. Förändringen förutsätter att Transportstyrelsens roll
som tillsyns- och regelgivningsmyndighet för
fordonsbesiktning tydliggörs och förstärks. Av
det skälet ökas Transportstyrelsens anslag från
2010 med 10,4 miljoner kronor. Transportstyrelsen behöver redan under 2009 vidta ett antal förberedande åtgärder i syfte att säkerställa att reformen kan genomföras som planerat.
Regeringen föreslår därför på tilläggsbudget i
samband med denna proposition att Transportstyrelsens anslag för 2009 ökas med 9 miljoner
kronor. Finansiering av dessa anslagsökningar
sker genom att anslaget 1:2 Väghållning minskas
med motsvarande belopp.
Överföring av uppgifter gällande körkort och yrkestrafik
Den 1 januari 2010 överförs länsstyrelsernas
uppgifter inom körkorts- och yrkestrafikområdet till Transportstyrelsen. Riksdagen har i samband med behandlingen av 2009 års ekonomiska
vårproposition godkänt en ändring i utgiftsområdesindelningen som innebär att aktuella ändamål och verksamheter från 2010 flyttas till utgiftsområde 22 (prop. 2008/09:100, bet.
2008/09:KU26, rskr. 305). Regeringens avsikt i
frågan anmäldes till riksdagen första gången i
budgetpropositionen för 2009.
Regeringens bedömning är att Transportstyrelsen kommer att kunna bedriva framförallt
körkortsverksamheten till lägre kostnader än
hittills. De totala kostnaderna beräknas idag
uppgå till cirka 230 miljoner kronor per år. Uppskattningsvis kommer dessa kostnader om några
år att ha minskat med drygt 50 miljoner kronor.
Regeringens bedömning är att besparingarna
kommer att fördelas med cirka 20 miljoner kronor i den anslagsfinansierade verksamheten och
cirka 30 miljoner kronor i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Vidare är bedömningen att servicen till medborgare och företag kommer att kunna förbättras. Fram till mitten av 1990-talet hanterades registrering av fordon länsvis. Genom att föra
samman fordonsfrågorna till ett nationellt register skapades stora effektiviseringsvinster och
förenklingar för medborgarna. Samordningen
gav förutsättningar för en långtgående automatisering med betydande inslag av e-tjänster.
Genom att Transportstyrelsen på samma sätt
som för fordonsverksamheten får ett samlat ansvar för körkortsverksamheten tillskapas motsvarande förutsättningar för att effektivisera
verksamheten. Förutom kostnadsbesparingar
kan betydande kvalitetsförbättringar komma till
stånd genom ökad automatisering.
En mycket stor del av körkortsärendena är av
relativt enkel natur och lämpar sig väl för ett
automatiserat beslutsfattande. Därmed kan
handläggningstiderna för dessa ärenden minskas
från dagens genomsnittstider på 3 veckor ned till
ett fåtal dagar. Transportstyrelsens övertagande
av länsstyrelsernas körkortsverksamhet är en
viktig del i regeringens arbete med att utveckla eförvaltningen, vilket sammantaget leder till förenklad och förbättrad service till medborgarna
och näringslivet.
Förändringen kommer att medföra kostnader
av tillfällig art för omställning och avveckling i
länsstyrelserna. Mot den bakgrunden avser regeringen att 2010 låta Transportstyrelsen bidra
till sådana kostnader med 40 miljoner kronor.
Det innebär att ett underskott kommer att uppstå i Transportstyrelsen 2010. Regeringens bedömning är att underskottet kommer att kunna
hanteras med de framtida besparingarna. Regeringen avser återkomma i respektive myndigheters regleringsbrev med närmare instruktion om
hur överföringen av medel ska effektueras.
För att finansiera Transportstyrelsens utökade
verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet tillförs Transportstyrelsen 135,7 miljoner
kronor i anslagsmedel1. Finansiering sker genom
att det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse
uppförda anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m.
minskas med motsvarande belopp.
Beträffande yrkestrafikområdet kommer
Transportstyrelsen att få ytterligare uppgifter.

1 Motsvarar 129 miljoner kronor i 2008 års priser, vilket var det belopp

som anmäldes i 2009 års ekonomiska vårproposition.
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Från den 1 januari 2011 avser regeringen att föra
över polisens uppgifter i fråga om kontroll av
kör- och vilotider i företag till Transportstyrelsen.
Överföring av vissa uppgifter inom luftfarten till
den nya myndigheten Trafikverket
Regeringen avser att inrätta Trafikverket från
den 1 april 2010. Trafikverket ska ha tyngdpunkt
i åtgärder som främjar en effektiv förvaltning
och ett trafikslagsövergripande perspektiv i
arbetet med att utveckla det samlade transportsystemet. Till Trafikverket överförs bland annat
verksamhet från Transportstyrelsen rörande den
långsiktiga infrastrukturplaneringen och riksintressen inom luftfarten samt drift- och investeringsbidrag till icke statliga flygplatser.
Kompletterande överföring av medel från Vägverket
Vilka verksamheter som skulle överföras från
Vägverket när Transportstyrelsen bildades stod
inte helt klart förrän efter det att budgetpropositionen för 2009 hade överlämnats till riksdagen. En del av de verksamheter som flyttades
blev därför inte finansierade och Transportstyrelsens anslag behöver ökas med 6 miljoner kronor. Av bl.a. samma skäl har 11 miljoner kronor
förts till Transportstyrelsens anslag i samband
med vårtilläggsbudgeten tidigare i år. Dessa anslagsökningar finansieras genom att anslaget 1:2
Väghållning minskas med motsvarande belopp.
Transportstyrelsens framtida finansiering
Den 29 maj 2009 beslutade regeringen att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som
syftar till att möjliggöra ett nytt finansieringssystem i Transportstyrelsen. Förslagen var utformade med utgångspunkten att Transportstyrelsens verksamhet i framtiden i huvudsak bör
finansieras på ett enhetligt sätt och att nuvarande
system för finansiering därför bör revideras så
att fördelningen mellan avgiftsfinansiering och
finansiering via anslag sker enligt enhetliga principer i hela myndigheten. Regeringens förslag
innebar att verksamhet som avser tillstånd, tillsyn och registerhållning i huvudsak finansieras
med avgifter, medan verksamhet som avser t.ex.
regelgivning och stabsuppgifter finansieras via
skattekollektivet. Lagrådet har den 11 juni 2009
avlämnat ett yttrande över förslaget.
Efter ett särskilt uppdrag från regeringen har
Transportstyrelsen den 12 juni 2009 lämnat ett
kompletterande budgetunderlag för åren

2010–2012 med lagrådsremissens förslag som
utgångspunkt (N2009/5463/TR).
Regeringens samlade bedömning är att konsekvenserna av ett nytt finansieringssystem bör
belysas ytterligare innan det genomförs. I denna
proposition föreslås därför ett anslag som utgår
från den nu rådande uppdelningen mellan anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet. Med
andra ord är utgångspunkten 2010 liksom 2009
att de principer för finansiering av olika verksamhetsdelar som gällde före Transportstyrelsens bildande fortsätter att gälla. Det innebär att
Transportstyrelsen disponerar intäkterna från
sina avgiftsfinansierade verksamheter. Regeringen avser att återkomma i frågan om nytt finansieringssystem för Transportstyrelsen.
Särskilt om Transportstyrelsens rätt att disponera
medel från farledsavgiften
För 2009 får Transportstyrelsen disponera högst
152 miljoner kronor av intäkter från farledsavgiften. För 2010 kommer beloppet minskas till
högst 147 miljoner kronor. Det innebär en
minskning av det belopp som Transportstyrelsen
disponerar 2009 med 10 miljoner kronor i 2010
års prisnivå. Minskningen ska ses mot bakgrund
av den negativa trenden inom handelssjöfarten
och de intäktsminskningar det innebär för
Sjöfartsverket.
Regeringens inriktning är att Transportstyrelsens intäkter från farledsavgiften inte bör minska
ytterligare under kommande år även om konjunkturen inom handelssjöfarten fortsätter att
vara svag. Det bör tilläggas att ordningen med
finansiering via farledsavgiften helt eller delvis
kan komma att ändras vid en reformering av
Transportstyrelsens finansiering. Redan under
2010 kan det finnas anledning för Transportstyrelsen att se över utformningen av myndighetens
egna avgifter.
Särskilt om Transportstyrelsens verksamhet som
finansieras med offentligrättsliga avgifter
Som framgått ovan kommer Transportstyrelsen
att 2010 få nya uppgifter gällande bilbesiktning,
körkort och yrkestrafik. Dessa verksamheter finansieras både med anslag och avgifter. Uppskattningsvis motsvarar dessa nya uppgifter inkomster och kostnader i avgiftsbelagd
verksamhet som motsvarar cirka 100 miljoner
kronor per år. Därutöver har Transportstyrelsen
i en särskild hemställan föreslagit att regeringen
beslutar om höjning vissa avgifter reglerade i
förordningen (2001:652) om avgifter inom väg79
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trafikområdet (N2009/6380/TR). Transportstyrelsen gör därvid bedömningen att den svaga
trafikutvecklingen, ökade krav på verksamheten i
trafikregistret samt kostnadsutvecklingen gör
vissa avgiftshöjningar nödvändiga. Detta för att
göra det möjligt för myndigheten att fullgöra sitt
uppdrag under de kommande åren. Regeringen
avser att ta ställning till Transportstyrelsens förslag under hösten 2009.

Anslaget kommer från den 1 april 2010 att disponeras av den nyinrättade myndigheten Trafikanalys. Anslaget får användas dels för utvärderings- och analysverksamhet inom transportområdet samt statistikverksamhet, dels för
myndighetens administration.

Föreslagen anslagsnivå
Regeringen föreslår att 509 657 000 kronor anvisas under anslaget 1:18 Transportstyrelsen för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 493 288 000
kronor och för 2012 till 494 823 000 kronor.
Regeringen föreslår att 135 700 000 kronor
förs över från det under utgiftsområde 1 Rikets
styrelse uppförda anslaget 5:1 Länsstyrelserna,
och att 16 400 000 kronor förs över från anslaget
1:2 Väghållning.

Ett nytt anslag 1:19 Trafikanalys förs upp på
statsbudgeten. Regeringen avser att inrätta den
nya myndigheten Trafikanalys den 1 april 2010.
Trafikanalys ska vara regeringens stöd för utvärderingar och analyser inom transportområdet.
Till Trafikanalys förs SIKA:s verksamhet
rörande statistik. Med anledning av den nya
myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket,
Banverket och SIKA den 31 mars 2010. Därefter
bildas två nya myndigheter, Trafikverket och
Trafikanalys, som finansieras inom motsvarande
anslagsram.

Tabell 3.75 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:18 Transportstyrelsen
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

360 177

360 177

360 177

12 678

20 525

28 140

5 600

-20 287

-29 025

131 348

134 112

136 795

-146

-1 239

-1 264

509 657

493 288

494 823

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

Förslag och beräkningar 2010–2012
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 45 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:19 Trafikanalys för 2010. För 2011 beräknas anslaget till 60 528 000 kronor och för 2012
till 60 854 000 kronor.
Tabell 3.77 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:19 Trafikanalys
Tusental kronor
2010

2011

2012

0

0

0

0

0

0

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris och löneomräkning.

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra anslag

3.8.20 1:19 Trafikanalys

Förslag/beräknat anslag

Tusental kronor

Utfall

2009

Anslag

0

1

2010

Förslag

45 000

2011

Beräknat

60 528

2

2012

Beräknat

60 854

3

1

45 000

60 528

Anslagssparande
Utgiftsprognos

60 854

1

0
0

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 59 989 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 59 989 tkr i 2010 års prisnivå.
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60 528 60 854

Övrigt

Tabell 3.76 Anslagsutveckling

2008

45 000

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.8.21 Vissa tidigare ställningstaganden av
riksdagen
Som redovisats i föregående avsnitt avser regeringen att inrätta myndigheterna Trafikverket och
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Trafikanalys den 1 april 2010. Med anledning av
den nya myndighetsstrukturen avvecklas Vägverket, Banverket och SIKA den 31 mars 2010.
Vissa av de myndigheter som ska avvecklas,
t.ex. Banverket, har inrättats genom beslut av
riksdagen. Vidare har vissa myndigheters verksamheter och förutsättningarna för deras bedrivande under årens lopp blivit föremål för olika
uttalanden från riksdagens sida. Beroende på hur
dessa uttalanden har utformats har de blivit mer
eller mindre bindande för utformningen av förordningsregleringen. Sammantaget har de med
tiden bildat ett svåröverskådligt system av s.k.
riksdagsbindningar. Exempel på ställningstaganden i organisatoriska frågor som blivit bundna
med riksdagen är uttalanden om Vägverkets respektive Banverkets utlokalisering till Borlänge
(prop. 1973:55, bet. InU 1973:22, rskr. 1973:220
respektive prop. 1987/88:50, bet. TU
1987/88:24, rskr. 1987/88:298) samt uttalanden
om att Vägverkets regionindelning inte bör göras på så sätt att län delas (prop. 1990/91:87 och
prop. 1990/91:100, bet. 1990/91:TU26, rskr.
1990/91:326). Andra riksdagsbindningar tar snarare sikte på hur viss verksamhet ska bedrivas än
på de organisatoriska förhållandena. Som exempel kan nämnas uttalanden om en ny och effektivare
regional
planeringsprocess
(prop.
1996/97:53,
bet.
1996/97:TU7,
rskr.
1996/97:174).
Regeringens överväganden
För de myndigheter som avses avvecklas med
anledning av trafikverksreformen finns ett särskilt behov av att lösa upp riksdagsbindningar.
Regeringen förslår att samtliga de riksdagsbindningar som berör Vägverkets, Banverkets
och SIKA:s inrättande och organisation ska
hävas. För de verksamheter som, enligt vad som
angivits i tidigare avsnitt, ska övergå till de nya
myndigheterna Trafikverket och Trafikanalys
ska däremot sådana bindningar som reglerar
verksamhetens innehåll och hur den bedrivs,
oberoende av organisatorisk hemvist, fortsätta
att gälla. Det bör påpekas att bindningen inte i
alla fall klart går att hänföra till den ena eller
andra kategorin. Det bör få ankomma på regeringen och dess myndigheter att från fall till fall
avgöra riksdagsbindningens karaktär.

3.8.22 Luftfartsverket
Luftfartsverkets ekonomiska mål

Regeringen avser att inom kort återkomma till
riksdagen med ett förslag som innebär att Luftfartsverkets verksamhet avseende flygplatsernas
verksamhet bolagiseras.
Luftfartsverket ska bidra till att de transportpolitiska målen uppnås genom att på ett företagskekonomiskt lönsamt sätt ansvara för driften
och utvecklingen av kostnadseffektiva, säkra och
välfungerande flygplatser och flygtrafiktjänst.
Luftfartsveket prognostiserar för perioden 20092012 att resultatet nu, före skattemotsvarighet,
sjunker till 56 miljoner kronor för att sedan stiga
till 450 miljoner kronor mot slutet av perioden.
Under perioden amorteras låneskulden med
cirka 1 400 miljoner kronor, samtidigt som pensionsskulden ökar med 1 200 miljoner kronor.
Soliditeten ökar från nuvarande 22 procent till 25
procent.
Som restriktion för prisökningar gäller att
verkets trafikavgifter exklusive undervägsavgifter, luftfartsskyddsavgifter och bulleravgifter, i
genomsnitt får öka med högst nettoprisindex
räknat från och med 2001.
För att möta nedgången på flygmarknaden avser Luftfartsverket att till och med år 2012
genomföra resultatförbättrande åtgärder, i form
av kostnadseffektiviseringar och ökat resultat
från kommersiella produkter, med totalt cirka
450 miljoner kronor. Genom dessa åtgärder beräknas Luftfartsverket att åter uppnå de ekonomiska målen från och med 2012. Luftfartsverket
avser att hålla flygplatsavgifterna oförändrade
under perioden. Däremot kommer de kostnadsbaserade en route-avgifterna att öka under perioden till följd av den kostnadsbaserade avgiftsmodellen som medför att avgifterna ökar när
volymerna minskar.
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Tabell 3.78 Prognos 2009–2012
Miljoner kronor där ej annat anges
2009

2010

2011

2012

Resultat efter
skattemotsvarighet

41

74

258

332

Räntabilitet på eget
kapital efter skattemotsvarighet(%)

1

2

8

9

Soliditet (%)

22

22

23

25

Beräknad skattemotsvarighet

15

26

92

118

Beräknad utdelning

14

25

85

110

Luftfartsverkets finansiella befogenheter

Regeringen avser att inom kort återkomma till
riksdagen med ett förslag som innebär att Luftfartsverkets verksamhet avseende flygplatsernas
verksamhet bolagiseras.
Luftfartsverkets investeringar har finansierats
del med internt tillförda medel, dels med lån i
Riksgäldskontoret. Verket har under 2009 ett
bemyndigade att ta upp lån inom en total ram av
5,5 miljarder kronor. Lånebehovet bedöms fortsatt vara på samma nivå, varför låneramen bör
bibehållas för 2010.
För att minska riskexponeringen används derivathandel enligt tidigare bemyndigande. I detta
ingår att lämna likvid säkerhet vid utställandet av
derivatinstrument. Den ram Luftfartsverket har
för utställandet av sådana säkerheter är på 2 000
miljoner kronor.
I Luftfartsverkskoncernen ingår LFV Holding
AB som bildades 1995 för att samordna och förvalta Luftfartsverkets bolagsverksamhet. Luftfartsverket har även ett bemyndigande att teckna
borgensförbindelser för krediter till förmån för
dotterbolaget LFV Holding AB inom en total
ram på 60 miljoner kronor.
Liksom andra affärsverk har Luftfartsverket
ett bemyndigande att sätta in kassamässigt överskott på räntebärande konto i Riksgäldskontoret
eller på annat sätt. Medlen ska placeras räntebärande och förbehållas placeringar med låg risk.
Luftfartsverkets investeringsplan

Regeringen avser att inom kort återkomma till
riksdagen med ett förslag som innebär att Luft-
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fartsverkets verksamhet avseende flygplatsernas
verksamhet bolagiseras.
Luftfartsverket föreslår en investeringsnivå
under perioden 2010-2012 på sammanlagt 4 000
miljoner kronor.
Kapaciteten för att hantera ökad trafik vid
Luftfartsverkets flygplatser och flygtrafiktjänst
är generellt mycket god. Flygbranschen och
Luftfartsverket har som följd av konjunkturnedgången drabbats av en kraftig minskning av trafikvolymen under 2009. År 2010 förväntas bli ett
år med nolltillväxt för att därefter återgå till en
successiv tillväxt i trafiken. Den minskade trafikvolymen innebär att tidigare planerade kapacitetsanpassningar kunnat senareläggas. Luftfartsverkets inriktning kommer så långt som möjligt
att i första hand effektivisera nyttjandet av den
befintliga infrastrukturen och därmed begränsa
investeringsutgifterna.
Kapacitetsinvesteringar av betydelse under perioden är bland annat ny infrastruktur för ökad
flygfrakt och investering i ett nytt hotell på
Stockholm-Arlanda Airport. I planen har också
tillkommit miljöinvesteringar främst på Arlanda
och Göteborg-Landvetter Airport. Under perioden kommer ett antal strategiska satsningar att
genomföras för att bland annat höja produktkvaliteten i Luftfartsverkets infrastruktur och
genomföra kommersiella satsningar med god
lönsamhet. Under perioden ökar också insatserna för underhålls- och ersättningsinvesteringar i syfte att säkerställa en långsiktigt kostnadseffektiv produktion, flygsäkerhet och
regularitet. För att fullt ut kunna nyttja det nya
flygtrafikledningssystemets kapacitet kommer
Luftfartsverket att genomföra fortlöpande uppgraderingar under de närmaste åren av såväl det
tekniska systemet som arbetsmetodiken.
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Tabell 3.79 Investeringsplan
Miljoner kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

Stockholm-Arlanda Airport

2 650

550

550

650

900

Övriga flygplatser

1225

325

500

250

300

Flygtrafiktjänsten

750

300

150

150

150

Övriga investeringar

375

125

50

150

50

Summa investeringar

5 000

1 300

1 100

1 200

1 400

Lån i Riksgälden
Internt tillförda medel
Övrig finansiering
Summa finansiering

0

0

0

0

0

5 000

1 300

1 100

1 200

1 400

0

0

0

0

0

5 000

1 300

1 100

1 200

1 400

Regeringen avser att inom kort återkomma till riksdagen med ett förslag som innebär att Luftfartsverkets verksamhet avseende flygplatsernas verksamhet bolagiseras .

Regeringens överväganden

Investeringsplan

Ekonomiska mål

Regeringen delar Luftfartsvekets bedömning avseende de prioriteringar som bör göras för att
möta investeringsbehoven under de närmaste
åren. Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att investeringsplanen godkänns.

Regeringen anser att nuvarande räntabilitetskrav
på 8 procent av eget kapital (beräknat på resultat
efter skattemotsvarighet) fortfarande är motiverat. Prisrestriktionen bör vara oförändrad för
2010.
Regeringen anser vidare att målet för soliditeten långsiktigt ska vara lägst 25 procent.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen
att detta bör vara en tredjedel av vinsten, räknat
som resultatet efter skattemotsvarighet.
Utdelning och skattemotsvarighet som ska
inbetalas till inkomsttitel under 2010 bör även
fortsättningsvis fastställas slutligt av regeringen i
samband med bokslutet.
Finansiella befogenheter

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 låta Luftfartsverket ta
upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom en
total ram på 5 500 miljoner kronor. Luftfartsverket föreslås lämna likvid säkerhet vid utställandet
av derivatinstrument. En ram för utställandet av
sådana säkerheter på 2000 miljoner konor bör
fastställas för 2010.

3.8.23 Statens järnvägar
Statens järnvägar ska avveckla viss verksamhet
(personal, arkiv, m.m.) som före utgången av år
2000 ingick i Statens järnvägars verksamhet och
som inte överförts till bolag eller annan myndighet, förvalta leasingåtaganden och förvalta och
hyra ut fordon i första hand till järnvägsföretag
med vilka staten ingår trafikeringsavtal. Verksamheten rörande avveckling av verksamhet respektive förvaltning av leasingåtaganden har
inget avkastningskrav medan verksamheten
omfattande förvaltning av järnvägsfordon över
en konjunkturcykel ska ge en räntabilitet på sysselsatt kapital2 som minst motsvarar räntan på
femåriga statsobligationer plus en procentenhet.
Statens järnvägar ger i sin verksamhetsplan för
åren 2010–2012 följande prognos för resultaten
per verksamhet. Prognosen utgår från antagan-

2 Räntabilitet på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus

finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. I Statens järnvägar används det i fordonen bundna kapitalet som sysselsatt
kapital.
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den om externa räntor på 2,0 procent under perioden.
Tabell 3.80 Resultatutveckling
Tusental kronor
Prognos
2009

Avveckling av verksamhet
Förvaltning av

Prognos
2010

Prognos
2011

Prognos
2012

13 300

14 400

17 800

16 800

1 800

1 100

900

600

10 000

15 600

24 400

26 600

leasingåtaganden

Finansiella befogenheter m.m.

Förvaltning av
järnvägsfordon

Tabell 3.81 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

136 500

80 200

56 300

89 200

31 100

89 100

33 600

4 263

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009

120 300
134

(varav tjänsteexport)

Budget 2010

122 700

(varav tjänsteexport)
Intäkter som får disponeras = Alla intäkter exklusive offentligrättsliga avgifter,
upplösning av reserver, jämförelsestörande poster och finansiella intäkter.
Kostnader = alla kostnader exklusive jämförelsestörande poster och finanskostnader

Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

4 702

4 702

0

Prognos 2009

4 800

4 800

0

Budget 2010

4 800

4 800

0

Regeringens överväganden
Regeringen anser att nuvarande avkastningskrav
för verksamheten rörande förvaltning av järnvägsfordon är motiverad och att räntabilitet på
sysselsatt kapital över en konjunkturcykel bör
minst motsvara räntan på femåriga statsobligationer plus en procentenhet. För övriga verksamheter bör det inte heller fortsättningsvis finnas något avkastningskrav utan dessa
verksamheter ska bära sina egna kostnader.
Med avgiftsintäkterna som Statens järnvägar
får disponera från verksamheterna för förvaltning av leasingåtaganden och förvaltning av järnvägsfordon gör regeringen bedömningen att det
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Statens järnvägar förvaltar leasingåtaganden avseende finansiell och operationell leasing till
betydande belopp. Genom att Statens järnvägar
är en del av staten ansvarar staten för dessa åtaganden. För att fullfölja åtagandena tecknar
Statens järnvägar efter tidigare bemyndiganden
från riksdagen underuthyrningsavtal och placerar
medel enligt antagen finanspolicy. För att finansiera dessa åtaganden och affärsverkets andra
åtaganden hade Statens järnvägar vid årsskiftet
långfristiga skulder på ungefär 8 000 miljoner
kronor och kortfristiga skulder på ungefär 250
miljoner kronor.
Regeringens överväganden

Tabell 3.82 Offentligrättslig verksamhet
Offentligrättslig
verksamhet

är möjligt att balansera resultatet mellan räkenskapsåren och bedriva en verksamhet av god
kvalitet.
Regeringen föreslår att Statens järnvägars
verksamheter tills vidare fortsätter enligt den
finansieringsmodell och de avkastningskrav som
gällt för Statens järnvägar.

Regeringen föreslår att Statens järnvägar bemyndigas att ikläda sig långfristiga skulder, inbegripet
Statens järnvägars finansiella leasingåtaganden,
inom en total låneram av 8 000 miljoner kronor
under 2010.
Regeringen föreslår att Statens järnvägar bemyndigas att förvalta de leasingåtaganden som
Statens järnvägar förvaltar i dag. I denna förvaltning ingår bl.a. rätten att teckna underuthyrningsavtal avseende leasingkontrakt, teckna lån
och inlösa leasingavtal.
Regeringen föreslår att Statens järnvägar bemyndigas att placera överskottslikvid enligt
myndighetens finanspolicy.
Investeringsplan

Statens järnvägar får tillhandahålla lok och vagnar i första hand till järnvägsföretag med vilka
staten ingår trafikeringsavtal. Några nyinvesteringar i järnvägsfordon är inte planerade under
perioden. Vissa intervallstyrda revisioner av ellok
och motorvagnar kommer att genomföras under
perioden och Statens järnvägar avser att finansi-
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era detta inom ramen för intäkterna från fordonsuthyrningen.
3.8.24 Bolagsförvaltningen
Ny organisation för vissa av de statliga
aktiebolagen på infrastrukturområdet

Konsultbolaget McKinsey & Company har på
Näringsdepartementets uppdrag gjort en
genomgång om möjlig struktur för bolagen
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB Aktiebolag (Svedab), Arlandabanan Infrastructure
AB och Botniabanan AB (publ) samt affärsverket Statens järnvägar. Synpunkter på rapporten
har inhämtats vid en hearing i Näringsdepartementet.
Rapporten diskuterar olika alternativ för samordning som alla syftar till att minska sårbarheten, öka effektiviteten och minimera genomföranderiskerna. Målet har varit att skapa en
samordnad grupp av bolag med en effektiv verksamhet och enhetlig förvaltning En samordnad
struktur innebär att sårbarheten kan minskas
kraftigt och att kostnaderna kan reduceras.
Kostnadsreduktionen uppstår som en följd av att
verksamheten får en gemensam förvaltningsorganisation vilket ger möjlighet att reducera beroendet och även kostnaderna för externa konsulter, samt genom synergier i administrativa
processer, lokaler och kringkostnader.
Regeringen avser att närmare utreda möjligheterna och formerna för en samordning av bolagen, för att kraftigt kunna minska verksamheternas sårbarhet samt reducera kostnaderna i
bolagen. Exempelvis kan detta ske genom att en
koncernstruktur skapas, fusion mellan två eller
flera bolag eller annan samordning mellan bolagen. Regeringen bedömer inte att Statens järnvägar organisatoriskt ska höra samman med bolagen, men bedömer att rapporten visar på att
viktiga samarbetsområden kan finnas mellan de
berörda bolagen och affärsverket.
Arlandabanan Infrastructure AB

Arlandabanan, järnvägen mellan Stockholm och
Arlanda, invigdes i november 1999. Genomförandet av projektet föregicks av ett antal utredningar där bl.a. förutsättningarna att få privata
intressenter att satsa kapital belystes. Bolaget A-

Banan Projekt AB bildades av staten för att
sköta upphandlingen av Arlandabanan och för
att hantera statens rättigheter och skyldigheter i
samfinansieringsprojektet. Bolaget bytte 2008
namn till Arlandabanan Infrastructure AB.
Bolaget ska övervaka driften av Arlandabanan
och den del av anläggningen som byggts för intercitytrafik samt följa återbetalningen av det
statliga villkorslånet. Arlandabanan har anlagts
av ett konsortium, som bildade ett särskilt bolag,
A-Train AB, för att genomföra och driva anläggningen.
Efter färdigställandet överlämnades anläggningen till Arlandabanan Infrastructure AB som
i sin tur hyr ut den till A-Train AB. A-Train AB
har som ersättning fått ensamrätt att fram till
2040 bedriva flygpendeltrafik mellan Stockholms
central och Arlanda flygplats. A-Train AB bedriver trafiken under namnet Arlanda Express. Den
australiensiska banken Macquarie Bank Limited
förvärvade A-Train AB vid årsskiftet 2003/2004.
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
Aktiebolag (Svedab)

Uppgiften för Svedab är att direkt eller via Öresundsbro Konsortiet äga och förvalta den
svenska 50-procentiga ägarandelen i Öresundsbron och de svenska landanslutningarna till
bron. Sverige bildade Svedab 1991 och på motsvarande sätt bildade Danmark samma år A/S
Öresund. Bolagen sattes upp för att bygga och
driva den fasta förbindelsen mellan Malmö och
Köpenhamn. Svedab och A/S Öresund bildade
därefter det samägda Öresundsbro Konsortiet.
Konsortiet byggde och finansierade den 16 km
långa kust-till-kustförbindelsen – i dagligt tal
kallad Öresundsbron. Broförbindelsen omfattar
både väg- och järnvägstrafik mellan de två länderna.
Riksdagen beslutade 1997 om ett bemyndigande till Svedab att ta upp lån hos Riksgälden
för planering, projektering och byggande av de
svenska landanslutningarna upp till ett belopp av
2 600 000 000 kronor i 1997 års prisnivå, exklusive kapitaltjänstkostnader och mervärdesskatt
(prop. 1996/97:16, bet. 1997/98:TU6, rskr.
1997/98:32). Enligt aktuella prognoser från Svedab kommer kreditbehovet senast 2011 att
överskrida nivån för nuvarande bemyndigande.
Mot bakgrund av detta föreslår regeringen att
Svedabs bemyndigande utökas med 360 000 000
85
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kronor exklusive kapitaltjänstkostnader och
mervärdesskatt till sammanlagt 3 361 000 000
kronor.
Botniabanan AB (publ)

Staten, kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik,
Nordmaling och Umeå, Landstinget i Västernorrland samt Västerbottens läns landsting
slöt 1997 ett avtal om byggande av Botniabanan.
Projektet omfattar en cirka 19 mil ny, enkelspårig järnväg från Nyland, nordväst om Kramfors,
via Örnsköldsvik till Umeå. Botniabanan AB
(publ) bildades den 1 juli 1998 och ägs till 91
procent av staten, medan kommunerna Kramfors, Örnsköldsvik, Nordmaling och Umeå äger
2,25 procent vardera.
3.8.25 Statens haverikommission
Statens haverikommission disponerar inget eget
anslag. Istället beslutar regeringen varje år om en
ram för myndighetens förvaltningskostnader
som liksom kostnaderna för enskilda undersökningar betalas av Transportstyrelsen, Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap.
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Regeringens överväganden
För 2009 uppgår ramen för Statens haverikommissions förvaltningskostnader till 25 150 000
kronor. Kommissionen hemställer i sitt budgetunderlag för räkenskapsåren 2010−2012 om att
2010 anvisas en ram för förvaltningskostnader på
41 122 000 kronor. Kommissionens förslag innebär således en ökning av ramen med cirka 64
procent. Kommissionen bedömer härvid att
myndigheten är underbemannad inom alla sina
verksamhetsområden.
Regeringen gav i februari 2009 Statskontoret i
uppdrag att analysera Statens haverikommissions
verksamhet och finansiering (Fö2009/477/SSK).
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) senast den 1 december
2009. Regeringen avser att därefter ta ställning
till inriktningen för verksamheten och vilka
principer som bör gälla för dess långsiktiga
finansiering.
Regeringen avser att besluta om en förvaltningsram och fördelningen av förvaltningskostnaderna mellan de betalande myndigheterna i
kommissionens regleringsbrev för 2010.
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4 Politiken för informationssamhället

4.1

Omfattning

Politiken för informationssamhället omfattar
områdena informationsteknik (IT), elektronisk
kommunikation och post. Politiken är
horisontell med övergripande mål som berör
flertalet samhällsområden. Insatserna syftar till
att den tekniska utvecklingens möjligheter ska
utnyttjas
på
bästa
sätt
inom
alla
samhällsområden för att bidra till mål såsom
hållbar tillväxt och ökad livskvalitet. Åtgärder
och resultat följs även upp och redovisas inom
andra utgifts- och politikområden.
De åtgärder som vidtas inom politiken för
informationssamhället syftar till att skapa goda
förutsättningar för väl fungerande marknader
och effektiv konkurrens. Hushåll och företag
ska ha tillgång till effektiv, robust och säker

infrastruktur och bästa möjliga utbud av
kommunikationstjänster. Därutöver ska alla i
samhället ha tillgång till grundläggande
betaltjänster till rimliga priser (prop. 2006/07:55,
bet. 2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205).
Post- och telestyrelsen (PTS) är sektors- och
tillsynsmyndighet inom områdena elektroniska
kommunikationer och post. Myndighetens
uppgift är bl.a. att meddela tillstånd och utöva
tillsyn över operatörerna på marknaderna för
elektroniska kommunikationer och post samt att
inom ramen för sitt sektorsansvar följa och
främja utvecklingen inom dessa områden.
Politiken omfattar även åtgärder som syftar
till att Sverige ska bli ett informationssamhälle
för alla (prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4,
rskr 2005/06:142).
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom politiken för informationssamhället
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

36

37

38

38

39

40

2:2 Ersättning för särskilda tjänster till
funktionshindrade

141

149

149

149

149

149

2:3 Grundläggande betaltjänster

111

27

46

49

49

37

16

20

20

18

18

18

0

0

195

120

120

304

233

253

449

375

364

2009 2:5 Samförläggning och kanalisation m.m.

75

21

20

0

0

0

2004 37:07 IT-infrastruktur: Regionala transportnät
m.m

77

0

0

0

0

Summa äldreanslag

152

21

20

0

0

0

Totalt för politiken för informationssamhället inkl.
äldreanslag

456

254

273

449

375

364

Politiken för informationssamhället

2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för
vissa myndighetsuppgifter

2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk
kommunikation
Summa politiken för informationssamhället
Äldreanslag

Anmärkning: Beloppen är avrundade och stämmer inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

År 2008 uppgick de totala utgifterna inom
politikområdet till 456 miljoner kronor.
Prognosen för 2009 avseende de totala utgifterna
uppgår till 273 miljoner kronor. Orsaken till att
utgiftsprognosen för 2009 är lägre än utfallet
2008 är framför allt de minskade kostnaderna för
grundläggande betaltjänster. Regeringens förslag
till anslag 2010 för politiken för informationssamhället uppgår till sammanlagt 449 miljoner
kronor. Orsaken till denna ökning i jämförelse
med föregående år är framför allt att
anslagsmedel för driftsäkra och robusta
elektroniska kommunikationer fr.o.m. 2010
läggs på det nya anslaget 2:5 Driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation. För 2011
och 2012 beräknas anslagen inom politiken för
informationssamhället till sammanlagt 375
miljoner kronor respektive 364 miljoner kronor.

4.3

Mål

Målet för politiken för informationssamhället är
säkra, robusta och lättillgängliga kommunikationer som i första hand tillhandahålls genom
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effektivt fungerande marknader. Det ska finnas
ett stort utbud av tjänster som underlättar
vardagen för hushåll och företag i hela landet
(prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:TU1, rksr.
2008/09:154).
Utöver detta övergripande mål har riksdagen
beslutat om mål för IT-politiken, för sektorn
elektronisk kommunikation, för postmarknaden
samt för grundläggande betaltjänster. Dessa
redovisas nedan.
Mål för IT-politiken
I och med den IT-politiska propositionen
beslutade riksdagen att målet för IT-politiken är
följande: Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla (prop.2004/05:175, bet.
2005/06:TU4,
rskr.2005/06:142).
Målet
preciserades i de tre delmålen:
1. IT ska bidra till att förbättra livskvalitet och
till att förbättra och förenkla vardagen för
människor och företag.
2. IT ska användas för att främja hållbar tillväxt.
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3. En effektiv och säker IT-infrastruktur med
hög överföringskapacitet ska finnas tillgänglig i
alla delar av landet, bl.a. för att ge människor
tillgång till interaktiva offentliga e-tjänster.
Mål för sektorn elektronisk kommunikation
Riksdagen har beslutat följande mål för sektorn
för
elektronisk
kommunikation
(prop.
2002/03:110,
bet.
2002/03:TU6,
rskr.
2002/03:228). Enskilda, företag och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra
elektroniska kommunikationer. De elektroniska
kommunikationerna ska ge största möjliga
utbyte när det gäller urvalet av överföringstjänster samt deras pris och kvalitet. Sverige ska i
ett internationellt perspektiv ligga i framkant i
dessa avseenden.
De elektroniska kommunikationerna ska vara
hållbara, användbara och tillgodose framtidens
behov. De främsta medlen för att uppnå detta
ska vara att skapa förutsättningar för en effektiv
konkurrens utan snedvridningar och begränsningar samt att främja internationell harmonisering. Staten ska ha ett ansvar på områden där
allmänna intressen inte enbart kan tillgodoses av
marknaden

rimliga priser (prop. 2006/07:55,
2006/07:TU16, rskr. 2006/07:205).

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Resultat

bet.

Tillgänglighet

Bredbandsstödet 2001–2007
Det s.k. bredbandstödet upphörde vid årsskiftet
2007/2008 och utbetalningarna slutfördes under
2008. Länsstyrelserna har tillsammans med
Sveriges kommuner och landsting, i en rapport
baserad på enkäter, redovisat bl.a. uppgifter om
hur de olika stödformerna för anläggning av
telenät utnyttjats. Inom ramen för stödet har
samtliga Sveriges kommuner upprättat ITinfrastrukturprogram. Som framgår av tabell 4.2
användes under 2001–2009 3 907 miljoner
kronor av ramen på 3 970 miljoner kronor.
Knappt 1 900 miljoner kronor har belastat
statens utgifter. Statens inkomster minskades
under samma period med resterande dryga 2 000
miljoner kronor med anledning av kreditering på
skattekonto.
Tabell 4.2 Bredbandsstöd 2001–2007 (2008)

Det postpolitiska målet

Miljoner kronor

Mål för grundläggande betaltjänster

Stomnät 2)

Eftersatta
områden2)

Ortssam
manbindande
nät1)

Områdesnät 2)

-

258

268

243

Total ram

3 970

1 900

1 200

370

500

Beviljat stöd

3 924

1 883

1 188

358

495

Utbetalt stöd

3 907

18 790

1 184

357

487

Summa

Riksdagen har beslutat följande mål för
postsektorn
(prop.
1997/98:127,
bet.
1997/98:TU13, rskr. 1997/98:304). Det ska
finnas en posttjänst av god kvalitet i hela landet
som innebär att alla kan ta emot brev och andra
försändelser som väger högst 20 kilogram. Det
ska finnas möjlighet för alla att få sådana
försändelser befordrade till rimliga priser.
Dessutom ska enstaka försändelser befordras till
enhetliga priser. Det ska finnas möjlighet att
försäkra försändelser och få kvitto från
mottagaren på att försändelsen har tagits emot.

Antal kommuner som
beviljats
stöd

276

1)

Stöd över statsbudgetens utgiftssida
2)
Stöd över statsbudgetens inkomstsida

Länsenkäten visar också att den totala
finansieringen av stödberättigade projekt uppgår
till cirka 7 556 miljoner kronor. Hur
finansieringen
fördelas
mellan
olika
finansieringskällor framgår av tabell 4.3.

Enligt riksdagens beslut med anledning av
propositionen Statens ansvar för vissa betaltjänster är målet för politiken för de
grundläggande betaltjänsterna att alla i samhället
ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster till
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Tabell 4.3 Total finansiering av bredbandsprojekt per
finansieringskälla
Miljoner kronor

Summa

Andel

Statliga bredbandsmedel

3 921

52%

Operatör

2 174

29%

Kommun

863

11%

EU, strukturfondsmedel

540

7%

Regionala utvecklingsmedel
Summa

58

1%

7 556

100%

Stöd till kanalisation
Sedan 2008 finns möjlighet till stöd vid
anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller
ombyggnad av annan infrastruktur, exempelvis
möjligheten att lägga tomrör för ITinfrastruktur samtidigt som elnät grävs ner.
Länsstyrelsen i Örebro har regeringens uppdrag
att samordna arbetet med kanalisationsstödet
och redovisa utfall. Enligt uppgifter från
länsstyrelsen beviljades under 2008 drygt
9 000 000 kronor i stöd till projekt. Under det
första halvåret 2009 har ytterligare drygt
9 200 000 kronor beviljats. Prognosen för andra
halvåret 2009 pekar mot en fortsatt ökning av
beviljat stöd men sammantaget innebär detta att
de beviljade anslagsmedlen inte kommer att gå åt
under 2009. I cirka 2/3 av fallen läggs
kanalisationen samtidigt som elnät anläggs eller
byggs om. Det statliga kanalisationsstödet har
svarat för cirka 40 procent av den totala
finansieringen i stödprojekten om totalt cirka
46 000 000 kronor. För medlen kan drygt 870
kilometer kanalisation för IT-infrastruktur
anläggas på landsbygden med ett genomsnittliga
statliga stöd om 21 kronor per meter
kanalisation.
Hur har tillgängligheten utvecklats?
PTS har på regeringens uppdrag gjort en
geografisk översikt av infrastrukturen för
bredband i Sverige. Kartläggningen visar att
Sverige generellt sett har en god tillgång till ITinfrastruktur med hög överföringskapacitet, men
att det finns begränsningar i tillgängligheten.
I mars 2009 redovisade PTS, på regeringens
uppdrag, rapporten ”Bred och långsiktig analys
för området elektronisk kommunikation”. Här
görs bl.a. en analys av tillgängligheten i
perspektivet 2015, och ett antal möjligheter och
risker lyfts fram. PTS framhåller vikten av
tydliga spelregler på marknaden för att privata
såväl som offentliga aktörer ska kunna bidra till
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en god tillgänglighet till IT-infrastruktur och
bredband.
Rapporten betonar också vikten av att finna
hållbar ersättning för den kommande
nedmonteringen av kopparnätet. Detta nät
svarar idag bl.a. för kommunikation vid fast
telefoni och är viktig för dataöverföring i
områden där annan infrastruktur för bredband
inte finns.
Det analoga mobila NMT-nätet släcktes ned
vid årsskiftet 2007/2008. I samband med det
förlorade cirka 50 personer tillgång till telefoni.
Vissa av dessa har kunnat få tillgång till telefoni
på annat sätt. Dock fick cirka 20 hushåll inte
tillgång till telefoni av någon kommersiell
operatör. Dessa personer är spridda i hela landet
i glest bebyggda områden. Regeringen har därför
gett uppdrag till PTS att se till att de som har
haft tillgång till telefoni, men nu saknar detta får
tillgång till telefonimöjligheter under 2009 om
de begär det. Regeringen beviljade PTS högst
5 miljoner kronor för 2009 för att genomföra
uppdraget. Liknande insatser kommer att
behövas även för 2010 och framåt.
Säkerhet och robusthet

Robust och säker elektronisk kommunikation
Samhällets beroende av Internet och elektronisk
kommunikation ökar, vilket i sin tur kan leda till
en ökad sårbarhet. Robusthets- och krishanteringsarbetet inom sektorn för elektronisk
kommunikation har byggts upp under flera år.
Arbetet bygger på samverkan och ömsesidigt
förtroende mellan privata och offentliga aktörer.
Såväl stat som näringsliv har investerat i
krishanteringsförmåga och robusthetshöjande
åtgärder.
PTS och operatörernas arbete i ett stort antal
projekt har medfört att robustheten mot avbrott
i näten och krishanteringsförmågan stärkts. I
denna privatoffentliga samverkan har man tagit
fram metoder och system för att korta ner
avbrottstider, skapa en gemensam lägesuppfattning, förbättra rapporteringen till
nödnumret 112 samt förbättra informationen till
allmänheten i händelse av störningar och kriser i
elektronisk kommunikation. I mars 2009
genomfördes en stor krisberedskapsövning,
Telö 09, med stort deltagande bland teleoperatörer, berörda myndigheter och andra
relevanta aktörer. Myndigheten för samhälls-
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skydd och beredskap (MSB) arbetar sedan
halvårsskiftet 2008 efter en av regeringen
beslutad handlingsplan med ett stort antal
insatser för att höja informationssäkerheten i
landet. Inom arbetet med bl.a. e-förvaltning och
e-hälsa ges informationssäkerhetsarbetet ökad
uppmärksamhet.
Ett stabilt och robust Internet på global och
nationell nivå
PTS har under det gångna året utövat fortsatt
tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet, den s.k.
toppdomänslagen. Tillsynen visar att verksamheten huvudsakligen har bedrivits på ett säkert
och effektivt sätt i allmänhetens intresse.
Strategin för ett säkrare Internet i Sverige,
som fastställdes av regeringen 2006, innehöll en
handlingsplan som nu har uppdaterats och avser
2009–2011. Vidtagna åtgärder med avseende på
den tidigare handlingsplanen har redovisats av
PTS.
PTS följer i samverkan med andra
myndigheter och teleoperatörerna utvecklingen
när det gäller s.k. skadlig kod, dess tillväxt och
spridning samt hur marknaden reagerar på
säkerhetshot 3. Inom Sveriges IT-incidentcenter
(Sitic) sker en löpande bevakning av trafikflöden
på näten och incidenter rapporteras. Inom ramen
för PTS tillsyn sker också en uppföljning av
större avbrott och allvarliga incidenter. Internets
betydelse för samhällsutvecklingen hänger nära
samman med ansvarsfrågor kring förvaltningen
av Internets kritiska resurser såsom IP-adresser
och domännamn. Dessa frågor blir allt mer
aktuella för många politikområden och i globala
sammanhang.
På nationell nivå finns i Sverige ett forum i
form av en referensgrupp som PTS sammankallar med jämna mellanrum. I detta forum
diskuteras de olika frågorna löpande för att
därigenom bidra till svenska ståndpunkter och
agerande inom området Internets förvaltning.
PTS har under det senaste året bl.a. genomfört
en omfattar kartläggning av problem omkring
Botnät – kapade datorer i Sverige. PTS har
vidare, för att minska sårbarheten i näten,
erbjudit råd och stöd för att få användare att
säkra sin miljö, bl.a. när gäller trådlös

kommunikation. Samarbete sker med ideella
organisationer som är verksamma inom området.
PTS har i uppdrag att i samråd med
Näringsdepartementet löpande ansvara för
beredning av frågor rörande Internets förvaltning i internationella organ, såsom HLIG, IIG,
GAC, IGF och ITU, samt i dessa organ
företräda Sverige.
IT ska användas för att främja hållbar tillväxt

Genom IT-utvecklingen och den ökade ITanvändningen ökar produktiviteten i hela
ekonomin, tack vare snabbare informationsinhämtning och förnyade produktionssystem.
IT bidrar till att nya företag, tjänster och
produkter skapas och utvecklas. Sociala och
ekologiska dimensioner ingår också i begreppet
hållbar tillväxt, t.ex. att IT ska bidra till minskad
klimatpåverkan och att kvinnors delaktighet i
informationssamhället ökar.
För att följa utvecklingen och de offentliga
åtgärdernas resultat arbetar man inom EU med
indikatorer för informationssamhällets utveckling. Ett antal sådana indikatorer för
måluppfyllelse redovisas i tabellen nedan.
Indikatorerna utgör bara ett begränsat urval av
möjliga indikatorer för att följa utvecklingen på
området. De olika aspekterna på måluppfyllelse
kommenteras i det påföljande avsnittet.

3 Se bl.a. rapporten Botnät – kapade datorer i Sverige.
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Tabell 4.4 Indikatorer på måluppfyllelse
2006

Mål: IT ska användas för att främja hållbar tillväxt
Andel företag som använder datorer 1
Andel företag med tillgång till bredband 1

96 %
88 %

Andel kvinnor resp. män som operativa företagsledare inom IT- och telekomsektorn 2

8%
89 %
Andel kvinnor resp. män vid högre IT-utbildningar (utexaminerade)
25 %
75 %
Mål: IT ska bidra till förbättrad livskvalitet och till att förbättra och förenkla vardagen för människor och företag
Andel av befolkningen som har tillgång till Internet i hemmet
83 %
Andel av befolkningen som har tillgång till bredband i hemmet
56 %
Andel individer som under året köpt eller beställt varor och tjänster över Internet
i.u.
Andel individer som uträttat bankärenden över Internet under året
57 %
79 %
Andelen företag som använder statliga myndigheters hemsidor 1
28 %
Andelen företag som utnyttjar möjligheten till myndigheternas fullständig elektronisk
ärendehantering 1
Andelen företag som lämnat in anbud i elektroniska upphandlingssystem 1
11 %
Andel företag som fakturerat elektroniskt (e-faktura) 1
i.u.
Indikatorer på effektiv konkurrens 3
Antal operatörer som erbjuder mobil kommunikation
Antal operatörer som erbjuder fast telefoni
Antal operatörer som erbjuder bredband
Antal abonnemang för IP-baserad telefoni

20
78
169
410 000

2007

2008

96 %
87 %

96 %
89 %

8
89
22
78

%
%
%
%

i.u.
i.u.
20 %
80 %

84 %
71 %
53 %
57 %
i.u.
28 %

88 %
74 %
i.u.
65 %
77 %
30 %

11 %
12 %

10 %
10 %

21
73
157
623 000

21
68
154
735 000

1 Företag med fler än 10 anställda
2 Källa SCB, enligt OECD:s definition av sektorn. Summan av procenttalen blir inte 100 pga. andel okända (skrivna i annat land)
3 Källa PTS, Svensk telemarknad. Antalet operatörer avser sådana som hade minst ett aktivt abonnemang för tjänsten i fråga.

Företagens IT-användning och tillgång till
bredband
I jämförelse med övriga europeiska länder har
svenska företag en fortsatt mycket hög ITmognad. Hela 96 procent av företagen med 10
eller fler anställda använder datorer och Internet.
Vid en jämförelse av IT-användning i olika typer
av företag framgår dock att det finns relativt
stora skillnader beroende på branschtillhörighet
samt företagets storlek.
Omkring 11 procent av alla företag i Sverige
med fler än 10 anställda har inte abonnemang för
bredband. Bland de små företagen har
26 procent inte något abonnemang för bredband.
Hållbar tillväxt: jämställdhet
Det fortsätter att råda en sned könsfördelning
inom IT-området, såväl inom IT-utbildningar
vid universitet och högskolor som bland
yrkesverksamma i branschen.
Verket för näringslivsutveckling har i mars
2009 rapporterat sitt regeringsuppdrag att
identifiera nationella och regionala initiativ som
genomförs för att främja kvinnors delaktighet
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inom IT- och telekomområdet. I rapporten
Kvinnors delaktighet på IT- och telekomområdet – övergripande kartläggning av initiativ
som främjar kvinnors delaktighet på IT och
telekomområdet, presenteras initiativ med olika
karaktär, t.ex. nätverk, mentorskapsprogram,
initiativ riktade till att locka skolungdomar till
tekniska utbildningar med IT-inriktning och
mot kvinnor som redan har några yrkesverksamma år bakom sig i IT-sektorn samt olika
forskningsprojekt.
Hållbar tillväxt: IT för miljön
Under våren 2009 har regeringen låtit genomföra
en kartläggning av Regeringskansliets ITverksamhet ur ett miljöperspektiv, en s.k. Green
IT Scorecard. Kartläggningen utgör ett viktigt
underlag för den handlingsplan om IT för miljön
som tidigare aviserats.
IT har visat sig ha potential till stora
energibesparingar i hela ekonomin. Undersökningar visar att övervakning och styrning
med hjälp av IT kan minska energianvändningen
i byggnader med upp till 17 procent och minska
koldioxidutsläppen inom transportlogistiken
med upp till 27 procent. Så kallade smarta mätare
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som ger konsumenterna information om hur
energianvändningen ser ut, kan minska energianvändningen med upp till 10 procent och även
minska förlusterna för nätoperatörerna. (Källa:
Kommissionens meddelande om att utnyttja
informations- och kommunikationsteknik för
att underlätta övergången till en energieffektiv
ekonomi med låga koldioxidutsläpp.)
IT ska bidra till att förbättra livskvalitet och till
att förbättra och förenkla vardagen för människor
och företag

Elektroniska tjänster för personer med
funktionsnedsättning
PTS har under året upphandlat ett antal tjänster
inom området elektronisk kommunikation samt
försöksverksamhet med inriktning på ITanvändning för personer med funktionsnedsättning. Ny teknik och nya tekniska
lösningar har kontinuerligt utvärderats för att
förbättra och utveckla befintliga tjänster samt
för att etablera nya tjänster. Försöksverksamheten har exempelvis avsett plattformsoberoende tillgång till texttelefoni. Under det
gångna året har samverkan ökats mellan
myndigheter och olika aktörer som utvecklar
produkter och tjänster till personer med
funktionsnedsättning. Syftet är att skapa dialog
kring hur de handikappolitiska målen inom
sektorsområdet ska nås till 2010.
E-inkludering
Alla samhällsområden påverkas av att IT används
i privat och offentlig verksamhet. Inom offentlig
förvaltning används IT allt mer både i det interna
arbetet och i kontakten med medborgarna.
Möjligheterna att sänka kostnaderna och
effektivisera och vidareutveckla verksamheten är
betydande. IT ger även en unik möjlighet att öka
tillgängligheten till och flexibiliteten i serviceoch tjänsteutbudet. En förutsättning för en
sådan positiv utveckling är att det vid
utarbetandet och utvecklingen av olika tjänster
på ett tidigt stadium beaktas att olika användare
har skilda förutsättningar att ta del av och
utnyttja IT och tjänster baserade på IT.
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) fick hösten 2008 i uppdrag
av regeringen att analysera de initiativ som pågår
eller planeras i Sverige och på EU-nivå inom einkluderingsområdet. Handisam har löpande

bistått berörda departement i EU-samarbetet i
frågor som rör e-inkludering. Myndigheten har
representerat regeringen i den arbetsgrupp som
bistår EG-kommissionen i arbetet med att
utveckla och följa området för e-inkludering
(undergrupp till högnivågruppen för i2010
initiativet). I arbetet har ingått att samordna för
den
svenska
delegationen
till
den
ministerkonferens om e-inkludering som hölls i
Wien i november/december 2008.
Handisam lämnade i februari 2009 en
delrapport där det bland annat konstateras att
Sverige bör kunna arbeta mer aktivt med de mål
som finns uppsatta för e-inkludering i EU och
att det finns brister i samordning och helhetssyn.
Myndigheten ska på regeringens uppdrag lämna
förslag till handlingsplan för e-inkludering.
Effektivt fungerande marknader

Under 2008 minskade intäkterna från slutkunder
för telefoni, Internet och datakommunikation
med 1 procent till knappa 50 miljarder kronor.
Trenden med färre fasta abonnemang för
telefoni och fler mobilabonnemang och IPbaserad telefoni har fortsatt. Antalet bredbandsabonnemang fortsatte att öka med 20 procent till
cirka 3,8 miljoner. Detta beror framför allt på en
kraftig ökning av mobilt bredband; från 12 till
23 procent av bredbandsabonnemangen. Andelen abonnemang med högre överföringshastigheter fortsätter också att öka och över 4/5
av abonnemangen har nu 2 Mbit/s eller mer.
Frekvensutredningens betänkande Effektivare
signaler (SOU 2008:72) lämnades under 2008
och bereds för närvarande. Betänkandets förslag
innebär bl.a. att vid tillståndsgivning för radiofrekvensanvändning ska hänsyn i första hand tas
till om den planerade användningen är
samhällsekonomiskt effektiv. Förutsättningarna
för att tillämpa allmän inbjudan till ansökan om
tillstånd föreslås ändras så att bestämmelsen kan
tillämpas även i andra fall än beträffande nya eller
väsentligt ändrade radioanvändningar. När efterfrågan på frekvenser överstiger utbudet ska en
ny typ av tillstånd, blocktillstånd, kunna lämnas.
I syfte att skapa dynamik på marknaden och
skapa en effektiv frekvenshantering föreslås i
betänkandet uthyrning av tillstånd tillåtas på
samma grunder som överlåtelser.
Sverige har aktivt deltagit i Kommunikationskommittén (Cocom) vars uppgift är att övervaka
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genomförandet av regelverket för elektronisk
kommunikation. Följande har bl. a. behandlats i
kommittén; Kommissionens rekommendation
om harmonisering av termineringsavgifter,
uppdatering av domännamn under .euförordningen, implementering av nummer i 116serien och kommissionens utkast till
rekommendation om NGA (Next Generation
Access Network). Arbetet har lett till en ökad
harmonisering och en bättre fungerande inre
marknad.
I november 2007 lade kommissionen förslag
till tre nya rättsakter. Ett direktiv om bättre
reglering som medför ändringar i ramauktorisations- och tillträdesdirektivet, ett
direktiv om medborgerliga rättigheter som
medför
ändringar
i
direktivet
om
samhällsomfattande tjänster (USO-direktivet)
och e-dataskyddsdirektivet samt en förordning
om en ny EU-myndighet (kallas numera
BEREC). Syftet med de nya rättsakterna är bl.a.
att öka harmoniseringen för att skapa bättre
konkurrens och därmed bättre priser och
tjänster för konsumenterna, men också att ge
europeiska operatörer lättare att verka i olika
länder. Vidare medför förslagen att konsumentskyddet på marknaden för elektronisk
kommunikation förbättras, särskilt för utsatta
grupper, såsom personer med funktionsnedsättning, samt att persondataskyddet ökas.
Förhandlingar i rådsarbetsgruppen, i Coreper
och i ministerrådet har skett sedan förslagen
lades. I maj 2009 röstade Europaparlamentet nej
till en kompromiss som träffats mellan de olika
institutionerna,
närmare
bestämt
ville
Europaparlamentet ha ett tillägg om användarnas
tillgång till Internet som var annorlunda
formulerat än det som ingick i kompromissförslaget. Därmed tyder allt på att en tredje
läsning, en s.k. förlikningsprocess, tar sin början
under det svenska ordförandeskapet hösten
2009.

ska svara för den samhällsomfattande
posttjänsten. Antalet hushåll som bara får sin
post två till fyra dagar i veckan och undantas från
daglig utdelning får inte öka. Från cirka 1 600
hushåll i början av 1990-talet är det 2008 endast
958 hushåll som undantas.
Personer med funktionsnedsättning och äldre
personer i glesbygd garanteras post- och
grundläggande betaltjänster i anslutning till
bostaden genom två särskilda upphandlingar.
Vad gäller posttjänsterna omfattade upphandlingen 2008 totalt 1 599 hushåll. Portofri
befordran av blindskriftsförsändelser är en annan
tjänst på postområdet som ett stort antal
personer med funktionsnedsättning får del av.
Antalet försändelser uppgick 2008 till 1,77
miljoner vilket är en ökning jämfört med 2007.
Resultatet av PTS samverkan med berörda
handikapporganisationer, teleoperatörer, tillverkare och andra myndigheter utgör underlag
för bedömning av vilka förutsättningar och nya
behov som personer med funktionsnedsättning
har av att nyttja tjänster på postområdet.
Grundläggande betaltjänster

I enlighet med propositionen Statens ansvar för
vissa betaltjänster (prop. 2006/07:55) har PTS på
regeringens uppdrag upphandlat grundläggande
betaltjänster. Ica Banken och Kuponginlösen AB
tilldelades gemensamt rätten att leverera de
upphandlade tjänsterna. De upphandlade
tjänsterna har successivt tagits i drift under andra
halvåret 2008. För att personer med
funktionsnedsättning och äldre i glesbygd ska få
tillgång till grundläggande betaltjänster i
anslutning till bostaden har PTS genomfört en
särskild upphandling, s.k. utsträckt service. Vad
gäller de grundläggande betaltjänsterna är det
cirka 1 250 som utnyttjar tjänsterna. Av dessa är
det 870 äldre och funktionshindrade personer
som omfattas av den särskilda upphandlingen för
äldre och funktionshindrade i glesbygd.

Post

Utifrån tillsynen på postmarknaden kan
konstateras att målen som regeringen satt upp
för postområdet uppnåtts och att samtliga
postoperatörer uppfyller kraven på en tillförlitlig
postverksamhet. Kravet på daglig, rikstäckande
postservice säkerställs genom att Posten AB i
tillståndsvillkor utsetts till den postoperatör som
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4.4.2

Analys och slutsatser

Tillgänglighet

Sverige har en relativt bra position vad gäller ITinfrastruktur och bredband vilket flera
internationella jämförelser visar. Ett exempel på
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Sveriges goda positionering är att Sverige 2009
placerades på första plats i ITU:s index över 154
länders IT-utveckling. Ytterligare exempel är
World Economic Forum som placerar Sverige på
andra plats i sin Networked readiness index för
2008–2009. Enligt OECD:s statistik ligger
Sverige på sjunde plats vad gäller andelen
bredbandsabonnemang per 100 invånare. Om
även mobilt bredband skulle inräknas skulle
Sverige sannolikt hamna på en högre plats.
Enligt PTS individundersökning 2008 använde
90 procent av svenskarna Internet och
74 procent av hushållen hade en uppkoppling via
bredband. Faktorer som bidragit till denna
utveckling är den ökade konkurrensen på
marknaden, introduktionen av mobilt bredband
med hög överföringskapacitet samt det statliga
bredbandsstödet. I storstäder och i många
tätorter finns i dag ett stort urval av operatörer
och IT-infrastrukturer för bredband att välja
mellan, medan urvalet i småorter och landsbygd
är mer begränsat. Det finns också områden
främst i glest befolkade delar av landets som helt
saknar tillgång till en fungerande ITinfrastruktur.
Sverige står inför stora utmaningar vad gäller
tillgängligheten till IT-infrastruktur. En av
utmaningarna är att vissa hushåll och företag inte
har tillgång till grundläggande elektroniska
kommunikationstjänster. Vid årsskiftet blev
cirka 20 hushåll utan tillgång till telefoni och
antalet förväntas öka i takt med att kopparnätet
successivt avvecklas. Det önskvärda är att
telefoni tillhandahålls av marknaden på
marknadsmässiga villkor. Om detta inte kan
åstadkommas kan PTS, med stöd av lagen om
elektronisk kommunikation, antingen utse en
operatör eller genom upphandling tillse att
människor och företagare får tillgång till
telefoni. PTS har därför fått regeringens uppdrag
att tillse att de som tidigare har haft tillgång till
telefoni, men nu saknar detta, får tillgång till
telefonimöjligheter under år 2009 om de begär
det.
En annan utmaning är det pågående
teknikskiftet som drivs av användarnas ökade
krav på kvalitet och överföringskapacitet, inte
minst när gäller interaktivitet, ljud och bild.
Skiftet mot mer fiberbaserade nät och nya
trådlösa
tekniker
som
medger
hög
överföringshastighet (s.k. next generation
networks, NGN) ökar behovet av stora
investeringar. Hur Sverige klarar av detta skifte

kommer att påverka användningen av IT och
möjligheten att med hjälp av IT nå politiska mål
för demokrati och allas deltagande i
samhällslivet,
för
miljö
och
klimat,
konkurrenskraft, effektivare välfärdstjänster
samt en fungerande vardag för företag och
medborgare i hela landet.
Teknikskiftet aktualiserar också frågan om
den s.k. digitala klyftan, den stora utmaningen
för de mer glest befolkade delarna av landet där
förutsättningarna att investera i infrastruktur är
sämre. Sverige har dock en bra bas att stå på för
att möta dessa utmaningar och det finns starka
drivkrafter på marknaden. Bland annat är
marknadsutvecklingen
för
bredbandsabonnemang fortsatt stark, främst tack vare
mobila lösningar. Regeringens arbete för en
ändamålsenlig reglering som främjar konkurrens
och ett effektivt utnyttjande av frekvenser och
andra resurser för elektronisk kommunikation
har bidragit till det relativt goda utgångsläget.
En av regeringens insatser är det s.k.
kanalisationsstödet som syftar till att underlätta
utbyggnad av IT-infrastruktur. Stödet har dock
hittills av olika skäl används i begränsad
omfattning. Bl.a. finns det en gräns för hur
mycket stöd som kan gå till samma
stödmottagare, enligt Europeiska gemenskapens
reglering av statligt stöd (den s.k. de
minimisregeln). Avgörande för hur stödet
nyttjas är också begränsande villkor för stödet
och att verksamheten har långa ledtider. Trots
detta har användningen av stödet nu successivt
börjat ökat. Eftersom anslagsmedlen inte har
gått åt fullt ut görs en neddragning under 2009.
Under 2009 infördes inom ramen för det så
kallade HUS-avdraget en möjlighet att få skattereduktion för vissa arbetskostnader när en
ledning för elektronisk kommunikation ansluts
till hus. Detta kan bidra till förbättrade
accessnät.
Ett fortsatt arbete med en tydlig politik
avseende mål och medel kan ytterligare bidra till
förbättrade förutsättningar för marknaden. Även
om utgångsläget är relativt gott finns också skäl
att noga följa utvecklingen på marknaden. Under
politikens inriktning redogörs vidare för
regeringen arbete med att möta utmaningarna
och främja marknadsutvecklingen.
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Radiofrekvenser

Genom utvecklingen av trådlösa tekniker har
efterfrågan på radiofrekvenser ökat kraftigt.
Tillgången till radiofrekvenser är därför en
nyckelfråga för att elektroniska kommunikationer ska kunna fortsätta vara en motor för
tillväxt i Europa och för att göra medborgarna
delaktiga i informationssamhället. Det finns över
hela världen en generell trend mot en mer liberal
spektrumreglering, där användarna får större
inflytande över hur frekvenser ska användas.
Dock går utvecklingen i olika takt i olika länder.
Sverige är ett av de länder som ligger längst fram
i Europa i denna fråga.
Den svenska regeringen fattade i december
2007 beslut om att delar av de tidigare TVfrekvenserna (790–862 MHz), den s.k. digitala
dividenden, ska användas för elektroniska
kommunikationstjänster. Detta ger förbättrade
möjligheter för företag att erbjuda t.ex. trådlöst
bredband även i glest befolkade områden. Värdet
av dessa frekvenser hänger nära samman med om
andra länder väljer samma lösning som Sverige,
och Sverige försöker därför i så många
sammanhang som möjligt att presentera
fördelarna med denna lösning. Frågan står även
högt på agendan för den Europeiska
kommissionen och denna har meddelat att den
avser att presentera ett förslag till för
medlemsstaterna bindande harmoniseringsbeslut, i linje med det svenska beslutet, under
hösten 2009. Användningen av den digitala
dividenden är även en fråga inom Östersjöstrategin och i detta sammanhang en fråga som
Sverige har tagit ansvar för. Syftet med att
inkludera frågan i strategin är att skapa
förutsättningar för en harmoniserad användning
av frekvenserna inom hela Östersjöregionen.
Säkerhet och robusthet

Den offentliga och privata sektorn samt
allmänhetens användning av Internet och
elektronisk kommunikation ökar allt mer. Detta
ökar också sårbarheten. Näten för elektronisk
kommunikation byggs av flera olika aktörer i
takt med att marknaden utvecklas, vilket i sin tur
också riskerar att öka sårbarheten. Samtidigt
minskar
toleransen
för
avbrott
i
kommunikationsnäten där allt fler vitala system,
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tjänster och arbetsuppgifter kräver ständig
uppkoppling.
Då elektronisk kommunikation och Internet
är en del i ett globalt system drabbar avbrott i ett
land även andra länder. Här har Sverige, liksom
andra länder, ett internationellt åtagande att
skydda och stärka sin infrastruktur för
elektronisk kommunikation. Som ett resultat av
genomfört robusthetsarbete kan Sverige bidra
med robusta förbindelser genom riket men även
mellan kommunhuvudnoder i landet. För att
kunna behålla den höga robusthetsnivån behöver
den underhållas och utvecklas i takt med
teknikutvecklingen.
Standardisering

Informationssamhället ställer allt högre krav på
väl fungerade kommunikation och säkert
informationsutbyte mellan olika användargrupper och verksamheter. I denna utveckling
krävs gemensamma och öppna standarder som
även gynnar innovation, konkurrens och tillväxt.
Standarder används också för att skapa s.k.
interoperabilitet mellan olika system och för att
bidra till samverkan mellan aktörer.
Begreppsstandardisering (terminologi) är
också betydelsefullt för väl fungerande
informationsutbyten. Regeringen har därför
medverkat vid tillkomsten av den sk. Rikstermbanken som utvecklats av Terminologicentrum
TNC och en särskild termbank med svenska
begrepp och termer hos Socialstyrelsen för
sjukvårdsområdet (Snomed). I Rikstermbanken
samlas nu ett stort antal fackordlistor som bl.a.
utarbetats av olika myndigheter och dessa
tillhandahålls fritt över Internet.
Sverige behöver vara pådrivande och samla
olika aktörer. Nya plattformar behöver etableras
för samarbetet mellan myndigheter samt mellan
myndigheter och standardiseringsorganen, där edelegationen nu kommer att arbeta mer med
detta. Ett konkret område är e-identifiering samt
e-autentisering där framtagande eller snarare
fastslagande av gemensamma standarder är en
nyckelfråga för e-förvaltningsutvecklingen.
Detta är en grundförutsättning för många av de
offentliga e-tjänster som kommer att växa fram.
IT-standardiseringen har förändrats drastiskt
under det senaste årtiondet. Vid sidan av de
traditionella standardiseringsorganen har specialiserade, mestadels globala forum och konsortier
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blivit aktivare och flera av dem har vuxit till att
bli världsledande standardiseringsorgan inom IT,
t.ex. de som ansvarar för standarderna för
Internet och webben. Denna utveckling har inte
avsatt några spår i EU:s standardiseringspolitik.
Det är för närvarande inte tillåtet att hänvisa till
standarder från forum och konsortier, även om
det kunde bidra till att nå mål av allmänt intresse.
Utan ett beslutsamt agerande riskerar EU att
sättas på undantag inom IT-standardiseringen,
som i stället nästan uteslutande kommer att äga
rum utanför Europa utan att hänsyn tas till
europeiska önskemål. För att modernisera ITstandardiseringen inom EU har kommissionen
tagit fram en vitbok7 med ett stort antal förslag
till åtgärder.
Effektivt fungerande marknader

Regelverket för elektronisk kommunikation
skapar förutsättningar för en fungerande marknad och ett bra konsumentskydd. Syftet är att
konsumenterna ska få ett större utbud av
tjänster till lägre pris och med bättre kvalitet.
Dessutom ska konsumenternas personliga
integritet skyddas och grundläggande ekommunikationstjänster
till
medborgarna
garanteras.
När det gäller ansvar och kostnader för
sektorn elektronisk kommunikation bör det
skapas en rimlig balans på marknaden för
elektronisk kommunikation mellan möjligheten
att stimulera innovation, konkurrens och
tjänsteutveckling å ena sidan och intresset av att
uppfylla samhälleliga målsättningar om bl.a.
brottsbekämpning å den andra sidan.
Det är således viktigt att regelverk utformas
på sådant sätt att tilliten till elektronisk
kommunikation inte skadas. Det är också viktigt
att leverantörerna av elektronisk kommunikation inte belastas med allt för stora kostnader till
följd av nya regler.

7 KOM (2009) 324 Slutlig, Moderniserad ITK-standardisering i EU –

Hållbar tillväxt

Jämställdhet
Den sneda könsfördelningen inom IT- och
telekombranschen är negativ ur såväl ett ITanvändarperspektiv som för den digitala
utvecklingen. Det är viktigt att tydliggöra nyttan
med IT inom alla samhällssektorer och därmed
försöka bidra till ökat intresse för IT bland
flickor och kvinnor.
Nuteks rapport om vilka insatser som görs för
att öka intresset för IT visar att de flesta
insatserna riktar sig till de kvinnor och flickor
som redan är intresserade av IT och telekom
eller redan är verksamma inom IT- och
telekombranschen. Dessa slutsatser väcker ett
antal frågor om hur eventuella kommande
statliga initiativ på området IT och jämställdhet
bör utformas. Rapporten visar att insatserna
utformas på olika sätt beroende på målgruppens
ålder, utbildningsnivå, yrkeserfarenhet och
erfarenhet av IT samt initiativtagarnas mål med
verksamheten. Exempel på aktiviteter som
bedrivs för att öka kvinnors och flickors intresse
för IT är nätverksträffar, kurser, forskningsprojekt, mentorskap, tävlingar och utmärkelser.
Post

Målen på postområdet bedöms uppfyllda och
kraven som ställs på den samhällsomfattande
posttjänsten bedöms vara tillgodosedda.
Det finns dock fortfarande ingenting som
tyder på någon betydande förändring av
konkurrenssituation på den svenska postmarknaden. När postmarknaden i EU:s
medlemsländer nu öppnas fullständigt för
konkurrens har de stora operatörerna även
börjat agera internationellt på brevmarknaden.
Det finns tecken på att de tidigare nationella
brevföretagen i allt större utsträckning etablerar
sig i flera länder eller att man söker strategiska
samarbeten med varandra över nationsgränser.
Även om denna utveckling på sikt kan komma
att påverka konkurrenssituationen, så finns det i
dagsläget inget som starkt talar för att Posten
AB:s dominerande ställning kommer att rubbas.
Förändringarna i Posten AB:s servicenät har
under 2008 varit få. Vad gäller pristaket för
enstaka försändelser har inga prisförändringar
skett under 2008 men priset höjdes den 1 januari
2009 till 6 kronor för ett 20-gramsbrev. De

vägen framåt.
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skyddsintressen som motiverade införandet av
ett pristak på vissa försändelser bedöms kvarstå.
Prisregleringen på postmarknaden är därför kvar
i oförändrad form.
När det gäller PTS åtgärder på postområdet
för personer med funktionsnedsättning bedöms
servicen motsvara användarnas behov. Någon
ändrad inriktning på åtgärderna är därför inte
aktuell.
PTS tillsyn, inklusive myndighetens hantering
av obeställbara brev, har bidragit till en god
kvalitet i postoperatörernas verksamhet och en
väl fungerande nationell postmarknad.
Betaltjänster

Syftet med upphandlingen av de grundläggande
betaltjänsterna är att samhällets behov ska vara
tillgodosett. Det är ännu för tidigt att dra några
slutsatser eftersom de nya tjänsterna endast
använts en begränsad tid. När länsstyrelserna har
redovisat slutsatserna från sitt bevakningsuppdrag i december 2009 kommer det att finnas
underlag att göra ytterligare bedömningar
avseende detta.
PTS har, i enlighet med sitt regeringsuppdrag,
upphandlat grundläggande betaltjänster i form av
tjänsterna kontantuttag och betalning av
räkningar. Tjänsterna ska tillhandahållas av ICA
Banken AB och Kuponginlösen AB på
sammanlagt 15 orter och i 73 landsbygdsområden. Vad gäller hantering av dagskassor
gjorde PTS bedömningen att landets näringsidkare och ideella föreningar hade möjlighet att
köpa dessa tjänster från banker och värdetransportföretag. Dessa upphandlades därför
inte. Enligt regeringens bedömning finns det
dock behov av att på annat sätt än genom
upphandling, stimulera framväxten av marknadsdrivna lösningar, i de delar av landet där
hanteringen av dagskassor hittills inte
tillgodosetts av marknadens aktörer på ett
fullgott sätt. Regeringen har därför givit PTS i
uppdrag att främja framväxten av marknadsdrivna lösningar för hantering av dagskassor för
näringsidkare och ideella föreningar.
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4.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelse
utan invändning till PTS, dvs. Riksrevisionen har
bedömt att årsredovisningen för räkenskapsåret
2008 i allt väsentligt är rättvisande.
Som ett led i den årliga revisionen har
Riksrevisionen även granskat PTS upphandling
av grundläggande betaltjänster. Iakttagelserna
redovisades i en revisionsrapport i mars 2009.
Bl.a. påpekade Riksrevisionen att avtalet mellan
PTS och den utförande parten saknar krav på
tydlig och regelbunden återrapportering av hur
utbetald ersättning används. Riksrevisionen
rekommenderade att PTS ser över och utvecklar
sina
rutiner
för
ärendehantering
och
dokumentation vid upphandling för att
åstadkomma ökad transparens och insyn. PTS
har i sitt svar till Riksrevisionen inga invändningar mot revisionens iakttagelser och meddelar
att myndigheten kommer att utveckla sina
rutiner på det sätt som efterfrågas. Regeringen
kommer att fortsätta att följa myndighetens
arbete med upphandling bl.a. av grundläggande
betaltjänster.

4.6

Politikens inriktning

Inledning
Internet har bara varit en del av det dagliga
samhällslivet i ungefär 15 år. Elektronisk
kommunikation och Internet är av stor
betydelse för samhället och det kan tyckas som
om integreringen av tekniken i det dagliga livet
redan nått långt. Förändringsprocessen har dock
bara inletts och kommer att fortgå under
decennier. Oavsett vad som väntar runt hörnet
när det gäller nya tjänster och användningsområden är det av största vikt att skapa de allra
bästa förutsättningarna för att utvecklingen ska
tas tillvara i alla delar av landet.
Från en demokratisk synvinkel är det
avgörande att medborgarna har tillgång till
Internet och väl fungerande elektroniska
kommunikationer.
Teknikens
värde
för
demokrati, politiskt deltagande och yttrandefrihet är tydligt och måste värnas. Internet är i
allt högre grad en plattform för en levande
samhällsdebatt och den tekniska utvecklingen
ger nya möjligheter till ökad transparens och

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

deltagande från medborgarna i de politiska
processerna.
Internet bidrar till att främja ett ökat
företagande och till att stärka konsumenternas
ställning på marknaden. Användningen av
tekniken bidrar till såväl innovation och
utveckling av nya tjänster som till att befintliga
affärsmodeller och strukturer utmanas, vilket
bidrar till tillväxt och konkurrenskraft.
IT kan användas för att uppnå klimatmål och
en eko-effektiv ekonomi. Regeringen arbetar för
att detta perspektiv ska inkluderas i de EUprocesser som nu pågår kring bl.a. den framtida
IT-politiken och en förnyad Lissabonstrategi.
Regeringen deltar i de globala klimatdiskussioner som nu pågår inom bl.a. FN.
Resultaten av dessa diskussioner kommer även
att speglas i den tidigare aviserade handlingsplanen om IT för miljön som regeringen
planerar att presentera under 2010.
Insatserna inom politiken för informationssamhället ska leda till att den tekniska
utvecklingens möjligheter utnyttjas på bästa sätt
inom alla samhällsområden. Alla ska ha
möjlighet att delta i denna utveckling, vilket bl.a.
innebär att kvinnors och flickors intresse för IT
bättre bör tas till vara.
Centralt för regeringens arbete är att skapa
förutsättningar för en öppen marknad med lika
villkor för marknadens alla aktörer. Staten har
också en viktig roll som användare, beställare
och upphandlare för att stimulera innovation
och konkurrens.
Tillgänglighet genom goda förutsättningar för
marknaden och lokalt engagemang
Sverige är och ska förbli en ledande IT-nation.
För detta krävs god tillgång till bredband. En
hög användning av elektroniska tjänster och
tillgång till kraftfullt bredband bidrar till
innovation, tjänsteutveckling och konkurrenskraftigt företagande och till utvecklingen av
effektiva välfärdstjänster. Det är också ett
kraftfullt verktyg för demokrati, yttrandefrihet
och aktivt deltagande samhället. Medborgaren
ska kunna ta del av utvecklingen oavsett kön,
etnicitet, ålder eller funktionsförmåga. Allas
deltagande i informationssamhället förutsätter
att tjänster utformas så att såväl äldre personer
som personer med funktionsnedsättning kan
använda dem.
När allt fler tjänster i samhället kräver en
Internetuppkoppling med allt högre kapacitet är

det viktigt att ha tillgång till bredband.
Infrastruktur för bredband ska tillhandahållas av
marknadens aktörer. Statens huvudsakliga roll är
att se till att marknaden fungerar effektivt och
att marknadsaktörerna ges goda förutsättningar
för sin verksamhet i hela landet. Staten har ett
ansvar för att definiera spelreglerna på området.
En viktig del i regeringens arbete för att uppnå
tillgänglighet till elektroniska tjänster för alla är
att tillvarata de radiofrekvenser som frigjorts i
och med övergången från analog till digital
marksänd TV, den s.k. digitala utdelningen
(digital dividend på engelska). I Sverige fattade
regeringen beslut redan 2007 om att en del av
detta frekvensband ska användas för elektroniska
kommunikationstjänster utöver TV, exempelvis
för trådlöst bredband i glest befolkade områden.
Utvecklingen av tjänster och produkter för detta
frekvensband gynnas dock av att marknaden är
så stor som möjligt. Sverige och regeringen
arbetar aktivt för att de andra europeiska
länderna ska fatta beslut i samma riktning, vilket
ett flertal nu också gjort. En viktig arena för
detta arbete är EU:s s.k. Östersjöstrategi i vilken
Sverige är ansvarigt för att åstadkomma en
harmonisering kring bl.a. den digitala
utdelningen bland Östersjöstaterna.
Regeringen fokuserar på att stimulera de
drivkrafter som finns på marknaden och skapa
goda förutsättningar för samtliga aktörer att
samverka och investera i IT-infrastruktur. Något
statligt stöd för infrastrukturutbyggnad som
föreslagits i betänkandet Bredband till hela
landet (SOU 2008:40) är inte aktuellt. Det
föreslagna stödet kan störa marknaden och leda
till konkurrenssnedvridning under pågående
teknikskifte. Regeringen vill dock stödja det
engagemang och den drivkraft som finns i landet
hos privatpersoner, företag, lokala organisationer, kommuner, län och regioner att få
tillgång till bredband för att fullt ut kunna delta i
informationssamhället. Det sker bl.a. genom
regeringens stöd för att lägga kanalisation för
bredband när annan infrastruktur byggs. Det
sker även genom det arbete som PTS genomför i
samverkan med olika aktörer för att öka
kommunikationernas driftsäkerhet. Regeringen
har vidare genom HUS-reformen infört
möjlighet att få skattereduktion för bl.a. vissa
arbetskostnader när en ledning för elektronisk
kommunikation ansluts till hus.
Regeringen kommer vidare att genomföra
satsningar på bredband inom ramen för
99
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Landsbygdsprogrammet 2007–2013 som en del
av den europeiska ekonomiska återhämtningsplanen. Insatserna ger möjlighet att i det lokala
utvecklingsarbetet öka tillgången till bredband i
landsbygdsområden (se även utgiftsområde 23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel).
Insatserna kompletterar befintliga insatser inom
de olika strukturfondsprogrammen.
Marknadsutvecklingen ska följas noga utifrån
målen, inte minst mot bakgrund av den
möjlighet och utmaning som det pågående
teknikskiftet innebär för tillgängligheten.
Sverige har överlag en god tillgång till ITinfrastruktur med hög överföringskapacitet. För
att tillgången till bredband även fortsättningsvis
ska vara god och Sverige förbli en ledande ITnation är det dock nödvändigt att tydliggöra
ambitionsnivån politiskt. Regeringen planerar att
presentera den närmare inriktningen för
politiken i en bredbandsstrategi.
Strategin ska innehålla långsiktiga mål samt
konkretisering av de övergripande IT-politiska
målen och förslag på åtgärder för att nå dessa.
Den framtida hanteringen av radiofrekvenser
och andra förslag som kräver lagstiftning
kommer att presenteras i en särskild proposition
i början av 2010.
Öppenhet i nät
Ett tillgängligt och öppet Internet är en
grundförutsättning för informationsutbyte, en
livaktig
samhällsdebatt,
nåbara
tjänster,
innovation och nyföretagande. Även eförvaltningsutvecklingen är beroende av att de
Internetuppkopplingar som medborgare och
företag använder och köper överensstämmer
med det behov som finns och uppfyller de
egenskaper som de olika e-tjänsterna kräver. Det
är viktigt att det finns definitioner av öppenhet
och nåbarhet samt ställningstaganden till vilken
utveckling som är önskvärd. PTS har därför fått i
uppdrag att ta fram en beskrivning av öppenhet
på de olika nivåerna i näten och hur detta
påverkar förutsättningar för en stabil
Internetmiljö som bidrar till innovation,
konkurrens och medborgarnas valfrihet.
Det är viktigt att konsumenter får tydlig
information om olika bredbandsabonnemangs
faktiska kapacitet och vilka begränsningar som
finns.
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Säkerhet och robusthet
Ett säkert, snabbt och tillgängligt Internet
förenklar vardagen och förbättrar livskvaliteten
för medborgare. Alla delar av samhället drabbas
om de elektroniska kommunikationerna faller
bort. Marknadens aktörer är huvudansvariga för
att infrastrukturen är robust. Mot bakgrund av
samhällets
beroende
av
elektroniska
kommunikationer är det dock viktigt att staten i
samverkan med berörda aktörer fortsätter att
arbeta för robusthet i näten samt en säker och
tillförlitlig kommunikation. Insatserna bör vara
stabila över tid och ge utrymme för god
framförhållning och planering.
På grund av Internets globala karaktär är det
viktigt att Sverige fortsätter och bedriva ett
aktivt internationellt samarbete bl.a. när det
gäller att ta fram en europeisk strategi på nätoch informationssäkerhetsområdet.
Informationssäkerhetsfrågor är viktiga i den
vardagliga IT-användningen och fokus bör ligga
på förebyggande arbete och en höjd
vardagssäkerhet för individer och företag.
Konsumenter och små- och medelstora företag
måste ha kunskap kring vilka åtgärder de kan
vidta för att öka sin egen säkerhet.
En god förvaltning av Internets kritiska
resurser, såsom domännamn och IP-adresser, är
en grundförutsättning för att Internet ska vara
stabilt och väl fungerande för såväl medborgare
som företag. Frågan om Internets förvaltning är
global och inriktningen för Sveriges arbete är en
ökad internationalisering av de kritiska
resurserna. Ett fritt och öppet Internet ska
främjas och flerpartssamverkan i olika fora
stärkas.
IT-standardisering, elektronisk identifiering och
autentisering
Informationssamhället ställer allt högre krav på
kommunikation och informationsutbyte mellan
olika användargrupper och verksamheter. Detta
ställer i sin tur stora krav på användningen av
gemensamma och öppna standarder som gynnar
innovation, konkurrens och tillväxt. Sverige bör
vara pådrivande och samla olika aktörer. Nya
plattformar behöver etableras för samarbetet
mellan myndigheter samt mellan myndigheter
och standardiseringsorganen. I detta arbete har
e-delegationen samt IT-standardiseringsrådet
viktiga uppgifter.
Genom att enas om standarder och
säkerhetskrav gynnas också mångfalden, då det
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blir mer lönsamt att utveckla lösningar som går
att använda för många olika tjänster.
En sammanhållen e-förvaltning kan påskyndas
med standardiserade lösningar som ger ökade
möjligheter att kommunicera mellan t.ex.
myndigheters register och IT-applikationer.
Arbete med standardiserade lösningar kan främja
en ökad säkerhet och en effektiv elektronisk
upphandling. Ett viktig bidrag till en effektiv eförvaltning är att det går att identifiera sig och
autentisera dokument elektroniskt. Användningen av gemensamma och öppna standarder på
detta område är en nyckelfråga för eförvaltningsutvecklingen och för många av de
offentliga e-tjänsterna som kommer att växa
fram. Användning av IT-standardisering är dock
låg inom förvaltningen, samordningen är svag
och en gemensam strategi för användandet av
öppen programvara och standarder behöver
utvecklas. Dessa frågor kommer att hanteras
inom ramen för den nybildade e-delegationen.
E-inkludering
Frågan om hur alla medborgare utifrån olika
förutsättningar ska kunna ta del i informationssamhället är mycket angelägen och inbegriper
många olika aspekter. Därför är det viktigt med
ett ökat samarbete mellan olika aktörer och
intressenter. Viktiga områden är t.ex. utveckling
av offentliga e-tjänster och förbättrad
beställarkompetens i den offentliga upphandlingen, där användning av relevanta
standarder och användbarhet måste beaktas
redan i ett tidigt skede. Kostnaderna för
upphandling bör vidare kunna minskas genom
ökad användning av IT.
Regeringens fortsatta arbete för att möjliggöra
för alla att ta del av informationssamhället
kommer bl.a. att utgå från det förslag till
handlingsplan för e-inkludering som Myndigheten
för
handikappolitisk
samordning
(Handisam) överlämnade till regeringen i augusti
2009.
EU:s gemensamma IT-agenda
Under Sveriges ordförandeskap i EU sker ett
intensivt arbete för att utarbeta en agenda för
den kommande gemensamma IT-politiken, efter
den nuvarande gemensamma IT-agendan i2010 –
ett europeiskt informationssamhälle för jobb
och tillväxt. Sverige står under ordförandeskapet
värd för en konferens om den framtida ITagendan, Visby Agenda – creating impact for an
eUnion 2015. Några av de viktigaste

diskussionspunkterna sammanfaller med de
frågor som är prioriterade i den nationella
politiken, t.ex. IT och miljö för en eko-effektiv
ekonomi.
Regeringen avser att fortsätta vara pådrivande
i arbetet med IT-agendan tillsammans med de
kommande ordförandeländerna Spanien och
Belgien.
Effektivt fungerande marknader för elektronisk
kommunikation
Regelverket för elektronisk kommunikation
syftar till att skapa förutsättningar för en
fungerande marknad och ett bra konsumentskydd inom området. Konsumenterna ska få ett
större utbud av tjänster till lägre pris och med
bättre kvalitet. Detta ska uppnås främst genom
att konkurrensen och den internationella
harmoniseringen främjas. Andra mål är att
konsumenternas personliga integritet ska värnas
och att grundläggande e-kommunikationstjänster till medborgarna ska garanteras.
När det gäller ansvar och kostnader för
sektorn elektronisk kommunikation ska en
balans eftersträvas vad avser möjligheten att
stimulera innovation, konkurrens och tjänsteutveckling med intressen av att uppfylla andra
samhälleliga målsättningar om t.ex. bekämpning
av brott.
Regelverk som berör sektorn ska därför
utformas så att grundförtroendet (tilliten) till
elektronisk kommunikation inte skadas. Det
innebär bl.a. att behovet av en viss reglering, före
dess införande, ska vägas mot dess negativa
påverkan på den personliga integriteten. Vid en
sådan avvägning ska hänsyn tas till andra
integritetshämmande åtgärder som genomförts
och som påverkat medborgarnas tillit till
elektroniska
kommunikationstjänster.
En
minskad tillit riskerar innebära en begränsning i
användningen av elektronisk kommunikation.
En minskad användning och tillit skadar därmed
förutsättningarna för ekonomisk tillväxt liksom
medborgarnas välbefinnande i övrigt.
Det är också viktigt att leverantörerna av
elektronisk kommunikation ges goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet och inte
belastas med allt för stora kostnader till följd av
nya regler, eftersom dessa kostnader, allt annat
lika, leder till högre slutkundspriser. Arbetet
med att minska kostnaderna till följd av
regelverket måste därför fortsätta.

101

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Post
Till politiken för informationssamhället räknas
också post- och betaltjänster. Postoperatörernas
verksamhet kopplad till elektronisk handel ökar
möjligheten för hushåll och företag i glesbefolkade områden att t.ex. delta i samhälls- och
näringsliv. Det är därför av allra största vikt för
regeringen att fortsätta att noga följa
utvecklingen på hela postmarknaden.
Sverige var ett av de fåtal länder inom EU som
tidigt liberaliserade och konkurrensutsatte
postmarknaden. Genom det nya postdirektivet
som skapar en gemensam inre marknad för
posttjänster, kommer postoperatörerna med god
lönsamhet och erfarenhet från konkurrens att få
goda förutsättningar för att ta nya marknadspositioner.
I syfte att analysera hur det nya postdirektivet
ska införlivas har regeringen tillsatt en utredning.
Det är bland annat möjligheterna till finansiering
av den samhällsomfattande tjänsten och
principerna
om
öppenhet
och
ickediskriminering vid användning av priser och
villkor som utredningen ska analysera närmare.
Utredningen ska redovisa sina förslag i
september 2009. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag om ändringar i
postlagen under 2010.
Med anledning av samgåendet mellan Posten
AB och Post Danmark A/S avser regeringen
också att närmare analysera de effekter som
detta kan få för t.ex. ansvaret för delar av den s.k.
postala infrastrukturen såsom postnummersystemet samt systemet för adressändring och
eftersändning. En analys ska också göras av hur
en effektiv ekonomisk tillsyn kan bedrivas
utifrån de ändrade förutsättningarna.
Grundläggande betaltjänster
Betaltjänstreformen har genomförts under det
andra halvåret 2008 och möjliggjort fortsatt god
tillgång till grundläggande betaltjänster. Synpunkter har framförts på reformen bl.a. vad
gäller hantering av dagskassor, som är en tjänst
som inte har upphandlats. Enligt regeringens
mening finns det behov av att på annat sätt än
genom upphandling stimulera framväxten av
marknadsdrivna lösningar för hantering av
dagskassor. Regeringen har därför givit PTS i
uppdrag att stödja och främja pågående initiativ
av myndigheter, företag och andra berörda
intressenter.
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Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att
inga brister framkommer i utbudet av
betaltjänster. Om det vid återrapporteringen
visar sig att tillgängligheten i någon del inte
motsvarar det statliga ansvaret kommer
regeringen att överväga nödvändiga åtgärder.
Anslaget för grundläggande betaltjänster
förstärks för att möta behoven.

4.7

Budgetförslag

4.7.1

2:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter

Tabell 4.5 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

36 261
1

2009

Anslag

37 471

2010

Förslag

38 456

2011

Beräknat

39 295

2

2012

Beräknat

40 081

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 071
37 610

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 38 456 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 38 456 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för PTS förvaltningskostnader
i samband med upphandling av samt ersättning
för tjänster till personer med funktionsnedsättning samt åtgärder avseende civilt försvar
och svåra påfrestningar rörande elektroniska
kommunikationer m.m. Likaså används anslaget
för PTS verksamhet vad gäller kvalificerade
elektroniska signaturer. De samhällsåtaganden
som tillhandahålls för personer med funktionsnedsättning och totalförsvar anslagsfinansieras.
Vidare används anslaget för viss verksamhet som
syftar till att förverkliga den politiska
inriktningen i enlighet med regeringens
proposition Från IT-politik för samhället till
politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) och
delar av det IT-politiska handlingsprogram som
beskrivs i regeringens proposition Ett
informationssamhälle
för
alla
(prop.
1999/2000:86).
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Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 38 456 000 kronor
anvisas under anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen:
Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 39 295 000 kronor respektive
40 081 000 kronor.
Tabell 4.6 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa
myndighetsuppgifter
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

37 471

37 471

37 471

985

1 824

2 610

38 456

39 295

40 081

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.7 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

2 193 589

232 075

233 023

-948

Prognos 2009

100 250

242 262

254 376

-12 114

Budget 2010

100 250

250 805

255 205

-4 400

PTS disponerar vissa av de avgifter som
myndigheten tar ut av operatörer inom
verksamheterna för elektronisk kommunikation
och post. PTS hade vid utgången av 2004 ett
ackumulerat överskott på 47 499 000 kronor på
grund av rationaliseringar och lägre avgifter till
internationell verksamhet. Överskottet har
eliminerats under perioden 2006–2008 genom en
sänkning av avgifterna. Avgiftsnivån återställs
fr.o.m. 2009 till en nivå som motsvarar
kostnaden för verksamheten. Myndighetens
beräknade avgiftsintäkter för de avgifter som
myndigheten disponerar är 250 805 000 kronor
2010.

När det gäller de intäkter som PTS inte
disponerar, som redovisas på inkomsttitel,
uppgick de till 2 193 589 000 kronor 2008, vilket
är omkring 2 000 000 000 kronor mer än tidigare
utfall. Orsaken till skillnaden i utfall är att 2008
utauktionerades frekvenstillstånd av höga
värden.
Avgift för skydd av elektroniska kommunikationer

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att avgiftsuttaget för att
finansiera åtgärder för att skydda elektroniska
kommunikationer mot allvarliga hot och
påfrestningar i fredstid i enlighet med lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation
fastställs till högst 100 000 000 kronor under
2010.
Finansieringen av åtgärder mot allvarliga
fredstida hot och påfrestningar som gäller
elektronisk kommunikation sker genom att den
som äger allmänna kommunikationsnät av
betydelse från allmän synpunkt och som
bedriver verksamhet som är anmäld enligt 2 kap.
1 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation betalar en avgift. Åtgärder som finansieras
från anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation, med ett belopp som
motsvarar avgiftsuttaget, syftar till att bidra till
att säkra de elektroniska kommunikationernas
driftsäkerhet och robusthet.
4.7.2

2:2 Ersättning för särskilda tjänster
till funktionshindrade

Tabell 4.8 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

141 169

2009

Anslag

148 749

2010

Förslag

148 749

2011

Beräknat

148 749

2012

Beräknat

148 749

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

72 922
149 395

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för ersättning för särskilda
tjänster för personer med funktionsnedsättning i
syfte att trygga behovet av effektiva elektroniska
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kommunikationer och posttjänster. Anslaget
används även för utvecklingsprojekt med
inriktning på elektronisk kommunikation och
IT-användning för personer med funktionsnedsättning. Dessutom används anslaget för viss
uppföljnings- och utredningsverksamhet.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tabell 4.9 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

183 917

196 083

229 056

161 989

162 725

160 650

-149 823

-129 752

-151 351

Utestående åtaganden

196 083

229 056

238 355

Erhållet/föreslaget bemyndigande

240 000

240 000

240 000

Infriade åtaganden

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

-114 715

-93 640

Tabell 4.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade

Regeringens övervägande
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 148 749 000 kronor anvisas under
anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till
funktionshindrade för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 148 749 000 kronor för
respektive år.
För att möjliggöra att det för verksamheten
kan göras ekonomiska åtaganden, som främst
avser flerårigt avtalstecknande vid upphandling,
föreslår regeringen ett bemyndigande om
ekonomiska åtaganden för 2010, som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 240 000 000 kronor
2011–2014.

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

148 749

148 749

148 749

148 749

148 749

148 749

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.7.3

2:3 Grundläggande betaltjänster

Tabell 4.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

111 200

2009

Anslag

27 000

2010

Förslag

49 000

2011

Beräknat

49 000

2012

Beräknat

37 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

143 800
45 865

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för tillhandahållandet av
grundläggande betaltjänster på de orter och den
landsbygd där behovet av tjänsterna inte
tillgodoses av marknaden. Efter 2008 års
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betaltjänstreform säkerställs detta genom
uppdrag till PTS att upphandla tjänsterna. Efter
reformen har kostnaderna för verksamheten
minskat från tidigare 400 miljoner kronor per år
till 111,2 miljoner kronor 2008. År 2009
anvisades 27 miljoner kronor på anslaget.
Därefter har en upphandling av grundläggande
betaltjänster för äldre personer och personer
med funktionsnedsättning boende i landsbygd
avslutats. Kostnaderna för verksamheten 2010
beräknas till totalt 49 miljoner kronor.

4.7.4

2:4 Informationsteknik:
Telekommunikation m.m.

Tabell 4.13 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

15 835

2009

Anslag

20 210

2010

Förslag

18 010

2011

Beräknat

18 010

2012

Beräknat

18 010

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

95
19 722

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 49 000 0000 kronor anvisas på
anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster för 2010.
För 2011 beräknas anslaget till 49 000 000
kronor och för 2012 till 37 000 000 kronor.
Tabell 4.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Grundläggande betaltjänster

Anslaget används för insatser bl.a. i form av
projekt som bidrar till att förverkliga målen för
politiken för informationssamhället, vilket
inkluderar samhällsomfattande tjänster inom
området elektronisk kommunikation, liksom
olika uppföljningar och utvärderingar av
politiken.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

27 000

27 000

27 000

22 000

22 000

10 000

49 000

49 000

37 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Av tabell 4.12 framgår att anslaget för
grundläggande betaltjänster ökas med 22 000 000
kronor 2010 och 2011 samt med 10 000 000
kronor 2012. Syftet är att anpassa anslagets
storlek till det faktiska medelsbehovet för bl.a.
upphandling av grundläggande betaltjänster för
äldre
personer
och
personer
med
funktionsnedsättning boende i landsbygd.

Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att de projekt och
utvärderingar som genomförts under året har
bidragit till att förverkliga regeringens politik för
informationssamhället. För budgetåret 2010
föreslås att 18 010 000 kronor anvisas under
anslaget 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. För 2011 och 2012 beräknas anslaget
till 18 010 000 kronor för respektive år.
Tabell 4.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

20 210

20 210

20 210

-2 200

-2 200

-2 200

18 010

18 010

18 010

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Av tabell 4.14 framgår att anslaget minskats med
2 200 000 kronor genom ett tidigare beslut.
Bakgrunden till neddragningen är en förstärkning av anslag inom utgiftsområde 4 Rättsväsende från 2007, för domstolarnas ökade
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kostnaderna med anledning av ändringar i lagen
(2003:389) om elektronisk kommunikation.
4.7.5

2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation

Tabell 4.15 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

195 000

2011

Beräknat

120 000

2012

Beräknat

120 000

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för åtgärder för driftsäkra och
tillgängliga elektroniska kommunikationer bl.a.
genom att främja att IT-infrastruktur med hög
överföringskapacitet (bredband) samförläggs
med annan infrastruktur och till statligt stöd för
kanalisation för bredband samt till kostnader för
administration av åtgärderna m.m. Vidare
används anslaget för åtgärder för driftsäkra och
robusta elektroniska kommunikationer för att
skydda kommunikationerna mot allvarliga
fredstida hot och påfrestningar.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tabell 4.16 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Ingående åtaganden

71 042

52 151

64 151

Nya åtaganden

86 557

95 000

95 000

-105 448

-83 000

-64 151

Utestående åtaganden

52 151

64 151

95 000

Erhållet/föreslaget bemyndigande

73 000

85 000

95 000

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
För att åstadkomma en samlad och transparent
finansiering av åtgärder för driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation föreslår
regeringen att totalt 195 000 000 kronor anvisas
under anslaget 2:5 Driftsäker och tillgänglig
elektronisk kommunikation.
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Beräknat
2011

Beräknat
2012

-72 000

-23 000

Av detta belopp motsvarar 100 000 000
kronor det avgiftsuttag som görs i enlighet med
lagen
(2003:389)
om
elektronisk
kommunikation. Åtgärderna för driftsäkra och
robusta elektronisk kommunikationer har
tidigare främst finansierats under anslaget 2:4
Krisberedskap inom utgiftsområde 6 Försvar och
samhällets krisberedskap, där bl.a. medel som
motsvarat avgiftsuttaget ha ingått. Denna del av
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anslaget förs nu över till 2:5 Driftsäker och
tillgänglig elektronisk kommunikation och från
och med 2010 finansieras olika slags åtgärder för
driftsäker och robust elektronisk kommunikation därmed inom utgiftsområde 22 och
utgiftsområde 6. Beloppet som används för
ändamålet inom utgiftsområde 22 kommer att
motsvara minst avgiftsuttaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 195 000 000 kronor anvisas
anslaget för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
120 000 000 kronor och 2012 till 120 000 000
kronor.
För att möjliggöra att det för verksamheten
kan göras ekonomiska åtaganden som främst
avser flerårigt avtalstecknande vid upphandling
föreslår regeringen ett bemyndigande om
ekonomiska åtaganden för 2010 som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 95 000 000 kronor
2011–2012.

Tabell 4.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

0

0

0

-75 000

-75 000

195 000

195 000

195 000

195 000

120 000

120 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Av tabell 4.17 framgår att totalt 195 000 000
kronor överförs till ett nytt anslag för driftsäkra
och tillgängliga elektroniska kommunikationer,
dels 95 000 000 kronor från det tidigare anslaget
2:5 Kanalisation och samförläggning m.m. inom
utgiftsområde 22, dels 100 000 000 kronor från
anslag 2:4 Krisberedskap inom utgiftsområde 6.
För åtgärder för driftsäkra och robusta
elektroniska
kommunikationer
beräknas
100 000 000 kronor 2011 respektive 2012.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Insatser för skogsbruket
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 55 000 000 kronor efter
2010 (avsnitt 3.1.2),

2.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder besluta om bidrag
som inklusive tidigare gjorda åtaganden
medför behov av framtida anslag på högst
1 775 000 kronor under 2011 (avsnitt
3.1.6),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 4 500 000 kronor under 2011 (avsnitt
3.1.7),

4.

bemyndigar regeringen att för 2010 låta
Kammarkollegiet ha tillgång till en kredit
på myndighetens särskilda räntekonto för
Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på
högst 5 000 000 kronor (avsnitt 3.1.8),

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 250 000 000 kronor under 2011 (avsnitt 3.1.11),

6.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:12 Intervention och export-

bidrag för jordbruksprodukter besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 115 000 000 kronor under 2011 och
högst 35 000 000 kronor under 2012
(avsnitt 3.1.12),
7.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 10 000 000 kronor under
2011 och högst 4 000 000 kronor under
2012(avsnitt 3.1.15),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierat strukturstöd till fisket m.m. besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 49 000 000 kronor under 2011 och
högst 12 000 000 kronor under 2012
(avsnitt 3.1.16),

9.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
10 000 000 kronor under 2011 (avsnitt
3.1.21),

10. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
9
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1 900 000 000 kronor under 2011, högst
544 400 000 kronor under 2012, högst
318 300 000 kronor under 2013, högst
208 700 000 kronor under 2014 och högst
28 600 000 kronor därefter (avsnitt 3.1.23),
11. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 100 000 000
kronor under 2011, högst 626 900 000 kronor under 2012, högst 422 500 000 kronor
under 2013, högst 326 200 000 kronor
under 2014 och högst 24 400 000 kronor
därefter (avsnitt 3.1.24),
12. godkänner förslaget om friköp av fjällägenheter samt upplåtelse med tomträtt (avsnitt
3.1.27),
13. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 2 000 000 kronor
under 2011 och högst 2 000 000 kronor
under 2012 (avsnitt 3.1.28),
14. bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 400 000 000 kronor under
2011, högst 400 000 000 kronor under 2012
och högst 400 000 000 kronor under perioden 2013–2015 (avsnitt 3.1.30),
15. för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt följande uppställning:
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Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
1:27
1:28
1:29
1:30
1:31
Summa

Anslagstyp

Skogsstyrelsen
Insatser för skogsbruket
Internationellt skogssamarbete
Statens veterinärmedicinska anstalt
Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Ersättningar för viltskador m.m.
Statens jordbruksverk
Bekämpande av växtsjukdomar
Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
Finansiella korrigeringar m.m.
Fiskeriverket
Strukturstöd till fisket m.m.
Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
Fiskevård
Livsmedelsverket
Livsmedelsstatistik
Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten
Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Från EG-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Främjande av rennäringen m.m.
Sveriges lantbruksuniversitet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande:
Forskning och samfinansierad forskning
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

345 137
219 222
1 397
117 525
104 102
14 708
150 349
51 778
408 889
6 000
8 174 757
1 007 504
75 472
168 359
28 000
70 000
24 832
200 292
24 935
7 356
53 980
43 866
2 965 931

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

2 654 546

Ramanslag

399 130

Ramanslag

1 427

22 830
4 116
1 529
109 915
1 624 236

19 082 120
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2 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel

2.1

Omfattning

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel omfattar verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd, rennäring och samefrågor. Vidare omfattar utgiftsområdet även verksamhet inom utbildning och
forskning. Utgiftsområdet omfattar 31 anslag.
Verksamheten inom jordbruksnäringen är i
hög grad inriktad på tillämpning av EU:s
regleringar och stödsystem. Utgifterna för verksamheten inom både jordbruksnäring och fiske
bestäms i stor utsträckning av beslut inom EU.
Djurfrågor som omfattas berör djur som människan håller eller på annat sätt har tagit ansvar för
samt den del av faunavården som avser viltvård.
Djur- och folkhälsa, djurskydd och viltvård
behandlas under utgiftsområdet.
Verksamhet inom landsbygdsområdet syftar
till att bidra till en hållbar utveckling av landbygden genom bl.a. fler och växande företag
samt naturresurser som brukas utan att förbrukas. Verksamheten består huvudsakligen av
åtgärder inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013.
Inom livsmedelsområdet bedrivs verksamhet
genom att utarbeta regler och utöva kontroll
enligt livsmedelslagen.
Verksamheten inom skogsområdet är inriktad
på tillsyn, inventering, uppföljning, utvärdering
samt rådgivning, utbildning och information.
Vidare ingår framförallt miljöinriktade bidrag.
Försöksverksamheten med vidgad samordnad
länsförvaltning på Gotland pågår t.o.m. 2010.
Försöksverksamheten innebär att Skogsstyrel-

sens arbetsuppgifter sedan 1998 har integrerats i
den verksamhet som länsstyrelsen ansvarar för.
Verksamhet inom utbildning och forskning
utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans hållbara nyttjande av
dessa. Den forskning som bedrivs inom de
areella näringarna har ett särskilt ansvar för att
kunskaperna om naturresurserna utvecklas för
kommande generationers behov.
Internationellt samarbete inom utgiftsområdet bedrivs särskilt inom ramen för EU
men även inom det nordiska samarbetet,
Europarådet, FAO (Food and Agriculture
Organization of the United Nations), OECD
(Organisation for Economic Co-operation and
Development), det alleuropeiska samarbetet
MCPFE (Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe), WTO (World Trade
Organisation) och OIE (Världsorganisationen
för djurhälsa).
Inom utgiftsområdet ryms följande myndigheter: Statens jordbruksverk, Fiskeriverket,
Statens veterinärmedicinska anstalt, Veterinära
ansvarsnämnden, Livsmedelsverket, Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet samt vissa
verksamheter vid länsstyrelserna och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Sametinget redovisas under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse.
Av utgifterna finansieras 63 procent genom
Europeiska garantifonden för jordbruk resp.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling vilka i sin tur finansieras av EU:s 27
medlemsländer genom EU-budgeten. Merparten
av EU-stöden avser obligatoriska åtgärder såsom
gårdsstöd, djurbidrag, intervention och export13
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bidrag. Därtill kommer delfinansierade stöd och
ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Till dessa hör landsbygdsprogrammet
och det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige som finansieras via den Europeiska fiskerifonden (EFF).
I diagrammet 2:1 visas fördelningen av medel
inom utgiftsområdet.
Diagram 2.1 Utgiftsområde 23 2010
EU-stöd

7%
6%

Nationell
medfinansiering av EUstöd

11%

Forskning och utbildning
(inkl. SLU och
verksamhet vid Formas)
13%

63%

Myndigheter (exkl. SLU)

Övrigt

-

stöd (11,9 miljarder kronor): Finansiering
från EU-budgeten, t.ex. gårdsstöd, intervention, miljöersättningar. En del av EUstödet förutsätter nationell medfinansiering.

-

Nationell medfinansiering av EU-stöd
(2,5 miljarder
kronor):
Exempelvis
strukturstöd och miljöersättningar.

-

Forskning och utbildning (2,0 miljarder
kronor): SLU och stöd till forskning.

-

Myndigheter (1,2 miljarder kronor): Jordbruksverket, Skogsstyrelsen, m.fl. (ej SLU).

-

Övrigt (1,4 miljarder kronor): Nationellt
stöd, bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m.m.

14

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1

Skogsstyrelsen

332

338

320

345

354

358

1:2

Insatser för skogsbruket

616

230

390

219

220

220

1:3

Internationellt skogssamarbete

1:4

Statens veterinärmedicinska anstalt

1

1

1

1

1

1

105

115

110

118

120

116
108

1:5

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

99

100

100

104

106

1:6

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

20

15

14

15

15

15

1:7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

238

286

268

150

124

124

1:8

Ersättningar för viltskador m.m

108

111

102

52

52

52

1:9

Statens jordbruksverk

505

553

534

409

415

420

1:10

Bekämpande av växtsjukdomar

3

5

5

6

6

3

1:11

Gårdsstöd och djurbidrag m.m.

6 987

6 937

6 879

8 175

6 950

6 950

1:12

Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

537

1 008

775

1 008

1 008

1 008

1:13

Finansiella korrigeringar m.m.

54

126

128

75

75

75

140

155

152

168

172

158

26

28

28

28

28

28

1:14

Fiskeriverket

1:15

Strukturstöd till fisket m.m.

1:16

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till
fisket m.m.

69

70

110

70

70

70

1:17

Fiskevård

26

27

27

25

25

25

1:18

Livsmedelsverket

180

192

190

200

195

189

1:19

Livsmedelsstatistik

23

25

24

25

24

24

1:20

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från
EG-budgeten

7

7

6

7

7

7

1:21

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

20

44

41

54

37

25

1:22

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

40

50

49

44

42

42

1:23

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 553

2 934

2 658

2 966

2 966

2 766

1:24

Från EG-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur

1 969

2 347

2 164

2 655

2 655

2 655

1:25

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

24

28

28

23

23

23

1:26

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4

4

4

4

3

3

1:27

Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

2

2

1

2

1

1

1:28

Främjande av rennäringen m.m.

55

56

56

110

114

104

1:29

Sveriges lantbruksuniversitet

1 425

1 503

1 467

1 624

1 664

1 660

1:30

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad
forskning

322

380

373

399

414

436

1:31

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

2

1

1

1

1

1

-

1

1

0

0

0

Äldreanslag
2009 1:32 Avvecklingsmyndigheten för
Livsmedelsekonomiska institutet
2008 41:04 Från EG-budgeten finansierade medel för
skogsskadeövervakning

2

0

5

0

0

0

2008 43:11 Livsmedelsekonomiska institutet

9

0

0

0

0

0

2007 42:06 Djurskyddsmyndigheten

6

0

0

0

0

0

2007 44:06 Åtgärder för att främja ekologisk produktion

0

0

0

0

0

0

16 508

17 678

17 012

19 082

17 886

17 666

Totalt för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och
livsmedel
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Utgifterna för 2008 inom utgiftsområdet blev
cirka 1 miljard kronor lägre i förhållande till
anvisade medel. Den främsta förklaringen till
avvikelsen är att det för landbygdsprogrammet
genom bl.a. sen start, har byggts upp ett anslagssparande. Därutöver har behovet av intervention
varit lågt under 2008.
Högre utfall än anvisat blev det däremot för
det s.k. stormstödet. Med anledning av stormen
Gudrun som drabbade södra Sverige i januari
2005 beslutade riksdagen om ett antal åtgärder
för att lindra effekterna för de drabbade skogsägarna. Därför har extra medel tillförts anslaget
1:2 Insatser för skogsbruket 2005 t.o.m. 2008.
Omfattningen på åtgärderna var till att börja
med låga, vilket resulterat i ett anslagssparande
som senare tagits i anspråk.
För 2009 beräknas utgifterna inom utgiftsområdet bli drygt 600 miljoner kronor lägre än
anvisat. Förklaringen till de lägre utgifterna är
densamma som ovan nämnts om landsbygdsprogrammet och intervention.
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012.
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

17 573

17 573

17 573

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt

3

Ny ramnivå

101

185

256

1 413

131

-161

0

-2

-2

-5

-2

-1

19 082

17 886

17 666

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Den föreslagna ramnivån för 2010 är 1,4 miljarder kronor högre än vad som anvisades för 2009,
vilket i huvudsak beror på att anslaget för gårdsstöd behöver ett tillskott av medel under 2010
för att säkerställa att ansökt belopp kan betalas
ut.
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Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad för
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

15 340
2

Investeringar 3
Summa ramnivå

3 718
24
19 082

1

Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs.. utbetalningar av bidrag
från staten, t.ex. hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon
direkt motprestation.
2
Med verksamhetskostnader avses resurser som de statliga myndigheterna
använder i verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och
tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

Den realekonomiska fördelningen baseras på
utfallet 2008 samt kända förändringar av anslagens användning.

2.3

Skatteutgifter

Statens stöd till företag och hushåll inom
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel redovisas i huvudsak på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa stöd
finns det även stöd på budgetens inkomstsida i
form av avvikelser från en likformig beskattning,
s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en likformig
beskattning utgör en skatteförmån om t.ex. en
viss grupp av skattskyldiga omfattas av en
skattelättnad i förhållande till en likformig
beskattning och som en skattesanktion om det
rör sig om ett överuttag av skatt. Många av
skatteutgifterna har införts, mer eller mindre
uttalat, som medel inom specifika politikområden som t.ex. konjunktur-, bostads-, miljöeller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter
påverkar statsbudgetens saldo och kan därför
jämställas med stöd på budgetens utgiftssida. En
utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna finns i regeringens skrivelse Redovisning
av
skatteutgifter
2009
(skr.
2008/09:183). I det följande redovisas de nettoberäknade skatteutgifterna som är att hänföra till
utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd
och livsmedel.
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Tabell 2.4 Skatteutgifter

Skogsavdrag

Miljoner kronor
2009

2010

112

112

-

-

174

201

-

-

Bränsleförbrukning inom växthus- och
jordbruksnäringen

110

110

Generell nedsättning av koldioxidskatt
för trädgårds- och jordbruksnäringen

360

370

Särskild nedsättning av koldioxidskatt
för trädgårds- och jordbruksnäringen

20

20

440

450

Nedsättning av koldioxidskatt för
dieselbränsle till arbetsmaskiner inom
jord- och skogsbruksnäringen

1 000

1 010

Totalt för utgiftsområde 23

2 216

2 273

Uttag av bränsle
Avverkningsrätt till skog
Anläggning av ny skog m.m.
Skogsavdrag

Elförbrukning inomväxthus- och
jordbruksnäringen

Uttag av bränsle

Enligt huvudregeln är uttag ur näringsverksamhet skattepliktigt. Uttag av bränsle för uppvärmning är dock undantaget från skatteplikt om
fastigheten är taxerad som lantbruksenhet.
Skatteavvikelsen avser inkomstskatt och särskild
löneskatt.
Avverkningsrätt till skog

Enligt god redovisningssed uppkommer intäkten
när bindande avtal träffas. Enligt gällande lagstiftning tillämpas dock i detta fall kontantprincipen. Det innebär att beskattningen skjuts
upp, varför en räntefri kredit uppstår i näringsverksamhet.

Vid avyttring av skog får fysisk person under
innehavstiden avdrag med högst 50 procent av
anskaffningsvärdet, medan avdraget för juridiska
personer är begränsat till 25 procent. Vid taxeringen för ett visst beskattningsår får avdrag
göras med högst halva den avdragsgrundande
skogsintäkten. Syftet med avdragsrätten är att
undanta rena kapitaluttag från beskattning. Däremot saknas anledning att ge avdrag när värdeökningen på skogstillväxten överstiger gjorda
uttag. Skatteutgiften uppkommer genom den
schablon som är vald för beräkning av avdragets
storlek och avser inkomstskatt och särskild löneskatt.
Bränsleförbrukning inom trädgårds- och
jordbruksnäringen

Trädgårds- och jordbruksnäringen är skattebefriad från energiskatt för användning av fossila
bränslen till uppvärmning. Normen för alla
fossila bränslen utgörs av full energiskattesats på
eldningsolja.
Generell nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom trädgårds- och
jordbruksnäringen

För bränslen som används inom trädgårds- och
jordbruksnäringen medges en nedsättning på
79 procent av koldioxidskatten för all användning av fossila bränslen för uppvärmning.
Normen utgörs av full koldioxidskatt.

Anläggning av ny skog m.m.

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
uppvärmning inom trädgårds- och
jordbruksnäringen

Utgifter för anläggning av ny skog och dikning
som främjar skogsbruk ska kostnadsföras direkt.
Utgifter för inköp och plantering av träd och
buskar för frukt- eller bärodling får dras av
direkt. Skatteutgiften utgörs av ränteeffekten på
den omedelbara avskrivningen och avser skatt på
inkomst av näringsverksamhet och särskild löneskatt.

För trädgårds- och jordbruksnäringen medges
nedsättning utöver den generella nedsättningen
om koldioxidskatten överstiger 0,8 procent av
det enskilda företagets försäljningsvärde. För det
överskjutande beloppet sätts skatten ned till
24 procent. EU:s minimiskattesatser måste dock
alltid respekteras. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.
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Elförbrukning inom trädgårds- och
jordbruksnäringen

Elanvändningen i trädgårds- och jordbruksnäringen beskattas med 0,5 öre/kWh. Normen
utgörs av normalskattesatsen på el.
Nedsättning av koldioxidskatt för dieselbränsle
till arbetsmaskiner inom jord- och
skogsbruksnäringen

För dieselolja som används i arbetsmaskiner
inom trädgårds-, jord- och skogsbruksverksamhet medges en nedsättning av koldioxidskatten med 79 procent. Normen utgörs av
full koldioxidskattesats.

2.4

Resultatredovisning

Regeringen lämnar i budgetpropositionen för
2010 resultatredovisningen för 2008 för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel i en ny form och struktur. Anledningen är
dels regeringens nya politiska vision och målstruktur bruka utan att förbruka, som redovisades
till riksdagen i budgetpropositionen för 2009,
dels de synpunkter som riksdagens miljö- och
jordbruksutskott redovisat till regeringen vid
olika tillfällen.
Utgiftsområde 23 har under tidigare år indelats under politikområdena Skogspolitik,
Djurpolitik, Livsmedelspolitik, Landsbygdspolitik och Samepolitik, samt även delvis
Utbildningspolitik och Forskningspolitik. Som
regeringen aviserade i 2008 års ekonomiska vårproposition och utvecklade i budgetpropositionen 2009 slopades den enhetliga verksamhetsstrukturen fr.o.m. 2009.
Regeringen rapporterar nu för första gången
enligt utgiftsområdets gemensamma vision
bruka utan att förbruka. Visionen är indelad i tre
strategiska inriktningsmål, som även utgör
strukturen för regeringens redovisning och
uppföljning:
-

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt
näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.

-

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.
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-

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

Regeringen arbetar med att mäta uppnådda
resultat och effekter av gjorda insatser. Resultatredovisningen för 2008 utgör ett skifte till att
redovisa enligt strukturen i bruka utan att
förbruka. Ett arbete med att rapportera mot
visionens mål med hjälp av indikatorer har
påbörjats och där så är möjligt har rapportering
skett via indikatorer. I resultatredovisningen för
2009 i budgetpropositionen för 2011 kommer
rapporteringen enligt bruka utan att förbruka att
vara tydligare i och med att myndigheterna då
kommer att ha rapporterat till regeringen enligt
den nya strukturen, inklusive fler indikatorer.
Regeringen avser att lämna en fördjupad
redovisning om fiskeripolitiken till riksdagen
våren 2010.
Skogspolitiken redovisas både under de mål
som riksdagen beslutat (prop. 1992/93:226, bet.
1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:252) och som
kvarstår i En skogspolitik i takt med tiden (prop.
2007/08:108, bet. 2007/08:MJU18, rskr.
2007/08:244) samt under de strategiska målen i
bruka utan att förbruka.
2.4.1

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

Indikatorer
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. följande indikatorer inom de olika delområdena
under målet:
-

prisstatistik för insatsvaror, jordbruksprodukter och mark samt förändringar i
antal företag

-

administrativa kostnader för jordbruksföretag

Dessa indikatorer avspeglar kostnadsutveckling
och lönsamhet för företagare samt potential för
nya arbetstillfällen på landsbygden. Med nivåförändringen av de administrativa kostnaderna belyses resultatet av regeringens regelförändringsarbete inom jordbrukssektorn.
Ytterligare indikatorer för målet är framtagna
och resultat avses redovisas i budgetpropositionen för 2011.
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Företagande och utveckling av jordbrukssektorn

Resultat
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet, med
ambitionen att svenska jordbrukare ska ha likvärdiga konkurrensförhållanden gentemot jordbrukare i övriga EU. Landsbygdsprogrammet
(2007–2013) främjar företagande och konkurrenskraften på landsbygden samt ökar kunskaperna inom området förnybar energi både vad
gäller produktion, förädling, marknadsföring,
utveckling av teknik m.m.
Sänkningen av det sammanlagda uttaget av
socialavgifter och allmänna löneavgifter har tillsammans med sänkningen av expansionsfondsskatten samt den utökade möjligheten till avdrag
för inventarier av mindre värde, bidragit positivt
till lönsamhetsutvecklingen inom lantbrukssektorn.
I slutet av 2008 nåddes en överenskommelse
om den senaste översynen av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik (GJP) den s.k. hälsokontrollen.
Resultatet är att den gemensamma jordbrukspolitiken i högre grad kommer att marknadsanpassas och ge jordbrukarna möjlighet att tillhandahålla de produkter som konsumenterna vill
ha. Genom s.k. modulering tillförs ytterligare
resurser till landsbygdsprogrammen för att
medlemsländerna ska kunna möta nya utmaningar kring klimat, energi, biologisk mångfald, vattenhushållning samt omstrukturering av
mjölksektorn.
Jordbruksmarknaden har under det senaste
året kännetecknats av kraftiga prisfluktuationer.
Priserna steg kraftigt för både insatsvaror och
jordbruksprodukter under det första halvåret
2008. Därefter har priserna sjunkit, bl.a. som en
följd av den ekonomiska avmattningen och ökad
världsproduktion. Mellan februari 2008 och februari 2009 minskade avräkningspriserna på jordbruksprodukter med i genomsnitt 10 procent.
Prisnedgången var störst för mjölk och spannmål där minskningen var 20 procent respektive
36 procent under samma period.
Kostnaden för insatsvaror i jordbruket steg
samtidigt och ökade med 4 procent mellan februari 2008 och februari 2009. Prisuppgången har
varit särskilt markant för växtnäring och växtskyddsmedel, där ökningen var 31 procent
respektive 19 procent. Minskade avräkningspriser och ökade kostnader för insatsvaror har
medfört att lönsamheten i jordbrukssektorn har

minskat under det senaste året. Preliminär statistik visar att företagsinkomsten minskat med
nära 11 procent mellan åren 2007–2008.
Antalet företag med mjölkkor har fortsatt att
minska och uppgick till 6 500 i juni 2008. Detta
är en nedgång med 63 procent sedan 1995. De
genomsnittliga djurbesättningarna har ökat i
storlek inom mjölk, svin-, nötkötts- och hönsproduktion. Den totala arealen åkermark minskade med 0,7 procent till 2 630 500 hektar
mellan åren 2007 och 2008. Även betesarealen
minskade, med 6,5 procent eller 31 600 hektar
under samma period.
Under de två första månaderna 2009 ökade
slakten av nötkreatur med 5,7 procent medan
slakten av svin minskade med 7,5 procent jämfört med motsvarande period under 2008. Kvantiteten invägd mjölk ökade med 0,8 procent för
samma period. Den totala skörden av spannmål
blev 5,2 miljoner ton under 2008, vilket är fyra
procent mer än genomsnittet för de fem senaste
åren. Den totala skörden av oljeväxter steg med
17 procent 2008 jämfört med föregående år.
Totalskörden av matpotatis var fyra procent
högre jämfört med föregående års skörd.
Priser för både jordbruksmark och arrenden
av jordbruksmark har ökat kontinuerligt sedan
Sveriges EU-inträde 1995. Mellan 1995 och 2008
ökade arrendepriserna med 61 procent. Mellan
åren 2007 och 2008 var ökningstakten lägre än
föregående år, i genomsnitt 3 procent.
Under 2008 betalades 12,5 miljarder kronor ut
i form av gårdsstöd, miljöersättningar, djurbidrag, kompensationsbidrag, nationellt stöd till
norra Sverige, marknadsstöd och övriga stöd.
Utbetalningarna ökade jämfört med 2007 då det
totalt betalades ut 12,3 miljarder kronor.
Analys och slutsatser
De stimulansåtgärder för företag som regeringen
har genomfört under det senaste året har varit
betydelsefulla för de areella näringarna.
Den senaste översynen av EU:s gemensamma
jordbrukspolitik – den s.k. hälsokontrollen – är i
linje med regeringens målsättning om en mer
marknadsorienterad jordbrukssektor och med
ökat fokus på landsbygdsåtgärder. Efter kritik
från EU-kommissionen har Jordbruksverket
under 2008 och 2009 uppdaterat blockdatabasen,
den databas med kartmaterial som lantbrukare
använder som grund för att söka gårdsstöd och
arealbaserade landsbygdsstöd. Uppdateringen
bedöms leda till att risken för sanktioner från
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EU-kommissionen minskar samtidigt som
ansökningsförfarandet för jordbruksstöd förenklas.
Det svenska jordbruket agerar på en alltmer
internationellt konkurrensutsatt marknad. För
att jordbruksnäringen ska vara framgångsrik
krävs att den är konkurrenskraftig inte bara i
förhållande till andra producenter inom EU utan
även mot en alltmer effektiv produktion i länder
utanför EU. Den gemensamma jordbrukspolitiken har under senare år reformerats och
produktionen styrs i dag i hög utsträckning av
vad konsumenterna efterfrågar. En produktion
frikopplad från EU-stöd leder till ökad lönsamhet för jordbruket generellt, samtidigt får produktionsmedelsskatter och nationell lagstiftning
stor betydelse för det svenska jordbrukets konkurrenskraft.
Lägre avräkningspriser samt ökade kostnader
för insatsvaror innebär att jordbruksnäringens
lönsamhet har försämrats under 2008 jämfört
med den relativt goda situationen 2007. Den
fortsatt höga investeringsviljan i t.ex. byggnader
och maskiner, samt fortsatt höga arrende- och
markpriser, indikerar dock att svenska jordbrukare har en stark framtidstro. Den låga räntenivån bidrar sannolikt till att upprätthålla en hög
investeringsnivå och därmed till en fortsatt
modernisering och strukturrationalisering av det
svenska jordbruket, men också av skogsbruket
och övriga verksamheter inom de areella näringarna. Detta är särskilt viktigt då utvecklingen
inom de areella näringarna går mot färre men
större och därmed kapitalintensivare produktionsenheter.

Regelförenkling för företagande

Resultat
Förenkling av lagstiftningen för företag verksamma inom de areella näringarna är en prioriterad fråga. Målsättningen är att minska företagens
administrativa kostnader med 25 procent och
uppnå en märkbar positiv förändring i företagens
vardag till hösten 2010.
I regeringens skrivelse Regelförenklingsarbetet (skr. 2008/09:206) redogör regeringen
för regelförenklingsarbetet under våren 2008 och
framåt.
I tabellen 2.5 sammanfattas myndigheternas
uppskattningar av hur de föreslagna regelförenklingsåtgärderna kommer att slå igenom under
mätperioden som löper 2008–2010.
Analys och slutsatser
Regeringens arbete med att förenkla för företag
inom de areella näringarna börjar nu alltmer få
genomslag i företagens vardag. Effekten av
arbetet för det enskilda företaget kan dock
variera stort beroende på företagets verksamhet
och driftsinriktning. Bedömningen är att det
övergripande målet att minska företagens
administrativa kostnader med 25 procent till
hösten 2010 och att uppnå en märkbar positiv
förändring i företagens vardag kommer att nås
för Jordbruksdepartementets ansvarsområden.
Regelverket för de areella näringarna är i hög
utsträckning baserat på EG-lagstiftning, varav en
relativt stor andel utgörs av direkt gällande krav.
Detta gäller framför allt jordbruks-, livsmedelsoch fiskelagstiftningen, medan skogslagstift

Tabell 2.5 Prognos för regelförenklingsarbetet
Miljoner kronor
Myndighet/avdelning

Fiskeriverket
Skogsstyrelsen
Sametinget
Jordbruksverket

Totalkostnad 2006

Totalkostnad 2010

Förändring i mnkr

Förändring i procent

23

23

0

0

228

11

-217

-95,0

15

15

0

0

357

266 till 286

-71 till -91

-20,0 till -25,6

-23

-6,5

-48 till -68

-13.5 till -19,1
-17,5 till -25,5

Åtgärder som kan genomföras genom ändringar
i SJV:s föreskrifter eller rutiner
Åtgärder som kräver ändringar i förordningar,
lagar eller EU-regler
Livsmedelsverket

8 401

6 254 till 6 928

-1 473 till -2 147

Totalt

9 024

6 569 till 7 263

-1 761 till -2 455
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ningen till största delen utgörs av nationellt
beslutade krav. För att åstadkomma förenklingar
av jordbruks- och livsmedelslagstiftningen är
åtgärder på EU-nivå nödvändiga. Förenkling av
EG-lagstiftningen inom jordbruksområdet
bedöms som möjlig. Däremot väntas de
administrativa kostnaderna för fiskerinäringen
öka något framöver på grund av den allvarliga
situationen som råder för många fiskbestånd,
vilket föranleder kraftfulla kontrollåtgärder.
Sverige – det nya matlandet

Resultat
Målet är att skapa förbättrade förutsättningar för
livsmedelsexport, ökad konkurrenskraft för
livsmedelsföretagen, en expanderande upplevelseturism samt att främja regional och lokal matkultur som leder till tillväxt och fler jobb. Här
redovisas insatserna inom livsmedelsstrategin
och landsbygdsprogrammet, men även andra
insatser som t.ex. regelförenklingsarbetet, konkreta insatser inom vattenbruk och fisketurism
bidrar till att utveckla det nya matlandet.
Livsmedelsstrategin
Livsmedelsstrategin är ett led i regeringens
vision Sverige – det nya matlandet, med syftet att
öka tillväxten och antal jobb inom livsmedelssektorn. Detta ska ske genom att öka dialogen
mellan sektorns representanter, främja ökad
innovationsgrad och kompetens inom sektorn
samt genom satsningar på logistik och mat med
mervärden. Det sker även genom förbättrade
förutsättningar för småskaliga producenter och
insatser för export och ekologisk produktion.
De satsningar som har gjorts inom programmet för innovation, kompetens, logistik och mat
med mervärde är i dagsläget svåra att utvärdera,
då inga projekt ännu avslutats. Regeringens
exportsatsningar på livsmedelsområdet har
resulterat i att antalet företag som deltar i
Exportrådets aktiviteter har ökat från
165 företag under 2007 till 282 under 2008.
Värdet av exporten av livsmedel och jordbruksprodukter ökade under 2007 med 5 procent till nära 41 miljarder kronor. Under 2008,
första året som livsmedelsstrategin genomfördes,
ökade exportvärdet för jordbruksvaror och livsmedel till över 47 miljarder kronor, eller med
15 procent jämfört med 2007. Det innebär en
fördubbling av exportvärdet under de senaste sex

åren. Exporten av jordbruksvaror och livsmedel
utgjorde 4 procent av Sveriges totala export
under 2008. Sverige importerade jordbruksvaror
och livsmedel för 87 miljarder kronor 2008, att
jämföra med 77 miljarder kronor under 2007.
Antalet sysselsatta inom livsmedelsindustrin
har minskat sedan 2006 från cirka 57 000 sysselsatta till 56 000 under 2008. Samtidigt har antalet
livsmedelsföretag inom industrin ökat från
3 114 företag under 2006 till 3 207 företag under
2008.
Regeringens insatser för att främja småskalig
slakt har bidragit till att 18 små slakterier godkänts av Livsmedelsverket sedan 1 januari 2008.
Dessa nya företag utgör mer än hälften av de
godkända mindre slakterier som finns i dag .
Landsbygdsprogrammet
Inom landsbygdsprogrammet finns flera åtgärder som stöder arbetet med att nå visionen Sverige – det nya matlandet. Inriktning mot mat och
turism är också frekvent förekommande i de
regionala genomförandeplaner som finns för
landsbygdsprogrammet.
De två första årens genomförande av landsbygdsprogrammet visar att cirka 279 företag
inom livsmedelsindustrin har fått stöd för
utveckling av affärsidéer som ökar förädlingsvärdet i tillverkade livsmedel. Ett 15-tal samarbetsprojekt
mellan
producenter
och
förädlingsledet för att utveckla nya produkter
har kommit igång. Mer än 600 landsbygdsföretag har fått stöd till affärsutveckling som
innebär diversifiering av jordbruksföretag eller
ny verksamhet i mikroföretag. Stöd har också
lämnats till närmare 350 företag och projekt som
tagit initiativ till ny turismverksamhet på landsbygden. Bland prioriterade verksamheter för
stödinsatserna ingår småskalig livsmedelsförädling samt mat och turism. Även i kompetensutvecklingsprojekt och lokala utvecklingsstrategier för Leader har mat och turism givits hög
prioritet. Många av de insatser som finns inom
landsbygdsprogrammet med koppling till turism
och andra insatser inom programmet som bidrar
till att skapa förutsättningar för turism kom
igång under 2008. De flesta är ännu inte avslutade. Landsbygdsprogrammet innehåller en
särskild åtgärd med syfte att främja landsbygdsturism. De hittills beviljade stöden inom denna
åtgärd beräknas öka antalet turister med 43 000
och skapa 300 arbetstillfällen på landsbygden.
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Analys och slutsatser
Livsmedelssektorn är en viktig arbetsgivare inom
det svenska näringslivet med en spridning över
hela landet. Med en framgångsrik livsmedelsindustri förbättras även förutsättningarna för
jordbrukssektorns företag. Sedan Sveriges EUinträde har konkurrensen för svenska företag
ökat. Inom landet har företagskoncentrationen
och produktivitetsgraden inom sektorn ökat.
Trenden under de senaste tio åren har visat på
effektivare och mer innovativa svenska livsmedelsföretag med färre anställda.
Samtidigt ökar antalet små- och mikroföretag
inom livsmedelssektorn med småskalig produktion och t.ex. gårdsförsäljning. Företagen har
kunnat dra nytta av marknadens ökade efterfrågan på ekologiska produkter och mat med
lokal prägel.
Trots det ogynnsamma läget i den ekonomiska konjunkturen runt om i världen har den
svenska livsmedelsindustrin klarat sig relativt väl.
Livsmedelsindustrin har gynnats av kronans
svagare utveckling gentemot konkurrenter i
länder som använder euro. Samtidigt har kronans
utveckling även påverkat priserna för vissa av de
insatsvaror som importeras. Livsmedelsindustrins fortsatta utveckling kan bedömas som
stabil, eftersom sektorn är relativt okänslig för
konjunkturförändringar.
Turistnäringen fortsätter att växa. Enligt statistik från Tillväxtverket och SCB ökade gästvolymerna under 2008 på svenska hotell, stugbyar och vandrarhem med nästan två procent till
drygt 32 miljoner övernattningar. Många av de
stugbyar, vandrarhem, pensionat m.m. som finns
i besöksstatistiken för övernattningar är belägna
på landsbygden, t.ex. har Gotland och Jämtland
högst värde per invånare i logiintäkter.
Även om konjunkturläget förändrats finns det
flera faktorer som talar för en fortsatt positiv
utveckling inom besöksnäringen även under
2009, något som även väntas leda till ökad efterfrågan och ett ökat utbud av landsbygdsbaserad
turism. Turistnäringen är sysselsättningsintensiv
och bidrar till fler jobb på landsbygden. Närmare
en tredjedel av de pengar som turisten spenderar
går till mat och måltider.
Sammanfattningsvis är därför livsmedelssektorn och turistnäringen av stor vikt för
regeringen, då dessa områden bedöms ha god
potential för tillväxt och nya jobb. Insatserna
inom livsmedelsstrategin och landsbygdsprogrammet kompletterar varandra och stärker
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möjligheterna att nyttja den totala potential som
finns till ökat företagande, ökad tillväxt och fler
jobb.
Sameområdet

Resultat
Det övergripande målet för samepolitiken 2008
var att verka för en levande samisk kultur byggd
på en ekologiskt hållbar rennäring och andra
samiska näringar. Dessutom ska de samiska
språkens användning främjas.
Under 2008 har Sverige och Norge förhandlat
fram en ny renbeteskonvention. Konventionen
som gäller för den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och Norge beräknas kunna
träda i kraft under 2010.
Som ett steg i att verka för en levande samisk
kultur har Sametinget under året arbetat med att
utöka informationen på samiska språk på Sametingets webbplatser. Samiskt Informationscentrum har tagit fram en ny informationsbroschyr om Sametinget som översatts till
nordsamiska, lulesamiska, sydsamiska och engelska. Vidare har Sametinget deltagit i språkarbetet vid flertalet kommuner och presenterat
Sametingets språkhandbok. Sametingets arbete
med språkhandboken har medfört att ett flertal
kommuner har inrättat en tjänst för minoritetsspråksarbete i enlighet med handboken.
Särskilda insatser har gjorts i syfte att öka antalet
anmälningar till röstlängden. Totalt resulterade
kampanjen i 1 100 nya anmälningar.
Inom ramen för interreg IV A Nord, ett EUprogram för gränsöverskridande samarbete, har
under 2008 beviljats 11 miljoner kronor vilket
utgör 27 procent av de tillgängliga totala medlen.
Projekten omfattar framför allt forskning och
utveckling, men medel har även givits till projekt
som behandlar det samiska språket.
Efter en ökning av antalet slaktade renar sedan
2005 till 74 775 stycken 2007, har antalet slaktade renar minskat till 65 160 stycken för 2008.
Det genomsnittliga avräkningspriset har fortsatt
öka sedan lägsta nivån 2005 på cirka 24 kr/kg till
drygt 40 kr/kg för 2008. Totalt finns 902 företag
i Sverige som ägnar sig åt renskötsel, varav 698 i
Norrbotten. Ersättning som lämnats för rovdjursförekomst till samebyar för 2008 uppgår till
62 miljoner kronor, vilket är en ökning jämfört
med 2007 då ersättningarna uppgick till 51 miljoner kronor. I propositionen En sammanhållen
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klimat- och energipolitik – Klimat (prop.
2008/2009:162), föreslår regeringen satsningar
för att underlätta rennäringens förändrade förutsättningar i ett framtida klimat, bl.a. har Sametinget fått i uppdrag att analysera för- och nackdelar med avtal om vinterbete utanför
renskötselområdet.
Vad gäller andra samiska näringar har den
samiska turismen i antal verksamma företag
vuxit betydligt. I mitten av 2008 fanns 97 samiska turistföretag i Sápmi. Sameslöjden, Duodji,
har växt under senare år. I dag finns 136 näringsverksamma sameslöjdsföretag, varav 26 nya
företag har startats sedan 2005.
Analys och slutsatser
Sametinget stödjer och underlättar för renskötselföretag och samebyar att bedriva näringsverksamhet. Det är viktigt att utveckla statistiken för
rennäringen och för andra samiska näringar i
syfte att möjliggöra en bättre uppföljning och
analys av näringarnas utveckling och framtida
behov. Den nya renbeteskonventionen mellan
Sverige och Norge ger förutsättningar för en
långsiktigt hållbar renskötsel över riksgränsen.
Ett stort antal aktiviteter har under året
genomförts som syftar till att stärka Sametingets
och samernas ställning, exempelvis ökad informationsverksamhet. Det samiska språkets ställning i samhället är emellertid inte stark. Samiskan används sällan i kontakt med myndigheter
och landsting utan mest i hemmet och med
andra samisktalande. Inget tyder på att det
samiska språkets användning i samhället har
ökat.
Hållbar tillväxt i skogen

Resultat
I linje med propositionen En skogspolitik i takt
med tiden (prop. 2007/08:108), har regeringen
under 2008 beslutat om ett antal uppdrag till
Skogsstyrelsen, Sveriges lantbruksuniversitet
och Formas. Under avsnitt Skogspolitik redovisas resultat för de indikatorer som är kopplade
till högre tillväxt i skogen.
Analys och slutsatser
Skogsnäringen är en viktig arbetsgivare inom det
svenska näringslivet med en spridning över hela
landet. Skogsindustrin har ett fortsatt behov av
en jämn tillgång till högkvalitativ skogsråvara till
ett internationellt konkurrenskraftigt pris. Den

högkonjunktur som varit samt den ökade efterfrågan på bioenergiråvara har inneburit ett stort
uttag av skogsråvara ur den svenska skogen. Det
försämrade konjunkturläget kommer troligtvis
innebära en lägre avverkningsnivå under de närmaste åren. Samtidigt förutses efterfrågan på
bioenergi stiga markant på längre sikt, framför
allt beroende på EU:s målsättning om 20 procent förnybar energi senast 2020. Det är därför
angeläget att utveckla och sprida kunskap om
nya skötselmetoder som kan öka råvaruproduktion och uttag utan att negativt påverka den
biologiska mångfalden eller kulturmiljövärden.
Cirka 80 procent av Skogsstyrelsens åtalsanmälningar avser utebliven avverkningsanmälan. I proposition En skogspolitik i takt
med tiden (prop. 2007/08:108) aviserade regeringen att ge Skogsstyrelsen i uppdrag att analysera förutsättningarna för att införa en sanktionsavgift för överträdelser mot regelverk i
skogsvårdslagen som avser anmälan av avverkning eller ansökan om tillstånd för avverkning.
Uppdraget redovisades den 31 mars 2009.
Regeringen har som ambition att minska företagens administrativa börda. Hösten 2008 införde
Skogsstyrelsen en ny och sammanhållen rutin
för avverkningsärenden. Syftet med rutinen är
att åstadkomma ett effektivare arbete som ska ge
bättre återväxtresultat och bättre miljöhänsyn
och med en enhetlig lagtillämpning över hela
Sverige. Rutinen ska också minska den administrativa bördan för skogsbrukare. Regeringen ser
positivt på denna nya rutin och utgår från att
den, tillsammans med rådgivning och fortsatt
tillsyn, kommer att bidra till att minska antalet
uteblivna avverkningsanmälningar. Därför ser
regeringen för närvarande inget behov av att
införa en sanktionsavgift för överträdelser mot
regelverk i skogsvårdslagen som avser anmälan
av avverkning eller ansökan om tillstånd för
avverkning.
Den positiva utvecklingen av återväxten sedan
1999 beror till stor del på att plantering som
föryngringsmetod successivt har ökat. En orsak
till dålig återväxt är när naturlig föryngring
används på marker där man borde ha föryngrat
genom plantering. En annan orsak till dålig återväxt är betesskador. I dagsläget finns inget som
tyder på någon förbättring av viltskadeläget.
Stormarna i södra Sverige 2005 och 2007 och
efterföljande skador av granbarkborre har inneburit stora påfrestningar i återväxtarbetet inom
dessa områden. Risken är stor att det blir en till23
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fällig försämring av föryngringsresultaten 2010
och de närmaste åren därefter.
Anledningen till att röjningsintensiteten har
planat ut är inte klarlagd. Det nationella röjningsnätverket som Skogsstyrelsen har tagit initiativ till förväntas leda till ökade röjningsaktiviteter. Även det uppdrag som Skogsstyrelsen har fått om att vidareutveckla arbetet med
satellitbaserad röjningsinformation bör underlätta röjningsarbetet
Enligt Skogsstyrelsens rapport Skogliga konsekvensanalyser 2008 (Rapport nr 25/2008)
kommer avverkningsmöjligheterna att vara i
stort oförändrade under de närmaste två decennierna även med tillväxthöjande åtgärder. Därefter kan avverkningsmöjligheterna komma att
öka beroende på ökad tillväxt till följd av
klimatförändringar och till följd av ökade
produktionsambitioner.
Landsbygden – framtidslandet

Resultat
Strategi för att stärka landsbygdens utvecklingskraft
Regeringen har under 2008 utarbetat en samlad
strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder. Denna har redovisats till riksdagen (skr. 2008/09:167). I skrivelsen ges en
översikt över de goda utvecklingsförutsättningar
som finns samt nya utmaningar och hinder för
att förutsättningarna ska kunna tas till vara. De
åtgärder som presenteras i strategin är inriktade
mot en hållbar tillväxt genom ett konkurrenskraftigt näringsliv på landsbygden. Förutsättningarna att driva lönsamma företag, arbeta och
bo på landsbygden ska stärkas på ett miljö- och
resurseffektivt sätt och genom ett förstärkt
lokalt och regionalt inflytande och ansvar.
Företagande på landsbygden
Jordbruksverket har i en rapport om företagande
på landsbygden (Rapport 2009:2) jämfört
utvecklingen i olika typer av kommuner. Under
perioden 2000–2007 ökade befolkningen med
3,4 procent i hela landet. I 97 stadsdominerade
kommuner var ökningen 5,7 procent, medan
befolkningen minskade med 0,7 procent i
197 landsbygds- och glesbygdsdominerade
kommuner. Antalet företag ökade totalt under
perioden med 20 procent i stadsdominerade
kommuner och med 10 procent i landsbygdskommuner. Trots en svag befolkningsminskning
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kunde således landsbygdsområdena ge förutsättningar för nya företag. En större andel av
företagen definieras som aktiva i landsbygdskommunerna och andelen solo- och mikroföretag är högre än i de stadsdominerade
kommunerna. Av landets samtliga aktiva företag,
715 000, är cirka 25 procent verksamma inom de
areella näringarna.
Genomförandet av landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet för perioden 2007–2013
består av ett 30-tal olika åtgärder, var och en med
angivna omfattnings-, resultat- och effektmål för
vilka indikatorer har definierats. Här redovisas
huvuddragen av omfattning och resultat från de
två första åren av genomförandet. Jordbruksverket redovisar årligen en årsrapport för landsbygdsprogrammet, vilken efter godkännande av
Övervakningskommittén för programmet överlämnas till Europeiska kommissionen.
Effekten av åtgärderna kan redovisas först
efter genomförda utvärderingar. Det pågår ett
utvecklingsarbete vid berörda myndigheter med
syfte att precisera definitioner och mätmetoder
för indikatorerna, som till stor del är gemensamma för alla EU-länder. En halvtidsutvärdering av det svenska landsbygdsprogrammet
kommer att genomföras under 2010. Miljö- och
landsbygdsprogrammet 2000–2006 slututvärderades under 2008.
Programmet för perioden 2007–2013 är
strukturerat i fyra olika åtgärdsområden, s.k.
axlar. Resultaten av åtgärder med syftet att förbättra miljön och landskapet (axel 2) redovisas
under det andra inriktningsmålet.
Förbättra jord- och skogsbrukssektorns
konkurrenskraft (axel 1)
Det övergripande målet för insatserna är att de
gröna näringarna ska vara miljö- och resurseffektiva och ha en nyckelroll i Sveriges energiproduktion. Den strategiska inriktningen är
åtgärder som stärker företagens utvecklings- och
konkurrenskraft genom utveckling av kompetens, ny modern teknik, resurseffektiva produktionsmetoder och nya produkter. Utgångspunkten för prioriteringar är marknadens
efterfrågan och företagens behov.
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Tabell 2.6 Åtgärder för en förbättrad konkurrenskraft
Åtgärd

Indikator

Mål för hela
perioden
2007–2013

Utfall
2008

Utfall
2007–2008

390 000
70 000

44 200
564

54 300
749

Kompetensutveckling
– Jordbruk
– Skog

Antal
deltagare

Startstöd

Antal
etableringar

1 100

300

487

Investerings
stöd

Antal företag

6 600

1 239

1 756

Total investeringsvolym,
mnkr

14 720

2 503

3 547

Företag med
nya produkter
eller ny teknik

1 980

160

170

Antal företag

700

167

207

Total investeringsvolym,
mnkr

2 700

347

430

Företag med
nya produkter
eller ny teknik

210

2
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Stöd, förädlingsledet

Flera av åtgärderna började tillämpas först hösten 2007 varför resultat och omfattning för 2007
blev lägre än det genomsnittliga målet per år för
hela perioden. Under 2008 ökade omfattningen
av flera åtgärder. Det gäller inte minst investeringsstöden.
Diversifiering och förbättrad livskvalitet på
landsbygden (axel 3)
Det övergripande målet för insatserna är ett
dynamiskt och livskraftigt näringsliv i hela landet
som leder till fler jobb och högre tillväxt i landsbygdens ekonomi. Åtgärderna under axel 3 ska
leda till en ökad diversifiering av landsbygdens
näringsliv i syfte att främja jobb, en hög livskvalitet för dem som bor på landsbygden samt
ett hållbart utnyttjande av landsbygdens samlade
resurser.

Tabell 2.7 Åtgärder för diversifiering och förbättrad
livskvalitet på landsbygden
Utfall
2008

Utfall
2007–2008

Antal stödda
företag/projekt

2 450

250

303

Nya jobb,
brutto 1

4 200

66

67

Antal stödda
företag/projekt

3 500

348

439

Nya jobb,
brutto 1

7 000

113

115

Antal stödda
verksamheter

3 500

285

345

Nya jobb,
brutto 1

7 000

70

73

Indikator

Diversifiering i jordbruksföretag

Affärsutveck
ling i mikroföretag

Främjande
av landsbygdsturism

1

Mål för hela
perioden
2007–2013

Åtgärd

Grundläggan
de tjänster

Antal aktiviteter

945

33

39

Byutveckling

Omfattning,
antal byar/lokal grupper

2 450

71

90

Landsbygdens naturoch kulturarv

Antal
aktiviteter

1 225

39

50

Kompetensut
veckling och
information

Antal deltagare

105 000

4 600

6 200

Avser avslutade investeringar eller projekt

Den samlade bedömningen är att målen för axel
3 endast delvis är uppfyllda. Förklaringen till den
låga måluppfyllelsen är att flera av åtgärderna
kom igång först under senare delen av 2007 och
att resultaten av flera nationella och länsvisa
projekt med syfte att skapa bättre förutsättningar för bl.a. affärsutveckling i mikro- och
turismföretag på landsbygden ännu inte fått full
effekt. Även verksamheten i de drygt 60 Leaderområdena som kommit igång under 2008 och
2009 väntas ge bättre förutsättningar för lokala
initiativ för affärsutveckling, byutveckling och
förbättring av service och småskalig infrastruktur på landsbygden.
Leader ( axel 4)
Det övergripande målet för Leader är att främja
ett effektivt genomförande av landsbygdsprogrammet genom det mervärde som följer av
förankring, inflytande och samverkan på lokal
nivå. Leadermetoden ska kunna tillämpas i hela
landet och omfatta programmets alla insatsområden med särskilt fokus på axel 3. Målet är
att minst 60 Leader-områden ska bildas under
programperioden och geografiskt täcka hela
25
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landet. Vid utgången av 2008 hade 43 grupper
som organiserar Leader bildats och blivit verksamhetsklara. Ytterligare ett 20-tal grupper har
kommit igång under 2009 varvid i princip all
landsbygd omfattas.
Analys och slutsatser
I samband med en större programändring under
2009 med anledning av den s.k. hälsokontrollen
av den gemensamma jordbrukspolitiken har en
översyn och revidering av landsbygdsprogrammet skett med syftet att förbättra måluppfyllelsen inom miljöområdet i de delar där den hittills
varit låg samt för att möta nya utmaningar.
Under 2008 redovisades en slututvärdering;
Slututvärderingen av Miljö och landsbygdsprogrammet för perioden 2000–2006 – vad fick
vi för pengarna, SLU 2008. Utvärderingen har
skett mot i programmet uppställda mål och de
gemensamt formulerade utvärderingsfrågor och
indikatorer som beslutats på EU-nivå, samt
frågor specifika för det svenska programmet.
Det ingick också i utvärderingsuppdraget att
lämna förslag till möjliga förbättringar av de
åtgärder som ingår i landsbygdsprogrammet
2007–2013, något som beaktas vid de programändringar som successivt genomförs.
För stöd med syften att öka företagens konkurrensförmåga, bibehålla jobb och främja
utvecklingen av landsbygden har målen nåtts för
t.ex. antal företag som fått stöd och tilldelade
medel men effekter på sysselsättning och alternativa inkomster har endast vagt kunnat härledas
som effekt av stöden. Enligt utvärderaren har det
varit ändamålsenligt att vissa medel används i
motivations- och kunskapshöjande syfte. Deltagande i kurser m.m. ger värdefulla bieffekter i
form av nya nätverk, nya idéer och mod att
genomföra egna projektidéer.
Jordbruk och livsmedelsförädling i norra Sverige

Resultat
Villkoren för stöd till jordbruket i norra Sverige
regleras i Sveriges anslutningsfördrag med EU.
Den produktion som är stödberättigad har
successivt minskat sedan 1995 och 2008 utgjorde
den 85 procent av den stödberättigade volymen.
Under 2008 var minskningen drygt 2 procent.
Det är främst i de mest glesbygdsdominerade
inlands- och skogsområdena som tillbakagången
är störst, medan jordbruksföretagen är mer livs26

kraftiga i bygder med något bättre förutsättningar.
Analys och slutsatser
Europeiska kommissionen har låtit genomföra
en oberoende utvärdering av stödet och motsvarande finska stöd. Utvärderingen visar att
stödet i norra Sverige inte har medverkat till vare
sig ökad produktion eller störningar i den inre
marknadens funktion. Samtidigt konstateras att
stödet är betydelsefullt för jordbruket och
landsbygden i norra Sverige och dess möjligheter
att övervinna naturgivna nackdelar och medverka
till att bevara odlingslandskapet och dess miljövärden. I utvärderingen framkommer också att
det finns förutsättningar för att förenkla
utformningen av stödet. Detaljbeslut om stödets
utformning och om stödnivåer behöver inte
fattas av Europeiska kommissionen utan kan
överlåtas till den nationella nivån. Det pågår ett
arbete inom Europeiska kommissionen, Regeringskansliet och berörda svenska myndigheter
med att se över möjliga förenklingar i stödets
utformning så att det blir mera flexibelt och
lättare att anpassa till förändrade förutsättningar
i norra Sverige.
Fiskeprogrammet

Resultat
Det operativa programmet för fiskerinäringen i
Sverige 2007–2013, fiskeprogrammet, började
genomföras under våren 2008. Fram till juni
2009 hade drygt 261 miljoner kronor beviljats till
olika insatser. Det motsvarar cirka 28 procent av
den totala programbudgeten för 7-årsperioden.
De områden där flest åtgärder/projekt beviljats
medel är skrotning, utveckling av vattenbruk och
fiskehamnar samt pilotprojekt om bl.a. fiskodlingsteknik, redskap och produktutveckling.
För att kunna uppnå de målsättningar som fastställt för minskningen av fiskeflottans kapacitet
beslutade övervakningskommittén i april 2009
om vissa omföringar av medel till åtgärden för
skrotning. Samtidigt tillförde regeringen medel
för den nationella medfinansieringen under två
år för att underlätta genomförandet av
programmet. Under 2008 avslutades även
programmen för den tidigare perioden, 2000–
2006. Den slutliga nyttjandegraden för dessa
uppgick till cirka 90 procent.
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Analys och slutsatser
Då programmet började genomföras först under
2008 är resultat och nyttjande lägre än de årliga
målen för hela perioden. Genomförandetakten
har dock ökat under de senaste 12 månaderna
och genom att ytterligare nationell medfinansiering gjorts tillgänglig samt generellt hög efterfrågan på stödmedel förväntas den positiva
utvecklingen fortsätta.
Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism

Resultat
Vattenbruk, som är den gemensamma benämningen på odling av fisk, skaldjur, musslor,
ostron eller alger under kontrollerade förhållanden för försäljning, konsumtion och utsättning,
är förhållandevis litet i Sverige. I Sveriges cirka
220 vattenbruk odlas främst regnbåge, röding,
insjööring, ål, kräfta och blåmussla. 76 procent
av fiskodlingsföretagen odlar regnbåge som enda
art. Vattenbruket omsätter cirka 300 miljoner
och sysselsätter 400 årsarbeten. Den 27 februari
2009 redovisades betänkandet – Det växande
vattenbrukslandet (SOU 2009:26) som innehåller förslag på en handlingsplan i tretton
punkter för att ge förutsättningar för en utveckling av den svenska vattenbruksnäringen. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Omkring en miljon svenskar, 15 procent av
alla mellan 16 och 74 år, fiskade på fritiden under
2008. Sammanlagt fångades cirka 18 000 ton fisk
av fritidsfiskare, vilket motsvarar åtta procent av
landets fångster. Det finns drygt 1 300 företag
med fritidsfiskebaserad verksamhet och dessa
sysselsätter cirka 1 000 helårsarbeten och har en
årlig omsättning på knappt 500 miljoner kronor
per år.
Fiskevårdsarbetet inriktar sig på många olika
åtgärder i såväl sjöar, vattendrag som kustområden. Under 2008 tilldelades fiskevårdsmedel till ett projekt för att satsa på storstadsnära fisket. Bland annat ville man uppmuntra
barn, ungdomars och invandrares fritidsfiske.
Analys och slutsatser
Sverige har bland de bästa naturgivna förutsättningarna i Europa för att främja fritidsfiske och
fritidsfiskebaserad verksamhet till en stark
utvecklingsfaktor för landsbygden liksom för
rekreation, folkhälsa och turism. En utökad

samverkan mellan företag inom sektorerna fiske,
jordbruk och skog kan även bidra till en sådan
utveckling bl.a. genom de möjligheter som
Landsbygdsprogrammet och fiskeprogrammet
erbjuder. Rapporten Fritidsbaserat företagande i
Sverige (framtagen 2008 av Fiskeriverket och
Livsmedelsekonomiska institutet) ger förutsättningar att identifiera behov och möjligheter för
utvecklingen av näringen. Andelen företag som
tror att deras omsättning kommer att öka de
närmaste tre åren ligger i snitt över 50 procent
för de olika regionerna. Ett bra fiskevårdarbete
är en viktig grund för vidare utveckling av både
vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism på landsbygden och i kustområden.
Jakt- och viltförvaltning

Resultat
Utvecklingen för de stora rovdjuren har, med
undantag av kungsörn, varit god under de
senaste åren. I propositionen En ny rovdjursförvaltning (prop. 2008/09:210) uttalas att tillväxten i rovdjursstammarna ger utrymme för
ökad jakt och möjliggör inrättandet av en regionaliserad förvaltning. För mer information om
propositionen hänvisas till utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård. Inventeringar
visar att det finns uppskattningsvis 3 000 björnar
i Sverige nu jämfört med cirka 1 000 stycken för
knappt 10 år sedan. År 2008 fanns uppskattningsvis 111 föryngringar av järv och 23 föryngringar av varg. Antalet föryngringar i lodjursstammen uppskattas under inventeringar
2007/08 till 310. Kungsörnspopulationen visar
däremot en vikande trend. Regeringen har
beslutat om permanenta bestämmelser om
skyddsåtgärder vid rovdjursangrepp. Dessa finns
samlade i jaktförordningen och fr.o.m. den 1 maj
2009 ger bestämmelserna även tillstånd att försvara hägnat vilt mot lodjur som tagit sig in i
vilthägn. För att säkerställa djurskyddet vid
kollisioner mellan vilda djur och motortrafik har
regeringen i prop. 2008/09:191 Eftersök av
trafikskadat vilt, föreslagit ersättningar såväl till
kontaktpersoner i organisationen, som till jägare
som söker upp och avlivar trafikskadade djur.
Tidigare utgick ersättning endast för eftersök av
statens vilt.
Regeringen har under hösten 2008 tagit ett
samlat grepp om förvaltningen av vildsvin i
frågor som bl.a. rör jaktetik, jaktmetoder, utfod27
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ring, förenklade möjligheter till försäljning av
produkter från vildsvin, inventeringsunderlag,
samt upprättandet av en förvaltningsplan för
vildsvin. Det övergripande syftet är att minska
skadorna på gröda samtidigt som vildsvin ses
som en värdefull viltresurs. Vildsvinsstammarna
måste balanseras genom jakt. Regeringen anser
att länsstyrelserna ska ha ansvar för förvaltningen av vildsvin då dessa har störst insikt och
kunskap om de regionala förhållandena och
effekterna av stammarna.
Analys och slutsatser
Regeringen har genom ett flertal regeringsbeslut
samt ändringar i jaktförordningen lagt grunden
till en ny vildsvinspolitik som ska främjas genom
samverkan. Regeringens proposition om eftersök av trafikskadat vilt kommer att stärka djurskyddet för de vilda djur som skadas vid sammanstötning med motorfordon. Tydliga
ersättningar för eftersök av vilt stärker den
befintliga organisationen av eftersöksjägare.
Rådets och Parlamentets förordning 2008/0160
(COD) om handel med sälprodukter har antagits med bred majoritet i rådet. Förordningen
förbjuder handel med sälprodukter inom EU
med vissa undantag. Den samlade bedömningen
är att försäljning av produkter från den svenska
och finska säljakten kan fortgå precis som i dag
tack vare undantag i förordningen om handel
med sälprodukter.

Regeringens pågående satsningar inom den
svenska livsmedelssektorn har bidragit till en
ökad export av livsmedel, ökad turism och flera
arbetstillfällen i hela landet. Företagen har
kunnat dra nytta av marknadens ökade efterfrågan på ekologiska produkter och mat med
lokal prägel.
Regeringen har undertecknat en ny renbeteskonventionen mellan Sverige och Norge som ger
förutsättningarna för en långsiktigt hållbar renskötsel över riksgränsen. Regeringens nya vildsvinspolitik för att ta till vara viltresursen och
minska skador på gröda började under 2008.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
de redovisade åtgärder som påbörjats 2008 bidrar
till att nå målet Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.
2.4.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

Indikatorer
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. följande indikatorer inom de olika delområdena
under målet:
-

statistik av utsläpp av växthusgaser samt
kväve och ammoniak, användningen av
växtskyddsmedel och antal anlagda våtmarker m.m.,

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

-

energianvändning och biobränsleanvändning, nyetablering av anläggningar,

Översynen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den s.k. hälsokontrollen, är i linje med
regeringens målsättning om en mer marknadsorienterad jordbrukssektor. Under 2009 har
regeringen i skrivelse till riksdagen redovisat en
samlad strategi för att stärka utvecklingskraften i
Sveriges landsbygder(skr. 2008/09:167).
Regeringens regelförenklingsarbete beräknas
sänka de administrativa kostnaderna för de
areella näringarna väsentligt, för resultatredovisningen hänvisas till Regeringens skrivelse
2008/09:206. För att ytterligare bidra till lönsamhetsutveckling inom lantbrukssektorn har
det sammanlagda uttaget av socialavgifter och
allmänna löneavgifter samt expansionsfondsskatten sänkts under året. Dessutom har möjligheten till avdrag för inventarier av mindre värde
utökats.

-

fiskeflottans kapacitet, landningsstatistik
kvantitativt och värdemässigt samt fiskekvoter, antal och kapacitet för landningskontroller,

-

utbildnings- och forskningsstatistik.
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Indikatorerna mäter vissa effekter på miljön och
hur genomförande av omställning till förnybar
energi fortgår. Regeringens arbete med att
åstadkomma en hållbar förvaltning inom den
gemensamma fiskeripolitiken belyses genom
indikatorer inom fiskeområdet. Utbildningsoch forskningsstatistik avspeglar kompetensläget
inom sektorn. Regeringen arbetar med att ta
fram flera och tydligare indikatorer för målet och
resultatet avses redovisas i budgetpropositionen
för 2011.
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De gröna näringarnas klimatarbete

Resultat
Mellan 1990 och 2007 har jordbrukets utsläpp av
växthusgaser minskat med cirka 10 procent.
Minskningen kan förklaras med lägre användning av handelsgödsel och minskade volymer
stallgödsel, införande av åtgärder för att reducera
kväveförlusterna till vatten och minskad areal
brukad åker.
I propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162) anger
regeringen att Sveriges utsläpp av växthusgaser
ska minska med 40 procent jämfört med 1990.
Ett samlat åtgärdsprogram för att uppnå målet
ingår också i propositionen. Målet gäller för den
icke-handlande sektorn, som i huvudsak består
av transport-, bostads- och jordbrukssektorn. I
linje med detta har regeringen under 2008
beslutat om ett antal uppdrag till bl.a. Jordbruksverket, Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet.
I propositionen Ett lyft för forskning och
innovation (prop. 2008/09:50) pekar regeringen
ut ett antal viktiga forskningsområden varav ett
är klimat och miljö. De största strategiska områden som är direkt inriktade mot klimatarbetet är
hållbart nyttjande av naturresurser, energi samt
effekter på naturresurser, ekosystemtjänster och
biologisk mångfald.
Analys och slutsatser
I landsbygdsprogrammet för perioden 2007–
2013 ingår ett antal åtgärder för att minska jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Ett flertal
av dessa har en positiv effekt för klimatet.
Särskilt kan nämnas stöd till anläggning och
skötsel av våtmarker. Inom ramen för programmet finns också stöd till investeringar till biogasproduktion där stallgödsel utgör en viktig råvara.
De åtgärder som gjorts och görs inom ramen för
lagstiftning och inom landsbygdsprogrammet
bidrar till att minska jordbrukets utsläpp av
växthusgaser och till att anpassa jordbruket till
ett förändrat klimat.
De uppdrag som regeringen under 2008
beslutat om i enlighet med propositionen En
skogspolitik i takt med tiden (prop.
2007/08:108) kommer på sikt bidra till de gröna
näringarnas klimatarbete genom minskade
utsläpp och en mer hållbar produktion och
konsumtion. Exempelvis har Skogsstyrelsen fått
i uppdrag att utveckla sin rådgivning och infor-

mation för att höja skogsbrukets kunskapsnivå
om metoder för en långsiktigt hållbar ökning av
tillväxten i skogen samt att tillsammans med
Naturvårdsverket tydliggöra tillämpningen av
gällande regelverk för dikesrensning på skogsmark. Sveriges lantbruksuniversitet har fått i
uppdrag att utreda möjligheter till intensivodling
av skog på mark som saknar höga naturvärden
och Skogforsk har, via Formas, fått i uppdrag att
ta fram riktlinjer för vilket föryngringsmaterial
som ska rekommenderas på olika marker ur
produktions- och miljöperspektiv samt beskriva
hur tillgången på förädlat plantmaterial kan öka.
Klimatfrågan är en global utmaning som
kräver internationellt samarbete för att nå resultat. Inom ramen för det Nordiska ministerrådet
för fiske, jordbruk, livsmedel och skogsbruk
(MR-FJLS) bildades den 1 januari 2008 en ny
institution för det nordiska genresursarbetet,
Nordiskt genresurscenter (NordGen). Dess
grundläggande uppgift är att bidra till att säkra
en bred genetisk mångfald av de resurser som
kan kopplas till jord- och skogsbruk, trädgårdsbruk och livsmedelsproduktion med särskilt
fokus på nya utmaningar med anledning av
klimatförändringarna. Den 18–19 augusti 2008
träffades ministrarna inom MR-FJLS i Selfoss,
Island för att diskutera hur ett konkurrenskraftigt skogsbruk i Norden kan möta klimatförändringar och krav på bra vatten. Ett resultat
blev den s.k. Selfossdeklarationen om hållbart
skogsbruk.
Regeringen är sedan många år drivande i de
globala förhandlingarna kring ett nytt klimatavtal som ska komplettera Kyotoprotokollet för
tiden efter 2012, inklusive de skogliga frågorna.
Under pågående ordförandeskap, och inför FN:s
klimatmöte i Köpenhamn i december 2009, har
detta arbete ytterligare intensifierats. Genom en
ökad produktion av biomassa kan ett ökat upptag av koldioxid åstadkommas. Biomassan kan
antingen lagras i skogen eller ersätta andra mer
energikrävande material samt utnyttjas som biobränsle. Det finns även stor potential att minska
negativ klimatpåverkan genom att minska den
pågående avskogning av skogsmark till annan
markanvändning som sker i många u-länder.
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Energianvändningen inom de gröna näringarna

Diagram 2.3 Energitillförsel
Terrawattimmar

Resultat
Energianvändningen inom de gröna näringarna
har minskat mellan 2006 och 2007. Enligt statistik från SCB har energianvändningen inom
jordbruks- och fiskesektorn minskat med
12 procent och inom skogsbrukssektorn med
2 procent.
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Analys och slutsatser
För att minska beroendet av fossil energi är en
effektiv och hållbar energianvändning en viktig
komponent, som också stärker de gröna näringarnas långsiktiga konkurrenskraft. För de areella
näringarna kommer kraven att öka på ett hållbart
uttag av biomassa där utsläppen av växthusgaser
minimeras samtidigt som andra miljöaspekter
beaktas. Särskilt bedöms uttaget och användningen av restprodukter för energiändamål öka.
Dessutom har regeringen givit berörda myndigheter i uppdrag att kartlägga de areella näringarnas energianvändning och ge förslag på möjliga
energieffektiviseringsåtgärder.
Förnybar energi från jord och skog

Resultat
Enligt statistik från SCB har tillförseln av biobränsle för energiproduktion ökat med 14 procent sedan 2003. Till viss del kan utvecklingen
förklaras med starkare styrmedel och en ökad
medvetenhet om behovet av en omställning av
dagens fossila energisystem.
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I dag utgör produktionen av bioenergi från jord
och skog cirka en femtedel av Sveriges totala
tillförda energi. Ungefär 90 procent kommer
från skogssektorn. Den andel av bioenergin som
kommer från jordbruksektorn är för närvarande
liten. Av den svenska åkerarealen användes 2008
cirka 2 procent för energiproduktion. Därutöver
kommer energiråvara från jordbrukets biprodukter.
I december 2008 kom EU:s ministerråd och
Europaparlamentet överens om ett direktiv om
främjande av förnybar energi. Direktivet innehåller bl.a. målsättningar för förnybar energi
samt kriterier för bedömning av biodrivmedel
och andra flytande biobränslens hållbarhet.
Kriterierna är utformade för att skydda miljön,
men även sociala aspekter har lyfts in i kriterierna.
Analys och slutsatser
Den totala energitillförseln av biobränsle har
ökat sedan 2003 och beror till stor del på en
ökad produktion och användning inom skogssektorn. Inom jordbruket har intresset för att
odla Salix minskat det senaste året, framförallt på
grund av höjda spannmålspriser. Produktion och
användning av förnybar energi inkl. bioenergi
blir allt viktigare för att minska utsläppen av
växthusgaser och ställa om energisystemen.
Detta gäller såväl i Sverige som på global nivå.
Energieffektivisering utgör också en viktig del i
detta arbete.
Propositionerna En sammanhållen klimatoch energipolitik – Klimat respektive Energi
(prop. 2008/09:162 och prop. 2008/09:163) visar
på sektorernas betydelse i den kommande
omställningen till ett fossilfritt samhälle. Bland
annat kommer en utökad produktion av bioenergi som råvara till el- och värmesektorn att
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spela en avgörande roll för att nå målet att
användningen av fossila bränslen för uppvärmning ska avvecklas till 2020 och för ambitionshöjningen för förnybar elproduktion.
De gröna näringarna har potential att bidra till
reducerade utsläpp av växthusgaser i andra
sektorer om produktionen för energiändamål
ökar eller om man utnyttjar biprodukter i högre
utsträckning. Omvärldsfaktorer, såsom världsmarknadspriserna, energipriserna och politikens
fortsatta utformning, har stor betydelse för hur
stor produktionen kan bli.
Satsningen på investeringsstöd för biogasproduktion förväntas öka intresset för att

producera biogas på gårdsnivå. Utsläppen av
växthusgaser uppskattas kunna minska med
150 000 ton koldioxid per år som en följd av
denna satsning.

Förbättra miljön och landskapet

Resultat
Det övergripande målet för insatserna i landsbygdsprogrammet (axel 2) är utveckling och
bevarande av ett attraktivt landskap och en
levande landsbygd och stimulans till en

Tabell 2.8 Åtgärder för en bättre miljö och ett attraktivt landskap
Åtgärd

Indikator

Ersättningar för naturgivna
nackdelar (kompensationsbidrag)

Antal företag
– Norra Sverige
– Södra Sverige
Areal som brukas (ha)
– Norra Sverige
– Södra Sverige

Mål 2013

Utfall 2007

2008

6 500
13 700

6 218
15 046

6 016
14 653

190 000
340 000

183 647
379 200

183 354
381 970

38 000

34 700

32 971

500 000

456 900

457 100

230

270

267

Miljöersättningar
Biologisk mångfald och
kulturmiljövärden

Antal utförare av insatsen
Areal betesmark, slåtterängar (ha)
Antal fäbodar

Värdefulla natur- och kulturmiljöer
– i odlingslandskapet

Antal utförare
Areal återmark (ha)

– i renskötselområdet
Traditionella kulturväxter och
husdjursraser

Utförare, samebyar etc.

15 000

12 331

12 207

810 000

676 915

655 200

200

173

223

Areal med ersättning (ha)

2 500

1 300

2 093

Djurenheter som bevaras

5 000

4 524

6 121

700

498

486

Areal traditionellt odlade bruna
bönor (ha)
Minskad växtnäringsförlust och
bättre vattenkvalitet

Areal med minskning (ha)

147 000

158 000

141 500

Miljöskyddsåtgärder

Areal med minskad förlust av
växtnäring och risk vid
växtskyddsåtgärder (ha)

600 000

227 500

241 000

Certifierad ekologisk produktion

Jordbruksmark (ha)
Andel jordbruksmark (%)

640 000
20

271 500
8,5

297 000
9,3

Antal djurenheter i certifierad
produktion

150 000

109 000

128 000

Areal som brukas utan att växa
igen med bevarade natur- och
kulturvärden (ha)

700 000

670 700

669 200

Areal med förbättrad mark- och
vattenkvalitet (ha)

200 000

224 700

226 100

18 000

1 630

1 153

6 000

170

444

Extensiv vallodling

Ej produktiva investeringar
Restaurering av betesmark
och slåtterängar

Restaurerad areal (ha)

Anlagda eller restaurerade våtmarker

Areal (ha)
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resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan. En helhetssyn på landskapet
stärker landsbygdens attraktionskraft för boende
och företagande. Den strategiska inriktningen är
att
-

skapa helhetssyn på landskapet som resurs
för boende, rekreation, utveckling och hållbar tillväxt och som bärare av ett natur- och
kulturarv,

-

främja aktivt brukande av jordbruksmark i
områden med naturgivna nackdelar,

-

stärka utvecklingen av brukningsmetoder
som minskar negativ miljöpåverkan.

I redovisningen av uppnådda resultat ingår även
miljöersättningar som grundas på femåriga
åtaganden, som jordbrukare ingick under förra
programperioden 2000–2006 men som finansieras inom ramen för nuvarande program.
Analys och slutsatser
Landsbygdsprogrammet har en hög miljöambition med insatser som medverkar till att
nationella miljökvalitetsmål och internationella
åtaganden med anknytning till jord- och skogsbruket och till landskapets natur- och kulturvärden kan uppfyllas. Flera av miljöersättningarna inom programmet har dock en lägre
anslutning än väntat. Åtgärder inom programmet är i flera fall avgörande för att målen ska
kunna nås. Måluppfyllelsen varierar mellan olika
åtgärder. Den samlade bedömningen är att de
flesta målen för insatserna har uppfyllts eller är
på väg att uppfyllas. I regeringens proposition
om en sammanhållen svensk havspolitik (prop.
2008/09:170 ) betonas landsbygdsprogrammets
betydelse för att uppnå Sveriges åtaganden för
att
minska
näringsbelastningen
inom
HELCOM:s aktionsplan för Östersjön och ett
antal nya åtgärder föreslås. Åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen för de insatser som visar
dåliga resultat hittills har vidtagits och vissa
programändringar förbereds inför 2010, vilka
även beaktar förslag i havspropositionen.
Även åtgärder som finansieras under anslaget
för miljöförbättrande åtgärder och användningen
av medel från återförd skatt på handelsgödsel
och bekämpningsmedel har medverkat till att
miljökvalitetsmålen kan uppnås.
De miljökvalitetsmål som främst berörs är Ett
rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv,
Ingen övergödning, Giftfri miljö, Myllrande
våtmarker och Begränsad klimatpåverkan.
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För delmålet under Ett rikt odlingslandskap
om att senast 2010 samtliga ängs- och betesmarker ska bevaras, är den samlade bedömningen att delmålet i huvudsak är uppfyllt med
nuvarande anslutning till miljöersättningarna i
landsbygdsprogrammet. Även delmålen som
gäller småbiotoper och kulturbärande landskapselement bör kunna nås till 2010. Förutsättningarna bedöms även vara goda för att delmålen om
bevarande av växt- och husdjursgenetiska ska
kunna uppnås.
Målet Ingen övergödning innehåller delmål
för fosfor, kväve och ammoniak. Fram till 2010
ska de vattenburna utsläppen av fosforföreningar
ha minskat med 20 procent från 1995 års nivå.
Läckaget från åkermark beräknas ha minskat
med cirka 115 ton, cirka 8 procent, under perioden 1995–2008. Utsläppen från åkermark av
kväve beräknas under samma period ha minskat
med cirka 8 800 ton, cirka 15 procent. Jordbruket har därmed starkt bidragit till att delmålet
för kväve kan vara möjligt att nå. För utsläppen
av ammoniak är målet att de ska minska med
15 procent från 1995 års nivå. Ammoniakavgången från jordbruket fram till 2005 har
beräknats minska med 18 procent vilket medfört
att delmålet kan uppnås.
Enligt ett av delmålen för Giftfri miljö ska
hälso- och miljöriskerna vid framställning och
användning av kemiska ämnen minska fortlöpande fram till 2010 enligt indikatorer och
nyckeltal som berörda myndigheter fastställer.
Riskindex för växtskyddsmedel visar att doserna
per hektar har minskat marginellt från 2006 –
2007. Miljöriskindex visar en tydligare nedgång
medan hälsoriskindexet har ökat något. Delmålet kan sägas att vara delvis uppfyllt.
Ett av delmålen för Myllrande våtmarker är att
minst 12 000 hektar våtmarker och småvatten
ska anläggas eller återställas till 2010. Under
perioden 2000–2008 har närmare 7 000 hektar
anlagts med stöd från i första hand landsbygdsprogrammet. För 2007 och 2008 har anläggningstakten minskat.
Utifrån målet Begränsad klimatpåverkan ska
de svenska utsläppen av växthusgaser som ett
medelvärde för perioden 2008 –2012 vara minst
4 procent lägre än utsläppen 1990. Något preciserat krav på jordbrukssektorns bidrag till
minskningen finns inte. Under perioden 1990 till
2007 minskade utsläppen inom jordbruket med
cirka 10 procent i huvudsak till följd av minskad
areal och minskat djurantal. Till följd av de sats-
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ningar som nu görs inom landsbygdsprogrammet med bl.a. stöd till biogasanläggningar förväntas utsläppen minska även i fortsättningen.
En generell slutsats som utvärderaren av
miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006
redovisar är att miljöersättningar till åtgärder
vars syfte är att åstadkomma en väldefinierad
effekt har större potential att bli kostnadseffektiva än brett verkande åtgärder. Riktade ersättningar som gett tydliga positiva resultat är
ersättningarna för fånggrödor, våtmarker,
betesmarker, slåtterängar och natur- och
kulturmiljön samt kompensationsbidraget, där
målet har varit att kompensera för svaga naturgivna produktionsförutsättningar.
Under 2009 har en översyn gjorts av landsbygdsprogrammets miljöinsatser i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske

Resultat
En av grundpelarna i den gemensamma fiskeripolitiken är återhämtnings- och förvaltningsplaner. Som ett led i en hållbar förvaltning har
EU:s ministerråd fattat beslut om ett antal nya
eller reviderade förvaltningsplaner. Beslut har
bl.a. fattats om de för svenskt fiske ekonomiskt
betydelsefulla arterna såsom makrill i Nordöstra
Atlanten, sill i Nordsjön/Skagerak och torsk i
Nordsjön, Skagerak och Kattegatt. Resultatet av
EU-förhandlingarna under hösten 2008, avseende fisket under 2009, innebär att rådet nu
följer samtliga förvaltnings- och återhämtningsplaner fullt ut. Det gäller även den fleråriga
torskplanen för Östersjön. I den svenska nationella ålplanen som under 2008 lämnats till kommissionen för godkännande ingår åtgärder som
omfattar fiske, vandringsvägar, utsättning och
kontroll i syfte att stärka ålbeståndet.
Utkast av fisk är ett betydande problem. Förhandlingarna med Norge resulterade bl.a. i ett
förbud mot s.k. high-grading inom EU vilket
innebär att fisk kastas överbord för att större
och mer värdefull fisk ska kunna tas upp. Nationellt har regeringen i prop. 2008/09:170 En
sammanhållen svensk havspolitik tillfört medel
under två år för att intensifiera arbetet med att
utveckla skonsamma fiskemeoder.
Parallellt med besluten om EU-regelverket
ingick Sverige en viktig överenskommelse med
Danmark om ett skyddat område för torsken i

Kattegatt. Regleringen trädde i kraft den 1 januari 2009 och kommer kontinuerligt att utvärderas under en treårsperiod.
För att nationellt minska fiskeflottans kapacitet i andra fisken än det pelagiska har Fiskeriverket under 2008/09 genomfört en skrotningskampanj, inom ramen för fiskeprogrammet, för
torskfiskefartygen i Östersjön. Resultatet av
insatsen är att 6 fartyg som motsvarar cirka
10 procent av kapaciteten i det aktuella fisket har
beviljats skrotningsbidrag till en kostnad av
54 miljoner kronor, fördelat på 40,5 miljoner
kronor EU-medel och 13,5 miljoner kronor
nationella offentliga medel. En liknande insats
genomförs för närvarande inom det demersala
fisket, dvs. fiske efter bottenlevande arter såsom
torsk, i Västerhavet. Då en fortsatt anpassning av
fiskeflottans kapacitet är kostsam kommer
regeringens förslag till förstärkning i prop.
2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik av finansieringen till fiskeprogrammet att
frigöra ytterligare medel till skrotningsåtgärder.
Ytterligare åtgärder för att minska fiskeflottans kapacitet har genomförts. I mars 2009
överlämnade regeringen en proposition om
överlåtbara fiskerättigheter (prop. 20008/09:169)
i det pelagiska fisket, dvs. fiske efter sill, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis i
syfte att främja fartygsstrukturen. Bedömningen
är att den pelagiska flottan för att kunna nå
internationell konkurrenskraft i det närmaste
måste halveras. Systemet med överlåtbara fiskerättigheter har som syfte att bidra till en sådan
utveckling. I detta ligger också att en reduktion
av fiskekapaciteten bidrar till att trycket på fiskeresurserna minskar. Lagen trädde i kraft den
1 augusti 2009.
Av diagrammen 2.4 och 2.5 framgår att kapaciteten uttryckt i såväl bruttoton som kilowatt
har minskat.
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Diagram 2.4 Utveckling av fiskeflottans kapacitet

Diagram 2.6 Svenska fiskets landningar 2006–2008
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1 Fartyg < 12 m som bedriver fiske med passiva redskap
2 Trålare (räka)
3 Trålare och vadfartyg (pelagiska arter)
4 Bottentrålare (torsk och havskräfta)
5 Fartyg > 12 m som bedriver fiske med passiva redskap

Diagram 2.5 Utveckling av fiskeflottans kapacitet
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Under 2008 landades 218 887 ton fisk fångad av
svenska fartyg till ett värde av 968 miljoner kronor. Detta ska jämföras med 223 000 ton och
1 132 miljoner kronor under 2007 och visar på
fortsatt minskade kvantiteter medan det totala
landningsvärdet varierar över åren. Utvecklingen
under senare år visar dock på att en ökande andel
av fångsterna är avsedda för livsmedelsproduktion. Förädlingsvärdet ökar något såväl i beredningsindustrin som i yrkesfisket. Inom yrkesfisket finner man det högsta värdet hos de större
trålfartygen och det lägsta hos fartyg under
12 meter som fiskar med passiva redskap, dvs.
det småskaliga kustfisket.

34

200 000

850
2006

2007
Kvantitet

2008
Värde

Regeringen beslutade den 4 oktober 2007 att
tillkalla en utredare för att lämna förslag till en
ny fiskelagstiftning som ska syfta till att ge förutsättningar för ett hållbart nyttjande av fiskresurserna som gynnar näringsverksamheten och
fritidsfisket samt den biologiska mångfalden.
Utredningen lämnade i juni 2009 delbetänkandet
SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten med förslag till ändringar i lagen om fiskevårdsområden
m.m. Frågan bereds i Regeringskansliet.
Fiskeriverkets arbete med miljökvalitetsmålen
berör främst Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Levande sjöar och vattendrag samt Ett
rikt växt- och djurliv. Myndigheten har lämnat
underlag till den fördjupade utvärderingen av
miljökvalitetsmålen (Rapport 2007:15).
Analys och slutsatser
För vissa bestånd visar den vetenskapliga rådgivningen på en positiv utveckling. Det avser
bl.a. torsk i Nordsjön, östra torskbeståndet i
Östersjön, makrill, tobis och kummel. Även om
det ofta kan vara flera samverkande faktorer är
regeringens slutsats att EU:s system med fleråriga förvaltningsplaner har en positiv effekt.
Många fiskbestånd är dock fortsatt överutnyttjade vilket betonar vikten av arbetet med att anta
återhämtnings- och förvaltningsplaner för de
bestånd som saknar detta, bl.a. planeras förvaltningsplaner för såväl sill och skarpsill som lax i
Östersjön. Viktigt är att planerna reglerar det
som fångas i större utsträckning än det som
landas. Detta uppnås med tekniska åtgärder,
fångstbegränsningar och reglerad fiskeansträngning i syfte att minska bifångster och utkast av
fisk. Effektiva åtgärder för ål ska vidtas inom
ramen för den nationella förvaltningsplanen för
ål.
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Såväl överkapacitet i många fartygssegment
som låg lönsamhet i näringen kvarstår. Fortsatta
åtgärder för att förbättra beståndssituationen
måste gå hand i hand med en minskning av
flottan för att uppnå en balans och en långsiktigt
ekonomiskt hållbar verksamhet. Regeringen har
givit Fiskeriverket uppdraget att utreda förutsättningarna för det småskaliga fisket kan ökas.
En översyn av den gemensamma fiskeripolitiken har påbörjats genom att kommissionen
presenterade en grönbok om den gemensamma
fiskeripolitiken i april 2009. Planen är att översynen och ett nytt regelverk ska vara klara i
slutet av 2012. Mot bakgrund av dagens situation
agerar regeringen för en förändring av nuvarande
politik. I maj 2009 redovisade Fiskeriverket
analyser av den gemensamma fiskeripolitiken
och dess framtida utformning som en del i detta
arbete.
Mot bakgrund av de nationella miljömålen
och de ökande kraven som ställs från EU när det
gäller fiskebeståndens och havens tillstånd är det
enligt regeringens mening av stor betydelse att
Fiskeriverket fortsatt kan ta fram tillförlitliga
underlag. I propositionen En sammanhållen
klimat- och energipolitik – Klimat (prop.
2008/09:162) anvisades Fiskeriverket ytterligare
medel för att nå upp till EU:s krav. Ytterligare
krav på datainsamling och vetenskapliga underlag kommer att ställas på EU-nivå genom nya
EU-förordningar som är under framtagande.
Detta möjliggör även att underlag finns för de
nationella miljömålens genomförande.
Fiskerikontroll

Resultat
Svenskt fiske hade under 2008 tillgång till
57 kvoter vilka uppgick sammanlagt till
261 107 ton samt 102 068 laxar. Liksom de
senaste åren överskreds inga kvoter under 2008,
vilket är en indikator på att fiskerikontrollens
verksamhet fungerar.
Under 2008 har såväl kapaciteten som effektiviteten i landningskontrollen ökat jämfört med
2007. Andelen anmärkningar ligger på drygt
19 procent och har ökat från 12,6 procent under
2007, vilket beror på ökad effektivitet vid
genomförandet av landningskontrollen. Under
2008 genomfördes ett antal handelskontroller
som syftar till bättre verifiering i detta led. För
att förbättra situationen för fiskbestånden inför-

des i augusti 2008 ett sanktionssystem, som
innebär utökade möjligheter för Fiskeriverket att
besluta om administrativa sanktioner på yrkesfiskets område. Fiskeriverket har fr.o.m. februari
2009 även tydliga befogenheter att ta fisk och
annan egendom i beslag i samband med att en
överträdelse av fiskelagen upptäckts. Detta gäller
även för länsstyrelsen. Olagligt, orapporterat och
oreglerat fiske, s.k. IUU-fiske, är ett problem i
hela världen och bidrar till att utarma världens
fiskbestånd. I september 2008 beslutade ministerrådet om den s.k. IUU-förordningen för att
bekämpa IUU-fisket.
I oktober 2008 presenterade kommissionen
ett förslag till en ny reviderad kontrollförordning för fisket och förslaget bearbetas i rådet
under 2009. Förslaget är en viktig del i översynen av den gemensamma fiskeripolitiken och
en åtgärd för att tillmötesgå den kritik som riktats mot denna av den Europeiska revisionsrätten.
Kustbevakningen har under 2008 bedrivit tillsyn och kontroll av fisket till sjöss och då med
fokus på de södra och västra vattnen. Kustbevakningen har på detta sätt bidragit till att
säkerställa att de regler som gäller för fisket
efterlevs. Fiskerikontrollen omfattar både yrkesoch fritidsfiske. Kustbevakningen och Fiskeriverket har inom ramen för EU:s kontrollprogram deltagit i 19 Joint Deployment Plans
(JDP) i Östersjön och Västerhavet. I propositionen En sammanhållen svensk havspolitik
(prop. 2008/09:170) lyfts Fiskeriverkets och
Kustbevakningens långsiktiga samarbete fram
med att genomföra fiskerikontrollen i linje med
den nationella planen som utarbetats för 2008–
2011.
Analys och slutsatser
Den gemensamma fiskeripolitiken ställer bindande krav på förbättrad teknik och måluppfyllelse genom ett antal förordningar på fiskerikontrollens område. I linje med detta ligger
fokus på att förbättra den landbaserade kontrollen, att förbereda för ny modern teknik liksom
ett effektivt utnyttjande av data och informationsinsatser. Myndigheterna arbetar tillsammans med att förbättra en långsiktig planering av den totala fiskerikontrollen i Sverige.
Bland annat har Fiskeriverket och Kustbevakningen gemensamt bedrivit ett riskanalysprojekt.
Målet är att utveckla metoder som ska säkerställa
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att de nationella och europeiska fiskebestämmelserna följs och att fiskekvoterna inte överskrids.
Det kan konstateras att antalet överträdelser,
t.ex. loggboksfel som förekommer är för högt
liksom att Sverige ännu inte till fullo lyckas nå
upp till de kontrollmål, t.ex. antal landbaserade
kontroller av torsk och sill som anges av den
gemensamma fiskeripolitiken, även om omfattande förbättringar åstadkommits. Rådets
arbete med nya förordningsförslag för fiskerikontrollen kommer att innebära en skärpning
för medlemsstaterna inom de närmaste åren.
Skärpningen av fiskerikontrollen bland
länderna runt Östersjön har tillsammans med en
långsiktig förvaltningsplan bidragit till förbättringen av det östra torskbeståndet i Östersjön.
Utbildning och forskning

Resultat
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar och
forskar för ett hållbart nyttjande av marken och
de biologiska naturresurserna. För perioden
2006–2008 har SLU haft ett utbildningsuppdrag
om minst 10 700 helårsstudenter. Totalt har
10 616 helårsstudenter presterats och därmed
har målet inte uppnåtts fullt ut. Många av SLU:s
utbildningar är eftertraktade, men cirka hälften
av programmen har haft svårt att fylla platserna.
Minst 75 procent av antagna programstudenter vid SLU ska ha avlagt examen under perioden
2005–2008. För perioden har en examensfrekvens på 64 procent redovisats, vilket är en
minskning med en procent sedan perioden
2002–2004. Målet har inte uppnåtts. Under 2008
ökade dock examensfrekvensen till 74 procent.
SLU har för perioden 2005–2008 haft som mål
att 415 forskarexamina ska ha avlagts. SLU redovisar 476 avlagda examina och uppfyller således
målet. Forskningen för de areella näringarna vid
SLU håller generellt sett en hög vetenskaplig
nivå. Statistik över publicerade artiklar för de
senaste fem åren visar på en stadig ökning. Av
SCB:s arbetsmarknadsstatistik framkommer att
90 procent av de som erhållit doktorsexamen
från SLU har sysselsättning inom sitt område.
Forskning inom jordbruksdepartementets
ansvarsområden är betydelsefull för de globala
utmaningarna när det gäller klimat och miljö. I
propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) har regeringen uppmärksammat detta och tillfört nya medel bl.a. för
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strategiska satsningar inom relevanta forskningsområden.
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande (Formas) har ansvaret främst
för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden
inom miljöområdet och för de areella näringarna.
Knappt hälften av rådets forskningsmedel avser
forskning inom områdena areella näringarna,
djur och livsmedel. Resterande medel fördelas
inom områdena miljö, natur och samhällsbyggande.
Formas lyfter i sin forskningsstrategi fram
forskningsteman som är centrala för en hållbar
utveckling. Dessa teman – bl.a. klimat och
energi, förvaltning av naturresurser och miljö
och stads- och landsbygdsutveckling – ligger till
grund för beslut om forskningsbidrag. Inom
ramen för Formas uppdrag ligger att utvärdera
forskning. Bland annat har inför nya avtal med
Stiftelsen
skogsbrukets
forskningsinstitut
(SkogForsk) och Institutet för jordbruks- och
miljöteknik (JTI) utvärderingar skett av den
forskning som bedrivits vid instituten under
perioden 2005–2008. I utvärderingarna rekommenderas både SkogForsk och JTI arbeta för en
ökning av antalet publicerade vetenskapliga
artiklar. I en utvärdering av den forskning som
finansierats från återförda skatter på handelsgödsel och bekämpningsmedel via Stiftelsen
lantbruksforskning föreslås för den fortsatta
verksamheten bl.a. större och färre projekt samt
ökad publicering av vetenskapliga artiklar. En
övergripande redovisning av forskningspolitiken
finns under utgiftsområde 16. En resultatredovisning av den forskning som finansieras av
Formas görs även under utgiftsområde 20.
Analys och slutsatser
Utbildning och forskning inom jordbruksdepartementets ansvarsområde utgör, tillsammans med den fortlöpande miljöanalysen vid
SLU, medel för att uppnå regeringens vision
bruka utan att förbruka. Hög kompetens och
nya forskningsrön är av högsta vikt för att visionen ska kunna uppnås.
Regeringen bedömer att målen för utbildning
och forskning inom jordbruksdepartementets
områden och regeringens förväntningar på verksamheten i stort sett är uppfyllda. Enstaka mål
har dock inte nåtts. Det gäller utbildningsuppdrag och examensfrekvens för grundutbildning. Flera utbildningar, angelägna för den
nationella kompetensförsörjningen, är små och
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har haft få sökande. För höstterminen 2009 visar
dock ansökningssiffror för SLU på en kraftig
ökning av antalet sökande till program. Nivån på
examensfrekvensen kan förklaras av att drygt
20 procent av programstudenterna vid SLU
övergår till annan utbildning eller annan
verksamhet redan efter det första studieåret,
vilket är vanligt i svensk högre utbildning bl.a.
som en följd av dess flexibla struktur. De
åtgärder SLU har vidtagit för att bli synliga och
attrahera fler sökande samt för att fler studenter
ska avsluta sin utbildning och ta ut examen synes
ha gett resultat, bl.a. genom den ökade
examensfrekvensen under 2008.
Mot bakgrund av de nationella miljömålen
och de ökande kraven som ställs från EU avseende miljötillståndet i landet är utveckling av
den fortlöpande miljöanalysen angelägen för att
få tillförlitliga underlag. Genom de kraftigt
ökade resurser som SLU anvisats för anpassningsåtgärder inom området fortlöpande miljöanalys i propositionen En sammanhållen klimatoch energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162)
kan bl.a. insamlingen av miljödata fortsätta
utvecklas och presenteras på ett mera överskådligt sätt. Vidare kan verksamheten utvecklas så
att en större integration i både utbildning och
forskning kan ske bl.a. i syfte att bibehålla och
förnya kompetensen inom området.
Det internationella samarbetet inom forskningen är viktigt och både SLU och Formas har
varit aktiva och deltagit på olika sätt både inom
och utanför Europa.
Regeringen bedömer att utbildning och
forskning inom de areella näringarna ligger väl i
tiden för att möta utmaningarna när det gäller
klimatfrågan, t.ex. det ökade behovet av en hållbar produktion av biomassa för livsmedel, energi
och förnybara råvaror.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Regeringen har tagit initiativ till åtgärder för att
minska jordbrukets negativa påverkan på klimatet, bl.a. med hjälp av landsbygdsprogrammet.
Flera åtgärder som regeringen vidtagit för att
minska energianvändningen i jordbruket, skogen
och i fiske har initierats och kommer med tiden
att få ett ökat genomslag. De gröna näringarnas
roll som producent av bioenergi och annan biomassa kan bidra till reducerade växthusgaser
även i andra sektorer.

Insatser för att stärka jordbrukets medverkan
till att flera av miljökvalitetsmålen ska kunna
uppnås sker främst genom landsbygdsprogrammet 2007–2013 men också genom andra miljöförbättrande åtgärder och insatser finansierade
med återförd skatt på handelsgödsel och
bekämpningsmedel.
-

Målet Ingen övergödning har jordbrukssektorn genom minskat utsläpp av fosfor,
kväve och ammoniak starkt bidragit till att
målet kan uppnås,

-

målet en Giftfri miljö är delvis uppnått,

-

målet Myllrande våtmarker har inte uppnåtts,

-

delmålet Samtliga ängs- och betesmarker
ska bevaras är till största delen uppnått.

Utvärderingen av miljö- och landsbygdsprogrammet 2000–2006 visar på att åtgärder vars
syfte är att åstadkomma en väldefinierad effekt
har större potential att bli kostnadseffektiva än
brett verkande åtgärder.
Sveriges fiskbestånd visar för ett flertal arter
tecken på en gynnsam utveckling men många
bestånd är dock fortfarande överutnyttjade.
Även om det kan vara flera samverkande faktorer är regeringens slutsats att EU:s system med
fleråriga förvaltningsplaner har en positiv effekt.
Sverige lyckas ännu inte till fullo nå upp till de
kontrollmål för fiskefångst och landning som
anges av den gemensamma fiskeripolitiken, även
om omfattande förbättringar åstadkommits.
Regeringen bedömer att målen för utbildning
och forskning inom jordbruksdepartementets
områden i stort sett är uppfyllda. Utbildning och
forskning inom de areella näringarna ligger väl i
tiden för att möta utmaningarna när det gäller
klimatfrågan.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
måluppfyllelsen för målet De gröna näringarna
är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges energiproduktion är god. Myndigheternas arbete, både självständigt och i samverkan, bidrar på ett positivt sätt till att komma
närmare målet
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2.4.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Indikatorer
För att mäta måluppfyllelsen redovisas bl.a. följande indikatorer inom de olika delområdena
under målet:
-

-

antal utbrott av smittsamma djursjukdomar, juverhälsa samt antibiotikaresistens
i djurhållning,
andel kommuner med kontrollplan samt
försöksdjursanvändningen,
andel allvarliga avvikelser vid datorbaserade
inspektioner, indextal avseende akrylamid i
svenska livsmedel samt indextal avseende
befolkningens matvanor.

Indikatorerna avseende djurhälsa med behandlingsstatistik visar resultat av regeringens förebyggande åtgärder. Kontrollfrekvensen och
kommunernas
upprättade
kontrollplaner
avspeglar djurskyddsläget. Livsmedelssäkerhet
och konsumentinformation mäts genom indikatorerna inom området. Regeringen arbetar
med att ta fram flera och tydligare indikatorer
för målet och resultatet avses redovisas i budgetpropositionen för 2011.
Sverige ska vara pådrivande för sund djurhållning
och friska djur i EU

Resultat
Målet för djurpolitiken under 2008 har varit ett
gott djurskydd och ett gott hälsotillstånd bland
djur i människans tjänst och att viltstammarna
förvaltas på ett sådant sätt att oacceptabla skador
på människor och egendom inte uppstår. Från
och med 2009 fokuseras särskilt på att Sverige
ska vara pådrivande för sund djurhållning och
friska djur i EU.
Djurhälsa och folkhälsa
Antalet utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar (epizootier) fördubblades mellan
2007 (13 fall) och 2008 (30 fall). Av de fall som
konstaterats 2008 härrör 28 stycken från sjukdomen blåtunga som då konstaterades för första
gången i Sverige. Grissjukdomen PRRS debuterade i Sverige 2007. Sverige är nu förklarad fri
från denna sjukdom.
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Bland de zoonotiska sjukdomarna (som
smittar mellan djur och människa och omvänt)
noteras i tabellen nedan en ökning i antalet
salmonellafall hos nötkreatur och får. Noteras
bör också ett fall av mjältbrand som är ovanligt i
Sverige och som kräver omfattande bekämpningsåtgärder.
Tabell 2.9 Salmonella i djurbesättningar 2006–2008
Salmonella påvisad i
besättning

Nötkreatur
Får
Fjäderfä
Svin

2006

2007

2008

9

15

21

0

0

5

10

22

14

5

10

8

Juverhälsan är fortsatt god och trenden är att
antalet fall av juverinflammation minskat jämfört
med föregående år.
Noggrann övervakning av resistensläget i
bakterier hos både friska och sjuka djur har fortsatt under året. Resistensläget i Sverige är generellt sett gott och väsentligt bättre än i de flesta
andra länder. Ett positivt trendbrott kan redovisas från 2007 (senaste tillgängliga statistik) då
användning av viss bredspektrumantibiotika
(cefalosporiner) som används till hundar gick
ned med 22 procent, sannolikt beroende på ökad
medvetenhet om resistensproblematiken.
Distriktsveterinärorganisationen har genomfört 478 250 behandlingar under 2008 vilket är i
samma storleksordning som tidigare år. Kostnaden per behandling visar en stigande trend
(993 kronor per behandling 2008 jämfört med
972 kronor 2007). En effektivare användning av
de veterinära resurserna förväntas genom att fler
yrken behörighetsregleras inom djurens hälsooch
sjukvård
(prop
2008/09:94,
bet.
2008/09:MJU20, rskr 2008/09:197). En ny lag
(2009:302) om verksamhet inom djurens hälsooch sjukvård träder i kraft den 1 januari 2010.
I juni 2008 fattades beslut om förenkling och
harmonisering av bl.a. regler för godkännande av
djuranläggningar, vilka träder i kraft den 1 januari 2010.
Under 2008 har ett antal ändringar i EU:s
regelverk om TSE antagits, med bestämmelser
om bekämpning av bl.a. BSE (galna ko-sjukan).
Bakgrunden till några av ändringarna är den
väsentligt förbättrade BSE-situationen i
medlemsländerna. För svenskt vidkommande
innebär detta för nötkreatur som slaktas på
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normalt sätt att cirka 100 000 djur i stället för
170 000 behöver testas.
Djurskydd
Djurskyddsverksamheten har sedan 1 juli 2007
integrerats i Jordbruksverket. Forsknings- och
utvecklingsprojekt som prioriterats under 2008
har bl.a. haft till syfte att ge underlag för utveckling och regelförenkling, baserat på välfärdsindikatorer och en riskbaserad djurskyddskontroll.
Populärvetenskapliga sammanfattningar av slutredovisade studier har publicerats på Jordbruksverkets hemsida för att öka tillgängligheten av
forskningsresultaten.
Under 2008 sjönk andelen kommuner med
upprättad kontrollplan för djurskyddskontroll
(från 87 till 80 procent) och endast 60 procent av
kommunerna uppgav att de kunde uppnå den
rekommenderade kontrollfrekvensen. Försöksdjursanvändningen i Sverige är relativt konstant.
Den genomsnittliga kostnaden per ansökan till
de djurförsöksetiska nämnderna har sjunkit.
Inom EU har Sverige varit pådrivande i
utvecklingen av nya regler för djurskydd vid
slakt. Det svenska synsättet fick genomslag i det
beslut som fattades av EU:s jordbruksministrar i
juni 2009. Beslutet innebär att djurskyddsnivån
höjs generellt inom EU samtidigt som det är
möjligt för Sverige att behålla sina mer långtgående bestämmelser. Nya krav inom EU ställs
på hur slakterierna ska utformas för att förbättra
djurskyddet, bl.a. hur djuren sköts fram till
slaktögonblicket. Beslutet innebär att det även
fortsättningsvis är möjligt för medlemsstaterna
att förbjuda slakt av obedövade djur.
Analys och slutsatser
Sverige har i internationell jämförelse en god
djurhälsa. De mål som finns på området är i
huvudsak uppfyllda. Grunden för Sveriges goda
djurhälso- och djurskyddsläge är det långsiktiga
förebyggande arbetet liksom goda rutiner för
bekämpande. Historiskt grundar sig den goda
djurhälsan dessutom på strikta importvillkor, ett
relativt isolerat geografiskt läge och ett effektivt
bekämpande av djursjukdomar. Sverige har
tilläggsgarantier för många sjukdomar, vilket ger
möjligheter till effektiv kontroll av förekomst av
sjukdomar vid införsel från andra EU-länder.
De indikatorer som valts pekar totalt sett på
att det goda djurhälsoläget behållits under 2008.
Bekymmersamt är dock att idisslarsjukdomen
blåtunga för första gången påträffats i landet

samt att antalet salmonellafall hos nötkreatur
ökat.
Distriktsveterinärorganisationens mål att
arbeta med förebyggande djurhälsovård har
givits något lägre prioritet till förmån för mål om
akut djursjukvård och smittskyddsarbete, vilket
lett till lägre måluppfyllnad på detta område.
Denna prioritering har gjorts så att distriktveterinärorganisationen har kunnat medverka till
den akuta bekämpningen mot blåtunga, vilken
därmed uppnått mycket hög effektivitet. Detta
har varit en tillfällig lösning och regeringen har
inte för avsikt att sänka ambitionen på gällande
förebyggande hälsovård. Regeringen har i maj
2009 lämnat en proposition med förslag om
organisation för veterinär service och vid utbrott
av
smittsamma
djursjukdomar
(prop.
2008/2009:211).
På djurskyddsområdet har måluppfyllnaden
för målet om en likvärdig och rättssäker djurskyddskontroll med hög kvalitet i hela landet
varit lägre än önskvärt under 2008 vilket även
konstaterats tidigare år. Regeringen har hanterat
situationen genom att djurskyddskontrollen
sedan 1 januari 2009 flyttats till länsstyrelserna, i
syfte att uppnå likvärdig kvalitet.
Under 2008 har den nya organisationen av
djurskyddsfrågorna inom Jordbruksverkets ram
genomförts fullt ut och fungerar väl.
Bekämpandet av smittsamma djursjukdomar
har tagit betydligt större resurser i anspråk än
vad som förutsågs i statsbudgeten. Bekämpning
av framför allt blåtunga, men också salmonella,
ligger bakom denna kostnadsökning. Förväntan
är att blåtunga ska utrotas genom de åtgärder
som nu vidtas och att kostnaden för blåtungebekämpning därmed på sikt ska gå ned till noll.
Salmonellasituationen är annorlunda genom att
det inte förväntas att salmonella kan utrotas från
Sverige.
Frågor om djurhälsa och till viss del även djurskydd är gränsöverskridande till sin karaktär. Att
upprätthålla goda förhållanden inom Sverige är
beroende av att andra regioner i EU och världen
gör detsamma. Det är därför viktigt att Sverige
fortsatt agerar i olika internationella sammanhang och inom EU för att i samarbete med andra
länder utarbeta kostnadseffektiva system för
hantering av hälsorisker, sjukdomsutbrott och
djurskydd.
Regeringen bedömer att det samråd som sker
inom EU på djurhälso- och djurskyddsområdet
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är av stor betydelse för att åstadkomma resultat
och därför fortsatt bör prioriteras.
Konsumenter ska ha verktyg och förutsättningar
att välja

Resultat
Lagstiftningen inom livsmedelsområdet ålägger
företagen ett långtgående ansvar för att de livsmedel de släpper ut på marknaden är säkra.
Vidare ska livsmedlen vara korrekt märkta och
vara det de utges för att vara, denna senare del
benämns redlighet i livsmedelshanteringen.
Livsmedelsverket har även ett ansvar för att
verka för goda matvanor i befolkningen.
Kontrollen inom livsmedelskedjan ska bedrivas enligt principen från jord till bord och
utförs av en rad olika myndigheter på lokal,
regional och central nivå. I vilken utsträckning
det genomförs en riskbaserad kontroll varierar
mellan kommunerna och antalet verksamma
inspektörer understiger det faktiska behovet.
Detta beror främst på rekryteringssvårigheter. I
kommunernas årliga rapportering till Livsmedelsverket uppskattas ytterligare 150 inspektörer behövas i kommunerna, vilket dock är en
avsevärd förbättring jämfört med föregående år
då 200 inspektörer saknades.
En indikator som visar hur säker maten är i
Sverige är andelen allvarliga avvikelser vid
offentliga inspektioner i detaljhandeln. Denna
indikator visar i det närmaste oförändrat resultat
jämfört med närmast föregående år. De vanligaste anmärkningarna rör bristande dokumentation av hur rutiner följs, medan det var betydligt ovanligare med anmärkningar som rör
smittorisk, skadedjur eller allergener.
Tabell 2.10 Antal allvarliga avvikelser vid offentlig kontroll

Antal rapporterade
inspekterade
kontrollpunkter
Andel allvarliga
avvikelser (%)

2005

2006

2007

2008

22 535

16 005

29 672

42 880

20

10

14

15

Livsmedlens kemiska säkerhet kan speglas av det
av Livsmedelsverket framtagna indextalet avseende akrylamid i svenska livsmedel. Insatser
har gjorts sedan 2002 för att förmå livsmedelsproducenterna att minska halterna i sina produkter. Akrylamid klassas som troligt cancerframkallande hos människa. Risken för att
40

akrylamid bildas i vegetabiliska livsmedel varierar
påtagligt mellan olika odlingssäsonger. De variationer som finns mellan mätningarna kan bl.a.
därför inte entydigt förklaras av minskade akrylamidhalter i maten på grund av ändrad
produktionsteknik.
Tabell 2.11 Akrylamidinnehåll i vissa livsmedel
Indextal för akrylamid i
svenska livsmedel (ug)

2005

2006

2007

2008

Vårprovtagning

-

20

20

22

Höstprovtagning

21

18

19

20

Ett annat sätt att spegla livsmedlens kemiska
säkerhet är att studera i hur stor andel av kontrollerna av rester av bekämpningsmedel i vegetabilier respektive främmande ämnen i
animaliska
livsmedel
som
gränsvärdena
överskrids. Endast i ett fåtal fall överskrids de
fastlagda gränsvärdena för främmande ämnen,
medan gränsvärdena för bekämpningsmedel
överskrids betydligt oftare. Vid överskridanden
antingen återkallas eller stoppas produkterna
redan innan de når marknaden. Det är även
vanligare att beslut tas om riktad kontroll av
efterföljande partier.
Trots att maten i Sverige på det stora hela är
säker konstateras ibland problem med olika
livsmedel, som exempel kan nämnas melamin i
mjölkprodukter från Kina, dioxin i irländskt
fläsk- och nötkött samt för höga halter av
bekämpningsmedel i frukt och grönsaker. Tack
vare ett välutbyggt samarbete inom EU med
snabb informationsspridning, fungerande system
hos företagen och kontroll från de svenska
myndigheterna kan dessa problem hanteras
snabbt och korrekt så att produkterna plockas
bort från marknaden.
Ska konsumenterna kunna göra medvetna val
mellan olika livsmedel är det av vikt att märkningen av livsmedlen är ändamålsenlig och
korrekt. Dessvärre kan konstateras att detta inte
är fallet fullt ut. I såväl den lokala som centrala
livsmedelskontrollen konstateras brister. Det
kan exempelvis handla om angivande av vattenhalt i fjäderfäkött eller användande av begrepp
som naturlig, traditionell, fritt från och färskpressad. Det har även uppmärksammats problem
med felaktig datummärkning av livsmedel.
Under året har flera olika insatser gjorts på
området vilket bl.a. har resulterat i att flera
producenter ändrat sin märkning av livsmedel.
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Ett annat område där det är viktigt för många
konsumenter att göra medvetna val är de
personliga matvanorna. Felaktiga kostvanor
utgör en riskfaktor för befolkningen att drabbas
av många sjukdomar. Det är ett större folkhälsoproblem än förekomsten av gifter i maten.
Många svenskar äter en kost som inte är i enlighet med näringsrekommendationerna, vilket
leder till övervikt och fetma. Livsmedelsverket
konstaterar att personer med kort utbildning har
sämre matvanor än de med längre utbildning,
män sämre än kvinnor och unga sämre än äldre.
Det finns dock positiva tendenser, den totala
konsumtionen av frukt och grönsaker ökar samtidigt som konsumtionen av söta drycker minskar. Livsmedelsverket har under de senaste åren i
vissa sammanhang kritiserats på grund av sina
kostråd. De kostråd Livsmedelsverket lämnar är
baserade på vetenskaplig grund, revideras regelbundet och tas fram i samarbete med välrenommerade forskare.
Befolkningens matvanor förändras mycket
långsamt men ett sätt att följa utvecklingen är
Livsmedelsverkets index som speglar kostens
kvalitet. Detta index väger samman konsumtionen av olika produkter, bl.a. typ av fett, fiskkonsumtion, hur mycket fullkorn som äts och
hur mycket frukt och grönsaker man äter.
Medelvärdet för detta index, där maximalt bra
värde är 12, har beräknats till 6, något högre för
kvinnor än för män. Resultaten är i princip de
samma som vid tidigare mätningar 2005 och
2006.
Analys och slutsatser
Livsmedelskontrollen fungerar tillfredsställande
men det finns vissa brister, främst på lokal nivå
där kontrollernas utförande varierar stort mellan
kommunerna. Främst utgörs bristerna av att
kontrollen utförs på olika sätt av olika kontrollmyndigheter och att det i många kommuner
finns för få livsmedelsinspektörer anställda.
Arbetet med att likrikta och ytterligare riskbasera livsmedelskontrollen måste fortsätta för
att upprätthålla det relativt höga förtroende som
finns för livsmedlen i Sverige.
Den stickprovskontroll av bekämpningsmedel
och främmande ämnen som bedrivs av Livsmedelsverket är riskbaserad och av betydelse för
att säkerställa att de livsmedel som konsumeras i
Sverige är säkra.
Frågor om s.k. redlighet i livsmedelshanteringen blir allt viktigare i takt med att fler och

fler produkter märks på olika sätt. Det är viktigt
att de regler som finns inom området efterlevs
och att konsumenterna inte vilseleds.
De livsmedel som konsumeras i Sverige är i
allmänhet säkra. Felaktiga kostvanor är en
betydligt större riskfaktor för befolkningen än
förekomsten av gifter i maten. Befolkningens
matvanor är en riskfaktor för flera sjukdomar.
Många borde äta mer frukt och grönsaker än i
dag och en betydligt mindre del av det dagliga
energiintaget borde komma från så kallat energitäta livsmedel. Livsmedelsverkets kostråd är,
och ska fortsatt vara, baserade på vetenskapligt
underlag. För att skapa trovärdighet för råden
bör transparensen i arbetet med kostråden öka
samtidigt som den vetenskapliga basen inte får
frångås.
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen

Genom myndigheternas förebyggande arbete
har det goda djurhälsoläget bibehållits under
2008. De utbrott av smittsamma djursjukdomar
som skett under 2008 har kunnat bekämpas på
ett effektivt sätt. Oroande är dock att idisslarsjukdomen blåtunga för första gången påträffats
i landet och att antalet salmonellafall hos nötkreatur ökat. Arbetsinsatsen för vaccination mot
blåtunga har till viss del trängt ut verksamhet
med förebyggande djurhälsovård under 2008.
Regeringen ser det som en tillfällig lösning och
har inte för avsikt att sänka ambitionsnivån på
förebyggande hälsovård.
Under 2008 har den nya organisationen för
djurskyddsfrågor inom Jordbruksverkets ram
genomförts fullt ut. Regeringens bedömning är
att nuvarande organisation på djurskyddsområdet fungerar väl och är kostnadseffektiv.
Regeringens bedömning är att livsmedelskontrollen fungerar tillfredsställande men det
finns brister, främst på lokal nivå där kontrollernas utförande varierar stort mellan kommunerna.
De livsmedel som konsumeras i Sverige är i
allmänhet säkra och det förekommer lite gifter i
maten.
Sammanfattningsvis bedömer regeringen att
måluppfyllelsen för målet De gröna näringarna
utmärks av omtanke, ansvarstagande och hög
etik är god.
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2.4.4

Skogspolitik

Skogen är en nationell tillgång och en förnybar
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en
god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas
även till andra allmänna intressen. Skogspolitiken kännetecknas av att den har två jämställda mål, ett produktionsmål och ett miljömål.
Den svenska skogspolitiken ger skogsbruket en
stor frihet men också ett stort ansvar för att nå
de skogspolitiska målen. De statliga åtagandena
begränsas därför framförallt till rådgivning och
information, tillsyn samt områdesskydd och
naturvårdsavtal. Bidrag ges i begränsad omfattning, framförallt genom landsbygdsprogrammet.
För skogspolitiken är det svårt att göra resultatbedömning för ett enskilt år. Skogssektorn
behöver studeras över längre tidsperioder än ett
år på grund av de långa ledtiderna från insatta
åtgärder till dess att resultaten kan bedömas.
Följande indikatorer har använts för bedöma
måluppfyllelsen: Virkesförråd och återväxt;
Röjning och avverkning; Skog och vilt i balans;
Miljöhänsyn; samt Skydd av skogsmark. Konsekvenserna av stormarna 2005 och 2007 i södra
Sverige föranleder regeringen att även redovisa
resultatet av de insatser som gjorts för att lindra
effekterna för de drabbade skogsägarna.
Resultat
Virkesförråd och återväxt
För perioden 2004–2008 var den genomsnittliga
årliga tillväxten på produktiv skogsmark 110 miljoner skogskubikmeter. Ingen förändring av den
genomsnittliga årliga tillväxten har skett sedan
period 2002–2006. Det totala virkesförrådet är
omkring 3 miljarder skogskubikmeter.
Återväxten har förbättrats mellan perioderna
1999–2001 och 2005–2007, från 74 procent godkända föryngringar till 82 procent.
Röjning och avverkning
Ökningen av den årliga röjda arealen har avstannat och arealen med akut röjningsbehov har
planat ut på cirka 1,2 miljoner hektar. Arealerna
med akut röjningsbehov återfinns till stor del i
ungskogar med hög medeldiameter som är svåra
att röja med traditionella metoder.
För perioden 2005–2007 var den genomsnittliga bruttoavverkningen 99 miljoner skogskubikmeter. Jämfört med perioden 2001–2003 är
det en ökning med 23 procent. I förstnämnda
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perioden ligger dock avverkningarna efter stormarna Gudrun och Per med. Enligt preliminära
beräkningar låg bruttoavverkningen under 2008
på 87 miljoner skogskubikmeter. Jämfört med
2007 är det en minskning med 10 procent.
Skog och vilt i balans
Skadenivån i ungskogarna av tall har ökat sedan
mitten av 90-talet och ligger på en mycket hög
nivå. De senaste åren har 47 procent av tallstammarna i ungskog betesskador och nära
10 procent har färska betesskador. Trädbildningen av främst asp men även rönn har avtagit
de senaste åren, medan mängden sälg har ökat.
Miljöhänsyn
Miljöhänsyn är de krav på hänsyn till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen som
samhället ställer vid skötsel av skog. Detta regleras i skogsvårdslagen (1979:429). Skyddet av
fasta fornlämningar regleras i lag (1988:950) om
kulturminnen.
Skogsstyrelsens uppföljning av miljöhänsyn
visar på fortsatt brist i utförandet. Preliminära
siffror visar att för perioden 2005–2007 uppnådde 75 procent av den föryngringsavverkade
arealen skogsvårdslagens bestämmelser om
miljöhänsyn. Det är samma nivå som för perioden 2003–2005. På stora delar av de underkända
föryngringsavverkningarna är tillräcklig mängd
träd sparade men fel hänsyn har prioriterats.
Enskilda markägares arealandel godkända föryngringsavverkningar har ökat med 6 procent
sedan 2003–2005. Arealen föryngringsaverkningar som når upp till Skogsstyrelsens rådgivningsbudskap, dvs. är bättre än skogsvårdslagens bestämmelser, var 32 procent för perioden
2005–2007. Andelen har minskat sedan 2001–
2003 då den var 39 procent.
Skogsstyrelsen har under 2008 haft i uppdrag
att utveckla en fördjupad samverkan mellan
natur- och kultursektorerna och de areella
näringarna. Under 2008 har myndigheten utarbetat strategin Skogsstyrelsens och skogens
kulturarv där berörda myndigheter och skogsnäringen har bjudits in att delta i arbetet.
Skydd av skogsmark
Vid utgången av 2008 var omkring 24 200 hektar
produktiv skogsmark skyddad genom naturvårdsavtal och 18 700 hektar som biotopskyddsområden. Det årliga nytillskottet av dessa skydd
har minskat under de senaste åren. Inom nationalparker och naturreservat nedan gränsen för
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fjällnära skog var arealen skyddad produktiv
skogsmark omkring 291 000 hektar vid utgången
av 2008. Ovan gränsen för fjällnära skog var
arealen skyddad skog (all skogsmark) 1,67 miljoner hektar vid utgången av 2007.
Arealen frivilliga avsättningar som uppfyller
Skogsstyrelsens krav på dokumentation uppgår
till omkring 1,13 miljoner hektar varav mer än
80 procent återfinns nedan gränsen för fjällnära
skog. Den totala arealen frivilliga avsättningar,
inklusive ej dokumenterad areal, skattas till
1,17 miljoner hektar.
Skadeinsekter i stormdrabbade områden
Skogsstyrelsens bedömning är att cirka
700 000 skogskubikmeter granskog har dödats
av granbarkborren under 2008 inom de områden
som drabbades av stormarna Gudrun och Per.
Analys och slutsatser
Regeringens bedömning är att skogspolitikens
mål bör kunna genomföras likvärdigt i hela
landet och därför tillsattes en särskild utredare
för att utvärdera hur försöksverksamheten med
vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län
påverkar genomförandet av skogspolitiken.
Utredaren lämnade sitt slutbetänkande Hur ska
skogspolitiken genomföras på Gotland? (SOU
2008:103) till regeringen den 2 december 2008.
Regeringen avser att återföra de skogspolitiska
uppgifterna på Gotland till Skogsstyrelsen när
försöket löper ut den 31 december 2010. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att föreslå hur de skogspolitiska uppgifterna på Gotland
kan utföras så kostnadseffektivt som möjligt när
de återförs till Skogsstyrelsen. Statskontoret ska
undersöka vilka fördelar som kan vinnas genom
samordning med länsstyrelsen. Detta samtidigt
som Skogsstyrelsens lokala förankring behålls. I
en andra del av uppdraget ska Statskontoret
föreslå vilka delar av den lösning som föreslås för
Gotland skulle vara möjlig att tillämpa i andra
delar av landet.
Skogsstyrelsens årliga utvärdering av miljöhänsyn vid föryngringsavverkning visar att det
finns fortsatt behov av insatser i form av tillsyn
samt rådgivning för ett hållbart skogsbruk.
Avsaknad av planering under barmarkssäsongen
och felaktiga avgränsningar av hänsynsytor
bidrar till försämrat resultat vid föryngringsavverkning. Skogsstyrelsen har under 2008 tagit
fram en strategi för sitt arbete med miljöhänsyn
vid skogliga åtgärder samt ett förslag till handlingsplan. Slutsatserna från en fallstudie genom-

förd av Skogsstyrelsen visar att virkesköparen
har en nyckelroll eftersom majoriteten av markägare överlämnar ansvaret till virkesköparen
samt att bristande planering ofta är den avgörande orsaken till dåligt resultat. Eftersom
skogsbrukare och virkesköpare har ett stort
ansvar för att miljöhänsyn tas är en väl förankrad
handlingsplan av stor vikt för att förbättra miljöhänsyn i skogsbruket.
Det årliga nytillskottet av areal som skyddas
genom biotopskyddsområde och naturvårdsavtal
har minskat under de senaste åren. En orsak är
höga mark- och virkespriser. En annan orsak till
ett vikande intresse för naturvårdsavtal är att
skogsägarens tidigare möjlighet att periodisera
intäkten upphörde 2005. Regeringen bedömer
att skyddsformen naturvårdsavtal i många fall
kan vara ett tillfredsställande alternativ eftersom
det lyfter fram äganderätten samt tar till vara
markägarens intresse och egna förutsättningar på
ett positivt sätt.
Informations- och bekämpningsinsatser tillsammans med gynnsamma väderleksförhållanden har haft en dämpande effekt på skadeutvecklingen i de stormdrabbade områdena i
södra Sverige under 2008.
Regeringen bedömer att skogsvårdslagen, tillsyn och rådgivning samt biotopskydd och naturvårdsavtal är de viktigaste statliga verktygen för
att nå de skogspolitiska målen. Insektsövervakning och beredskap för eventuella statliga åtgärder i de stormfällda områdena i södra Sverige är
viktigt. Skogsstyrelsens uppdrag att övervaka
och informera markägare om skadeinsektspopulationen bör därför förlängas under 2010.
Analys och slutsatser för högre tillväxt i
skogen redovisas under avsnittet Hållbar tillväxt
i skogen. Skogens roll för klimatet samt förnybar
energi redovisas under avsnitten De gröna näringarnas klimatarbete, respektive Förnybar
energi från jord och skog.
I EU:s fördrag saknas specifik rättslig grund
för en gemensam skogspolitik. Det svenska
skogsbruket påverkas trots det av vad som
händer såväl på den europeiska som den internationella arenan. Det handlar dels om att marknaden för skogsindustriella produkter i
betydande utsträckning är global, dels om att
Sverige på olika sätt deltar i europeiskt och
internationellt samarbete som får konsekvenser
för den svenska skogspolitiken. Många globala
konventioner och överenskommelser omfattar
skogsfrågor.
43
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Många frågeställningar inom andra EUgemensamma politikområden har påverkan på
skogsbruket. Det gäller t.ex. de s.k. FLEGTförhandlingarna (Forest Law Enforcement
Governance and Trade) om skogslagstiftningens
efterlevnad i länder utanför EU och handel med
dessa länder, förslaget till en ny förordning om
tillbörlig aktsamhet vid handel med skogsprodukter (due-diligence), ramdirektivet för
vatten samt det energipolitiska samarbetet.

2.5

Revisionens iakttagelser

Samtliga årsredovisningar för myndigheterna
inom utgiftsområdet har av Riksrevisionen
bedömts vara i allt väsentligt rättvisande.
Riksrevisionen lämnade en invändning i revisionsberättelsen för Skogsstyrelsens årsredovisning 2007. Regeringen har under 2008 noggrant följt myndighetens arbete med att komma
till rätta med den invändningen, samt vidtagit
vissa åtgärder. Regeringen kommer även framdeles att följa myndighetens arbete för att säkerställa en god styrning och förvaltning.
Granskningsrapporter

I december 2006 publicerade Riksrevisionen en
granskning av det statliga arbetet med genetiskt
modifierade organismer (GMO) i foder, livsmedel och industriråvaror (Genetiskt modifierade organismer – det möjliga och det rimliga,
RiR 2006:31).
För att tydliggöra gällande regler utfärdade
regeringen den 10 maj 2007 en förordning om
försiktighetsåtgärder vid odling och transport
m.m. av genetiskt modifierade grödor ((SFS
2007:273).
Riksdagen behandlade framställan från Riksrevisionens styrelse (2006/07:RRS23) , och
beslutade den 17 december 2007 om delvis bifall
till framställningen (bet. 2007/08:MJU1). Bifall
lämnades för två tillkännagivanden;
-
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att regeringen ska se till att myndigheterna
utför sin prövning av GMO-ärenden
rörande foder, livsmedel och industriråvaror i enlighet med gällande regler för
etiska bedömningar och riskbedömningar
och

-

att regeringen ska tydliggöra och komplettera regelsystemen för genmodifierade
organismer i foder, livsmedel och industriråvaror.

Statens jordbruksverk har under 2008 tagit fram
föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling
av genetiskt modifierade organismer (SJVFS
2008:34).
I juni 2008 redovisade Riksrevisionen en
granskningsrapport om tvärvillkorskontroller i
EU:s jordbruksstöd (RiR 2008:11). Riksdagen
behandlade framställan från Riksrevisionens
styrelse (2008/09:RRS26) och beslutade den
15 april 2009 att avslå framställan (bet.
2008/09:MJU18). Regeringen och Jordbruksverket har efter Riksrevisionens granskning vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna i
tillämpningen av EG:s bestämmelser om
tvärvillkorskontroller, bl.a. har kontrollansvaret
för samtliga tvärvillkor överförts till länsstyrelserna. Kvarstående frågor bereds för närvarande i
Regeringskansliet.
I juni 2008 redovisade Riksrevisionen en
granskningsrapport: Dricksvattenförsörjning –
beredskap för stora kriser (RiR 2008:8). Riksrevisionen har i sin granskning uppmärksammat
behovet av att regeringen säkerställer krisberedskapen på dricksvattenområdet. Mot bakgrund
av att det under senare år från olika håll även
lyfts fram att försörjningen av livsmedel är ett
område där god beredskap också måste kunna
säkras, har det inom ramen för ett projektarbete
i Jordbruksdepartementet gjorts en översyn av
mål, organisering och ansvarsfördelning samt
samarbetsformer vad gäller beredskapsplaneringen för försörjningen av såväl drickvatten som
livsmedel. Projektgruppens förslag och hur
processen framåt ska se ut redovisas under
politikens inriktning.
I november 2008 redovisade Riksrevisionen
en granskningsrapport: Statens insatser för ett
hållbart fiske (RiR 2008:23). Stora delar av
rapportens påpekanden är redan åtgärdade bland
andra genom fiskeprogrammet för 2007–2013.
Fiskelagsutredningen hanterar andra frågeställningar som lyfts fram i rapporten.
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2.6

Politikens inriktning

Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och fler växande företag i Sverige, för att därigenom bryta
utanförskapet.
De gröna näringarna och andra, ofta små
företag, är betydelsefulla för Sveriges tillväxt och
utveckling framför allt på landsbygden. Regeringen vill därför inom ramen för ett hållbart
nyttjande av naturresurser skapa goda förutsättningar för livskraftiga företag på landsbygden.
Med de gröna näringarna avses jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, fiske och vattenbruk samt
rennäring med binäringar och livsmedelskedjan.
Visionen för politiken inom utgiftsområde
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel är
att bruka utan att förbruka med tre övergripande
mål:
-

Ett dynamiskt och konkurrenskraftigt
näringsliv i hela landet som präglas av
öppenhet och mångfald.

-

De gröna näringarna är miljö- och resurseffektiva och har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion.

-

De gröna näringarna utmärks av omtanke,
ansvarstagande och hög etik.

En av förutsättningarna för att uppnå de övergripande målen är att kompetensförsörjning och
kunskapsutveckling tryggas genom utbildning,
forskning och innovation.
2.6.1

Ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv i hela
landet som präglas av öppenhet och
mångfald

Regeringens ambition är att Sverige ska vara
Europas bästa land att driva företag i. Det ska
vara enkelt, självklart och lönsamt att starta och
driva företag.
Företag inom de gröna näringarna utgör dessutom byggstenar för att skapa och upprätthålla
en levande landsbygd och en tillväxt i hela landet.
Regeringens politik ska skapa förutsättningar för
att företag på landsbygden ska kunna bli lönsamma och konkurrenskraftiga.
För att de gröna näringarna ska kunna
utvecklas positivt är det viktigt att konkurrensförhållandena är likvärdiga gentemot motsvarande näringar i övriga EU.

Det är centralt att EU:s gemensamma jordbrukspolitik (GJP) reformeras. Sveriges
allmänna och långsiktiga målsättning för framtida reformer av GJP är en avreglerad och
marknadsorienterad jordbrukssektor styrd av
konsumenters efterfrågan och miljöhänsyn samt
kraftiga minskningar av utgifterna för jordbrukspolitiken, inklusive slopade utbudsbegränsningar och marknadsprisstöd och en
utfasning av direktstöd. Inom ramen för en
totalt sett minskad jordbruksbudget och i dagens
pelarstruktur inom GJP bör ett ökat relativt
fokus läggas på landsbygdsåtgärder med tydliga
gränsöverskridande externa effekter.
De gröna näringarnas konkurrenskraft

Jordbruksnäringen är viktig för livsmedelsproduktion, sysselsättning och öppna landskap.
Regeringen arbetar för ett dynamiskt och
konkurrenskraftigt näringsliv, med ambitionen
att svenska jordbrukare ska ha likvärdiga
konkurrensförhållanden gentemot jordbrukare i
övriga EU. En positiv utveckling av jordbruksproduktionen och efterföljande förädlingsled i
Sverige, bidrar till jobb och tillväxt i hela landet.
Strukturomvandlingen inom jord- och skogsbruket mot färre men större produktionsenheter, bidrar till att sänka kostnadsnivån och
skapar mer effektiva och specialiserade företag.
Det moderna lantbruksföretaget är mer kapitalintensivt och kräver större investeringar än
tidigare. Därför är den ekonomiska politiken
avgörande för viljan att investera.
Genom insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet finns förutsättningar för att strukturomvandling och förbättrad konkurrensförmåga inom de gröna näringarna kan förenas
med de av riksdagen uppställda miljökvalitetsmålen.
För att stärka konkurrenskraften i bl.a. de
gröna näringarna föreslår regeringen nu betydande sänkningar av skatter och avgifter. Av
mycket stor vikt är förslaget om slopandet av
handelsgödselskatten och sänkningen av egenavgifterna. Förbättrade förutsättningar för
företag inom de gröna näringarna bidrar inte
bara till produktionen av sunda och säkra livsmedel, utan även till fler jobb och ökad utvecklingskraft i alla delar av Sverige.
Skatten på handelsgödsel upphör den 1 januari
2010. Uppburen skatt på handelsgödsel och
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bekämpningsmedel återförs till jordbruksnäringen t.o.m. 2011. Medlen används liksom
tidigare till i första hand tillämpad forskning,
utvecklingsverksamhet och rådgivning för
ändamål som främjar en hållbar utveckling av
svenskt jordbruk.
Regeringens nya åtgärd inom arbetsmarknadspolitiken, Lyft, omfattar insatser inom statliga och kommunala bolag och verksamheter
samt ideella organisationer med viss verksamhet,
bl.a. genom insatser till exempel inom miljö,
skogsvård och kulturarvet. Insatsen syftar till att
aktivera personer som saknar arbete och att
säkerställa bibehållen kontakt med arbetsmarknaden. Samtidigt kan insatserna ses som ett sätt
att bidra till att upprätthålla värdefulla natur- och
kulturmiljövärden.
De gröna näringarna gynnas också av regeringens förslag att reformera de sociala trygghetssystemen för företagare. Reformerna innebär en ökad likabehandling av företagare och
anställda och tydligare regler. Förslagen kommer
även att göra det mindre riskfyllt att anställa.
Sammantaget innebär alla reformerna som
påverkar jordbruksnäringen och andra företag
verksamma inom de gröna näringarna att företagsklimatet förbättras. Samtidigt skapas förutsättningar att bättre kunna tillvarata den tillväxtpotential som finns.
De nuvarande livsmedels- och energipriserna
skapar både utmaningar och möjligheter för
Sveriges lantbrukare. Efterfrågan på hållbara och
närproducerade råvaror för livsmedel, energi och
andra biobaserade produkter leder till nya
utvecklingsmöjligheter för den svenska landsbygden och de näringar som verkar där. Regeringen arbetar för stabila förutsättningar för att
öka en hållbar produktion av biomassa.
Hanteringen av jordbruksstöd ska karakteriseras av effektivitet, snabbhet och noggrannhet.
I utredningen Den svenska administrationen av
jordbruksstöd (SOU 2009:7) presenteras olika
förslag till effektiviseringar av verksamheten.
Regeringen är positiv till att effektivisera verksamheten och minska risken för sanktioner, och
bereder förslagen i utredningen inom Regeringskansliet. Länsstyrelserna i Blekinge län och
Skåne län har till regeringen lämnat ett förslag
som innebär att jordbruksverksamhet flyttas
från Länsstyrelsen i Blekinge län till Länsstyrelsen i Skåne län för att på så sätt åstadkomma
ökad samordning och förbättrad effektivitet.
Regeringen ser positivt på detta förslag. Jord46

bruksverket har i en rapport givit förslag på hur
àjourföringen av blockdatabasen kan förbättras.
Rapporten har remitterats. Förslagen om àjourföring och förslagen från länsstyrelserna i Skåne
län och Blekinge län bereds i Regeringskansliet.
Regelförenkling

Regeringens arbete med förenklingar ska leda till
en märkbar positiv förändring i vardagen för
företagen. En minskad administrativ börda gör
att företagarna kan fokusera på produktionen
och utvecklingen av det egna företaget. Målsättningen är att under fyra år minska företagens
administrativa kostnader till följd av statliga
regler med 25 procent till hösten 2010. De
administrativa kostnaderna för Jordbruksdepartementets ansvarsområden uppmättes i
slutet av 2008 ha minskat med drygt 33 procent.
Ambitionen är att ytterligare minska den administrativa bördan.
Regeringen driver aktivt frågan om förenklingar av både den gemensamma jordbruks- och
fiskeripolitiken i EU. Den stora reformen av
jordbrukspolitiken 2003 ledde till en frikoppling
av stöden från produktionen i de flesta jordbrukssektorer. Under 2008 påbörjades arbetet
med den s.k. hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket lett till ytterligare marknadsanpassning samt ett ökat fokus
på landsbygdsåtgärder. Bland annat kommer
systemet med mjölkkvoter att fasas ut och
reglerna för direktstöd har förenklats.
Regeringen arbetar aktivt för att förenkla EGlagstiftningen på jordbruks- och fiskeområdet.
Sverige har tillsammans med ett antal andra
medlemsstater tagit fram en bruttolista på
möjliga förenklingar inom jordbruksområdet
som Europeiska kommissionen och Rådet
kommer att behandla.
Även i regeringens arbete med att nå en
effektiv fiskeriförvaltning nationellt och på EUnivå är regelförenkling centralt.
Sverige – det nya matlandet

Regeringen arbetar vidare med sin vision Sverige
– det nya matlandet. Det finns en stor potential i
att utveckla och koppla samman livsmedelssektorn och småskalig livsmedelsförädling med
turism och måltidsupplevelser, samt att främja
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lokal och regional matkultur för att skapa fler
jobb och ökad tillväxt i hela landet. Av denna
anledning initierar regeringen en ny satsning på
10 miljoner kronor årligen under fem år som
består av en del som riktar sig mot kommunikation kring visionen om Sverige – det nya matlandet, och en del som är riktad mot mat i
offentlig sektor. Regeringen förfogar dessutom
över flera verktyg som kan användas i arbetet för
att nå visionen, inte minst genom ett bättre
utnyttjande av landsbygdens resurser. Livsmedelsstrategin och landsbygdsprogrammet är
två centrala verktyg för att förverkliga visionen
Sverige – det nya matlandet.
År 2008 påbörjades en satsning på livsmedelssektorn genom En livsmedelsstrategi för hela
Sverige. I strategin ingår insatser för att främja
en ökad innovationsgrad och kompetensutveckling inom sektorn, insatser för mer utvecklade
logistiklösningar för transport mellan olika aktörer, insatser för export av livsmedel, samt för att
öka dialogen mellan sektorns representanter.
Ytterligare satsningar inom ramen för livsmedelsstrategin är förbättring av förutsättningarna för småskaliga producenter och riktade
åtgärder som ger goda förutsättningar för att
tillgodose konsumenternas efterfrågan på ekologiska livsmedel. Den småskaliga produktionen av
livsmedel är vanligtvis baserad på närproducerade råvaror och har dessutom ofta en besöksnäring kopplad till produktionen. Även ekologisk produktion har potential att utvecklas så att
landsbygdens tillväxt stärks.
Livsmedelssektorn har stor betydelse för hela
Sverige, i termer av arbetstillfällen och tillväxt i
hela landet. Satsningen på En livsmedelsstrategi
för hela Sverige har givit goda resultat och fortsätter 2010.
En viktig utgångspunkt i visionen Sverige –
det nya matlandet är att länka samman turism
med upplevelser kopplade till mat och dryck.
Regeringen avser därför gå vidare med satsningar
inom bl.a. landsbygdsprogrammet för att skapa
goda utvecklingsmöjligheter för mat med mervärden. Exempel på satsningar är främjande av
småskalig livsmedelsförädling, turism och samverkan mellan olika näringar och gemensam
kommunikation. Genom omprioriteringar har
regeringen kunnat förstärka åtgärder inom
området med ytterligare 160 miljoner kronor.
Företagandet inom landsbygdsturism ökar, både
i form av nya företag och som diversifiering av
jordbruksverksamhet med koppling till jakt,

fiske, hästar och natur- och kulturupplevelser.
Måltiden är ofta en del av upplevelsen.
För att utveckla Sverige som matland behövs
också åtgärder för att höja kvaliteten på maten i
den offentliga sektorn inom t.ex. skolan och i
äldreomsorgen.
En viktig del i att nå visionen Sverige – det nya
matlandet är även att stärka forskningen inom
detta område. Regeringen har givit Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och Vinnova uppdraget att
tillsammans med näringslivet utforma ett forskningsprogram för livsmedelsområdet.
Ovannämnda insatser kompletterar varandra
vad gäller att stärka möjligheterna att nyttja den
totala potential som finns till ökad tillväxt och
fler jobb. Syftet är att uppnå regeringens långsiktiga vision om att Sverige ska bli ett ledande
matland i Europa.
Sameområdet

Den moderna rennäringspolitiken ska bidra till
ett starkt och utvecklat samiskt näringsliv och
bidra med förutsättningar för rennäringsföretagen som ska leda till lönsamhet och framtidstro inom området.
Rennäringen med jakt, fiske och duodji
(sameslöjd) är en bärande del av det samiska
kulturarvet. Regeringen eftersträvar en levande
samisk kultur byggd på en ekologiskt hållbar
rennäring som kan bedrivas så att den ger försörjning på ett långsiktigt ekonomiskt och
kulturellt sätt.
I ett förändrat klimat förändras också förutsättningarna för rennäringen. Sametinget har fått
i uppdrag av regeringen att se över möjligheterna
och formerna för åtgärder för att anpassa rennäringen till förändrade klimatförhållanden och
således bidra till bättre planeringsförutsättningar
för densamma. Konventionen om den gränsöverskridande renskötseln mellan Sverige och
Norge beräknas kunna träda i kraft under 2010
eller i inledningen av 2011, vilket ger ett stabilt
ramverk för de berörda.
Givet samernas ställning som urfolk har
Sametinget och samerna en särskild ställning i
samhället. Det är viktigt att de samiska språkens
användning i samhället säkerställs och att det
finns ett starkt och utvecklat samiskt konst- och
kulturliv. Som urfolk har samerna rätt till självbestämmande i ett antal frågor. Regeringen avser
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att återkomma till frågan om ett ökat inflytande
för Sametinget i den kommande propositionen
om samepolitiken. Genom regeringens proposition Från erkännande till egenmakt (prop.
2008/09:158) har förutsättningarna för att främja
de samiska språken ökat påtagligt. Frågan om en
nordisk samekonvention mellan Sverige, Norge
och Finland är föremål för fortsatta diskussioner
mellan länderna. En färdplan för förhandlingar
utarbetas under 2009.
Stärkt utvecklingskraft på landsbygden

Ett strategiskt synsätt på olika samhällsnivåer är
nödvändigt för att landsbygdens utvecklingskraft ska kunna tas tillvara. Den framtida
utvecklingen är beroende av människor, företag,
organisationer och myndigheter på lokal, regional och nationell nivå. Regeringens arbete för att
stärka landsbygden bedrivs genom insatser inom
och samverkan mellan olika utgiftsområden.
Regeringens samlade strategi för att stärka
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder har
redovisats för riksdagen i regeringens skrivelse
2008/09:167.
De flesta landsbygdsområden är rika på naturresurser och råvaror. Mark- och vattenresurserna
kan användas inte bara för produktion inom
jord- och skogsbruk, fiske och vattenbruk utan
också för energiutvinning och produktion av
industriråvaror för olika branscher. Som en följd
av den nödvändiga miljö- och klimatomställningen förutser regeringen att efterfrågan på
förnybara resurser kommer att öka betydligt
under kommande årtionden. Det kommer därför
att finnas stora möjligheter för utveckling av
entreprenörskap och företagande med anknytning till de gröna näringarna, inte minst inom
energisektorn. Det finns också en stor utvecklingspotential genom fortsatt vidareförädling av
produkter från jordbruk, skogsbruk, vattenbruk
och fiske.
Landsbygdens unika natur- och kulturmiljöer
utgör också en stor utvecklingspotential för
företagande, jobb och tillväxt och är en värdefull
resurs för hela landet. Dessa miljöer ger möjlighet till ett attraktivt permanent- och deltidsboende, rekreation och rehabilitering, ett rikt
friluftsliv samt en utvecklad turism och annat
företagande. I sammanhanget bör nämnas att
problem med massförekomst av myggor i området kring nedre Dalälven tidvis är betydande.
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Försöksverksamhet med myggbekämpning har
framgångsrikt bedrivits i det berörda området.
Regeringen anser att det är viktigt att verksamheten med att begränsa myggförekomsten kan
fortsätta samt att det är en fråga som ska hanteras på regional och lokal nivå. Stöd till denna
verksamhet bör prövas inom ramen för de samlade medel som finns tillgängliga regionalt och
lokalt.
Den tätortsnära landsbygdens goda miljöer är
många gånger särskilt viktiga för växande stadsoch storstadsregioners attraktionskraft. En ökad
trängsel i de tätbebyggda delarna av Europa och
världen leder till en ökad internationell efterfrågan på det som Sveriges landsbygdsmiljöer
har att erbjuda, t.ex. friluftsliv och naturnära
upplevelser.
Landsbygdens sociala och ekonomiska
utveckling bygger i hög grad på ett samspel
mellan privata, offentliga och ideella insatser.
Det engagemang som finns hos enskilda människor, byalag, intresseföreningar, folkrörelser och
organisationer skapar framtidstro och står för en
ökande del av nya initiativ och nytt entreprenörskap. Exempel på detta är övertagande av
drift av traditionell offentlig service i samverkan
med kommunerna, drift av infrastruktur eller
utvecklingsarbete inom den sociala ekonomin.
Det är viktigt att ta tillvara den lokala nivåns
långa erfarenhet av sektorsövergripande synsätt
och arbetssätt.
Landsbygdsprogrammet

Ett viktigt instrument för landsbygdsutveckling
inom utgiftsområdet är Landsbygdsprogrammet
för Sverige 2007–2013. Detta program omfattar
jobb på landsbygden, en hållbar produktion av
livsmedel, hänsyn till regionala förutsättningar
och hållbar tillväxt. Landskapets natur- och
kulturvärden ska värnas och den negativa miljöpåverkan minimeras. Landsbygdsprogrammets
åtgärder ska främja ett hållbart nyttjande av
naturresurser, företagande, tillväxt både inom de
gröna näringarna och inom annat landsbygdsbaserat företagande, samt attraktiva miljöer för
boende och besökande på landsbygden. En hög
miljöambition ska bidra till att flera av de nationella miljökvalitetsmålen och Sveriges internationella åtaganden ska kunna uppnås. Lokalt
engagemang ska stödjas och ett brett deltagande
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från många grupper i arbetet för landsbygdens
utveckling ska eftersträvas och uppmuntras.
En helhetssyn på landsbygdens näringsliv är
särskilt motiverad till följd av stora avstånd och
knapphet i infrastruktur och service.
Målgruppen för åtgärder med syfte att främja
konkurrenskraft, innovation, tillväxt och fler
jobb omfattar företag inom de gröna näringarna,
livsmedelsförädling, turistnäringen och mikroföretag i andra branscher på landsbygden samt
även grupper av företag, organisationer och
föreningar.
Under 2009 har regeringen fattat beslut om
förslag till ändringar av det svenska landsbygdsprogrammet. Omprioriteringar kommer att ske
bl.a. för att förbättra måluppfyllelsen för flera av
miljöåtgärderna och de av riksdagen beslutade
miljökvalitetsmålen, stärka konkurrenskraften,
samverkan och tillväxt inom livsmedelssektorn,
turistnäringen samt inom mjölksektorn.
Revideringen av programmet sker bl.a. med
anledning av jordbruksministerrådets beslut om
att omfördela ytterligare medel från direktstöden
till landsbygdsprogrammen genom s.k. modulering. Medlen ska öronmärkas för insatser som
syftar till att möta nya utmaningar i form av
klimatförändringar, att öka produktionen av
förnybar energi, förbättra vattenförvaltningen,
bevara biologisk mångfald samt att möjliggöra en
omstrukturering av mjölksektorn.
En ytterligare anledning till revidering av
programmet under 2009 är den politiska överenskommelsen mellan stats- och regeringscheferna vid Europeiska unionens råd i mars
2009, om en ekonomisk återhämtningsplan med
anledning av den finansiella krisen. I planen ingår
ytterligare en budgetmässig förstärkning av
landsbygdsprogrammen. Insatserna i det svenska
landsbygdsprogrammet ger möjlighet att inom
ramen för det lokala utvecklingsarbetet öka
tillgången till bredband på landsbygden. Regeringen förstärker utbyggnaden av bredband
inom landsbygdsprogrammet med 190 miljoner
kronor.
Under hösten 2009 väntas EU-kommissionen
att fatta beslut om programändringarna så att de
kan träda i kraft fr.o.m. 2010. Under 2010
kommer en halvtidsutvärdering av landsbygdsprogrammet att genomföras.

Fiskeprogrammet

Målen för det svenska programmet för Europeiska fiskerifonden under perioden 2007–2013,
är att förbättra fiskbestånden, anpassa fiskeflottans kapacitet till befintliga resurser och bidra
till sysselsättning inom fiskesektorn. De projekt
och åtgärder som kan finansieras genom
programmet ska främja och komplettera övriga
beslut och förändringar i en hållbar fiskeriförvaltning. Den lokala nivån stärks genom den
s.k. Leader-metoden i form av fiskeområdesgrupper i ett tiotal områden i landet. Såväl kustområden som områden med insjöfiske och mer
fritidsfiskebaserad verksamhet är representerade.
Målgruppen för åtgärder i programmet är
huvudsakligen företag och organisationer med
koppling till yrkesfisket, vattenbruket och
beredningsindustrin.
Regeringen anser att prioriterade åtgärder
inom programmet är de som bidrar till förbättringar i havsmiljön såsom förbättrade förutsättningar för naturliga fiskbestånd, restaurering och
utvecklingsarbete, särskilt avseende förbättrad
redskapsselektivitet för att minska bifångster
och utkast. Avgörande för främjandet av ett
hållbart fiske och en lönsam fiskenäring är också
att åtgärder för att minska fiskeflottans överkapacitet prioriteras.
Vattenbruk, fritidsfiske och fisketurism

Vattenbruksutredningens slutbetänkande Det
växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26) lämnades i februari 2009 och bereds inom Regeringskansliet. Utredaren föreslår en långsiktig
strategi för att stärka ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart svenskt vattenbruk. Det beräknas
att 1500 arbetstillfällen skulle kunna skapas i
inland och kustbygder om strategin genomförs.
Även inom EG antogs i juni 2009 rådsslutsatser
för en ny långsiktig strategi för att främja
vattenbruket. Regeringen anser att ytterligare
forskning och metodutveckling är angeläget för
ett effektivt och miljövänligt vattenbruk.
Regeringen anser att det är angeläget att
Fiskeriverket utifrån en långsiktig plan fortsätter
att utveckla fritidsfiske och fisketurism. Regeringen beskriver detta närmare i propositionen
om en sammanhållen svensk havspolitik (prop.
2008/2009:170). Arbetet bör ske i samverkan
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med berörda myndigheter och intresseorganisationer.
En fortsatt god och ändamålsenlig fiskevård i
kustnära områden och i inlandet stärker arbetet
med att utveckla dessa landsbygdsnäringar och
förutsättningarna för en god möjlighet till rekreation för allmänheten.
En god jakt- och viltförvaltning möjliggör utökad
turism och jaktupplevelser

Regeringen anser att personer som är bosatta på
landsbygden och som bedriver verksamhet där
ska kunna göra det med goda förutsättningar
även när rovdjursstammarna ökar. Ökningen av
antalet rovdjur inklusive säl medför oönskade
konsekvenser främst för rennäring, lantbruk och
det småskaliga fisket. För att gagna fortsatt
företagande behöver därför skador orsakade av
rovdjur och säl förebyggas och kompenseras.
Regeringen är väl medveten om hur sälen påverkar fisket, och avser att se över vilka åtgärder
som kan behöva införas, utöver den förlängda
satsning som görs.
Regeringen har under våren 2009 lämnat en
proposition till riksdagen om förvaltningen av
stora rovdjur, En ny rovdjursförvaltning (prop.
2008/09:210). Propositionen innebär en ökad
möjlighet till jakt på rovdjur bl.a. inom renskötselområdet, varför skadorna bör minska och
följaktligen även ersättningsbehovet. För mer
information om propositionen hänvisas till
utgiftsområden 20 Allmän miljö- och naturvård.
En god förvaltning av jakt- och fiskbara vilda
arter kännetecknas av en acceptabel balans
mellan skador och nytta av vilt och fisk inom
ramen för ett hållbart nyttjande. Strategiska
beslut om förvaltning av vilt bör bygga på
helhetsbedömningar av det komplexa samspelet
mellan rovdjur och bytesdjur samt viltets effekter på näringsverksamhet och biologisk mångfald. Regeringen vill genom att främja en
utvecklad förvaltning inom jakten och fisket öka
förutsättningarna för framgångsrika och
högklassiga fiske- och jaktupplevelser till gagn
för såväl privatpersoner som turistnäring.
Regeringen gör också bedömningen att det är
lämpligt att undersöka möjligheten att med stöd
av ett integrerat viltövervakningssystem utveckla
dagens viltförvaltning. Naturvårdsverket och
Statens veterinärmedicinska anstalt har därför
fått i uppdrag att ge förslag till ett sådant system.
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För att åtgärda de problem som följer av att
antalet vildsvin ökar i landet, har regeringen
vidtagit ett flertal åtgärder för att skapa bättre
förutsättningar för en samordnad vildsvinsförvaltning, däribland ändringar i jaktförordningen (1987:905).
Regeringen har under våren 2009 lämnat en
proposition till riksdagen om eftersök av trafikskadat vilt (prop. 2008/09:191).
Betänkandet Uthållig älgförvaltning i samverkan (SOU 2009:54) remissbehandlas för närvarande. I betänkandet lämnas förslag med syfte
att bättre anpassa älgstammen till fodertillgången
och skogstillståndet.
2.6.2

De gröna näringarna är miljö- och
resurseffektiva och har en nyckelroll
i Sveriges energiproduktion

Regeringen strävar efter att de gröna näringarna
ska ge en uthålligt god avkastning genom att
naturresurserna kan brukas utan att förbrukas.
De gröna näringarna måste bli än mer miljöoch resurseffektiva samtidigt som beredskapen
för att möta klimatförändringar måste förbättras.
Svenskt företagande ska hålla en hög miljöprofil
i ett internationellt perspektiv, samtidigt som
näringarna ges förutsättningar att vara fortsatt
konkurrenskraftiga.
Ett modernt och hållbart jord- och skogsbruk
samt fiskerinäring förutsätter att den biologiska
mångfalden värnas samt att negativ miljöpåverkan minimeras för att bidra till att uppsatta
miljökvalitetsmål nås.
Det är också viktigt att nyttjandet av resurserna fortsatt är hållbart och bidrar till att Sveriges miljömål uppnås och produktionen av
kollektiva nyttigheter vidmakthålles och stärks,
inte minst i perspektivet av ett förändrat klimat.
Skogs- och lantbrukare samt fiskare bör ha en
fortsatt roll som natur- och kulturmiljövårdsentreprenörer och producenter av kollektiva
nyttigheter, exempelvis vårdandet av natur- och
kulturmiljövärden.
Naturvårdsverket tog 2008 tillsammans med
bland andra Jordbruksverket och Skogsstyrelsen
fram en nationell strategi rörande främmande
arter, arter vars införande och spridning kan
utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden,
produktionen m. m. Arbetet bygger på den vägledning rörande främmande arter som tagits
fram inom ramen för konventionen om biolo-
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gisk mångfald (CBD). Ett motsvarande arbete
pågår också i EU. Regeringen ser ett värde i att
ta tillvara den verksamhet myndigheterna redan
bedriver avseende främmande arter.
Utbildning och forskning har stor betydelse
för de gröna näringarnas hållbara utveckling och
bidrar till att utveckla kunskapen om de globala
utmaningarna vad gäller klimat och miljö. I
propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), pekar regeringen ut ett
antal viktiga forskningsområden varav ett är
klimat och miljö. De största strategiska områdena som är direkt inriktade mot klimatarbetet
är hållbart nyttjande av naturresurser, energi
samt effekter på naturresurser, ekosystem och
biologisk mångfald.
En utökad produktion av bioenergi från de
gröna näringarna, är ett viktigt bidrag för att nå
målen i propositionerna En sammanhållen
klimat- och energipolitik – Klimat (prop.
2008/09:162), respektive En sammanhållen
klimat- och energipolitik – Energi (prop.
2008/09:163)samt för att nå målsättningen om
50 procent förnybar energi till 2020. Målet utgår
från EU:s ambitiösa målsättning på området.
De gröna näringarnas klimatarbete

I propositionen En sammanhållen klimat- och
energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162) anger
regeringen sektorsövergripande mål för att
minska utsläppen av växthusgaser samt ett samlat åtgärdsprogram. Genom propositionen har
också berörda myndigheter fått förstärkta anslag
för att höja beredskapen inför ett förändrat
klimat. I propositionen betonas även vikten av
insatser inom landsbygdsprogrammet i syfte att
främja de gröna näringarnas anpassningsförmåga
till ett förändrat klimat samt i syfte att minska
utsläppen av växthusgaser från den gröna
sektorn.
Regeringens målsättning är att Sverige ska
vara en ledande förebild med ett skogsbruk som
är miljöanpassat och bygger på tillvaratagande av
förnybara resurser. Regeringen anser att en hög
och stabil skoglig tillväxt är en grundläggande
utgångspunkt, i arbetet med att tillvarata
skogens möjligheter i klimatarbetet. En hög
skoglig tillväxt förbättrar möjligheten att ersätta
fossila råvaror med råvara från skogen. Tillväxten
motverkar också klimatförändringarna genom
ökad upplagring av kol i växande skog och mark

och i olika träprodukter. Skydd av skogar kan
bidra till ökad upplagring av kol i växande skog.
De gröna näringarna har en nyckelroll i Sveriges
energiproduktion

Mot bakgrund av de globala utmaningar som
klimatförändringen utgör krävs, förutom ökade
forskningsinsatser, dels en effektivare produktion och användning av energi, dels en ökad
produktion och användning av biomassa för
energiändamål och som bioråvara till industrin.
Det är viktigt att en ökad produktion kan
uppnås samtidigt som miljömålen för biologisk
mångfald och minskad övergödning nås.
De gröna näringarna har också en viktig roll i
utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Ett samhälle som är mindre beroende av fossila bränslen
innebär inte bara en miljömässig vinst, utan
också en möjlighet till nya arbetstillfällen i hela
Sverige.
Potentialen för energieffektivisering i de
gröna näringarna är stor. Regeringen verkar för
att minska energianvändningen inom de gröna
näringarna. Regeringen har gett berörda
myndigheter i uppdrag att kartlägga de gröna
näringarnas energianvändning och ge förslag på
möjliga åtgärder för energieffektivisering samt
att utarbeta en handlingsplan för att främja sparsam körning.
För att en omställning ska vara möjlig och för
att de gröna näringarna ska behålla sin konkurrenskraft gentemot övriga EU, krävs också
långsiktiga satsningar på utveckling av ny energieffektiv teknik. Regeringen avser därför att inom
ramen för det femåriga energieffektiviseringsprogram som aviserades i propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi
(prop. 2008/09:163), avsätta resurser för främjande av effektivisering och omställning av
maskiner till förnybara drivmedel inom de gröna
näringarna.
I enlighet med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Energi (prop.
2008/09:163) avser regeringen att introducera en
energikartläggningscheck för företag vars årliga
slutanvändning av energi är betydande. Större
jordbruksföretag kommer genom denna åtgärd
att få möjlighet att söka bidrag för att genomföra
en energikartläggning av sin verksamhet.
Ett konkret sätt att öka energiproduktionen
och samtidigt öka energiförsörjningen är att
51
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främja etableringen av biogasanläggningar på
gårdsnivå. Regeringen har därför beslutat att
inom ramen för landsbygdsprogrammet 2007–
2013 främja en ökad produktion av förnybar
energi, bl.a. genom att rikta 200 miljoner kronor
för perioden 2009–2013 till investeringar i biogasanläggningar inom jordbruket.
Regeringen har även beslutat att ge Jordbruksverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket i uppdrag att utveckla en sektorsövergripande långsiktig strategi som bidrar till
ökad användning av biogas. Dessutom ingår att
utreda förutsättningarna för en svensk reglering
som tillåter efterkonvertering av traktorer till
gasdrift.

angivna i programmet ska kunna uppnås, och
därmed flera av riksdagens fastställda miljökvalitetsmål, föreslår regeringen att vissa miljöersättningar ska förstärkas. Det gäller bl.a.
ersättningar för ekologiska produktionsformer,
upprätthållande av hävden av ängs- och betesmarkerna samt vatteninsatser.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet
kommer insatser att vidtas för att underlätta de
gröna näringarnas anpassning till ett förändrat
klimat, liksom åtgärder som syftar till energieffektiviseringar och minskningar av utsläppen
av växthusgaser från de gröna näringarna.
En skogspolitik i takt med tiden

Miljöarbete genom landsbygdsprogrammet

Ett av de övergripande målen för landsbygdsprogrammet 2007–2013 är att det ska medverka
till att bevara och utveckla ett attraktivt naturoch kulturlandskap och att stimulera omställningen till en resurseffektiv och hållbar produktion med minskad miljöpåverkan. Därmed bidrar
landsbygdsprogrammet till att internationella
åtaganden och nationella miljömål på ett effektivt sätt kan uppnås. En helhetssyn på landskapet
är viktig för landsbygdens attraktionskraft som
boendemiljö. Landskapet är också en betydelsefull resurs för utveckling av företag som kan
bidra till arbete och tillväxt på landsbygden. I de
strategiska målen för programmet ingår att ett
aktivt brukande av jordbruksmarken ska främjas
i mindre gynnade områden, att produktionen av
kollektiva nyttigheter ska stimuleras och att
utvecklingen av brukningsmetoder som minskar
jordbrukets negativa miljöpåverkan ska stärkas.
Jordbruket står för den största andelen av de
samlade svenska utsläppen till havet och det
finns därför behov av fler åtgärder för att minska
utsläppen. Landsbygdsprogrammet är ett viktigt
instrument för att åstadkomma de åtgärderna.
Genom regeringens förslag under 2009 om
ändringar i landsbygdsprogrammet fr.o.m. 2010,
förstärks de insatser som syftar till att möta nya
globala utmaningar i form av klimatförändringar,
ökad produktion av förnybar energi, en förbättrad vattenförvaltning och en bevarad biologisk
mångfald.
Några av de befintliga miljöersättningarna
inom landsbygdsprogrammet har en lägre
anslutning än väntat. För att de mål som finns
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De av riksdagen beslutade skogspolitiska målen
(prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr.
1992/93:252) ligger i linje med regeringens
vision bruka utan att förbruka. I En skogspolitik i
takt med tiden (prop. 2007/08:108, bet.
2007/08:MJU18, rskr. 2007/08:244) slår regeringen och riksdagen fast att grunderna för
skogspolitiken, med jämställda produktions- och
miljömål, ska ligga fast och betonar att skogen är
en förnybar resurs.
Inom ramarna för skogspolitikens jämställda
miljö- och produktionsmål anser regeringen att
skogens tillväxt bör öka och att det finns en god
potential för detta.
I propositionen Hållbart skydd av naturområden (prop. 2008/09:214) poängterar regeringen att det utöver det traditionella arbetet
med skydd av värdefulla naturområden är av stor
betydelse att incitament skapas för markägare att
ta initiativ till bevarande av värdefull natur, både
på frivillig basis och i form av formellt skydd.
Regeringen föreslår ett samverkansprogram
(Komet) där markägaren ges större möjligheter
att själv ta initiativ till åtgärder för bevarande av
värdefull natur. Dessutom föreslås att formerna
för naturvårdsavtal blir mer flexibla t.ex. vad
gäller avtalslängd och möjligheterna för årlig
ersättning till markägare. Vidare föreslås att
toleransavdraget vid områdesskydd avskaffas,
vilket innebär en förbättrad ekonomisk kompensation för markägaren jämfört med i dag. Det är
rimligt att en markägare som avstår från hela
eller en del av sin fastighet för naturvårdsändamål får full marknadsmässig ersättning för detta.
Frågan om möjligheten att periodisera naturvårdsavtal behandlas av Utredningen om sam-
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bandet mellan redovisning och beskattning
(SOU 2008/80, del 2 s. 32f) som för närvarande
bereds i Regeringskansliet.
Den svenska skogspolitiken ger skogsbruket
både stor frihet och stort ansvar för att nå de
skogspolitiska målen. Regeringen anser att det
därför behövs en väl utvecklad statlig rådgivning,
liksom en bra dialog mellan myndigheter och
skogsägare.
Insektsövervakning och beredskap för eventuella statliga åtgärder i de stormfällda områdena
i södra Sverige är fortfarande viktigt. Skogsägaren har ett stort ansvar för att förhindra
spridning av skadeinsekter. Skogsstyrelsens
uppdrag att övervaka och informera markägare
om skadeinsektspopulationen kommer därför att
förlängas under 2010.
Industrins behov av ett jämt råvaruinflöde
bidrar till att avverkningar numera sker året runt.
Ett mildare klimat och en ökad efterfrågan på
biomassa ökar risken för markskador i skogen.
Regeringen avser därför att ge Skogsstyrelsen i
uppdrag att, efter samråd med berörda myndigheter och skogsnäringen, utreda ytterligare
åtgärder som kan göras för att undvika körskador på skogsmark.
Regeringen anser att EU:s insatser på skogsområdet även fortsättningsvis bör vara begränsade och att stöd till skogsproduktion ska motverkas. För åtgärder inom gemenskapspolitiken
som berör skog och skogsbruk är det viktigt att
konsekvenser för skogsnäringen inkluderas i
beslutsunderlag samt att subsidiaritetsprincipen
respekteras och tillämpas.
Ett resurseffektivt och miljömässigt hållbart fiske

Regeringens målsättning är att yrkesfisket,
beredningsindustrin, vattenbruket och fritidsfisket ska producera fisk och fiskprodukter som
efterfrågas av konsumenterna och bidra till att
skapa arbete, välfärd och levande kust- och insjösamhällen. Förutsättningen för att det ska lyckas
är att allt fiske bedrivs resurseffektivt och
miljömässigt hållbart, med effektiva fiskeregler
och selektiva fångstredskap.
Endast för en mindre andel av EU:s gemensamma fiskbestånd kan dock nyttjandet anses
vara hållbart och stora delar av yrkesfisket
kämpar med dålig lönsamhet. Inriktningen
framöver är att fiskekapaciteten ska anpassas till
beståndssituationen. Detta innebär bl.a. att

fartyg behöver skrotas, fiskeansträngningen
minska och näringens egna ansvar tydliggöras.
Det är viktigt att s.k. utkast av fisk inte ska
förekomma och att bifångster av hotade arter
och bestånd ska minska så att bestånden kan
återhämta sig och förlust av viktig genetisk
variation kan undvikas. Sverige är aktivt i arbetet
med att motverka utkast. För att komma åt
problemet är det nödvändigt med effektiva
selektiva redskap. Sverige ligger långt framme i
arbetet avseende selektiva redskap och fortsätter
vara drivande i EU:s arbete med att verka för
mer skonsamma fiskeredskap.
I enlighet med regeringens proposition En
sammanhållen svensk havspolitik (prop.
2008/09:162) tillförs åtta miljoner kronor 2009
respektive 2010 för skonsamma och selektiva
redskap. För genomförande av den nationella
planen för återhämtning av beståndet av ål tillförs ytterligare åtta miljoner kronor 2009
respektive 2010. Dessutom tillför regeringen
28 miljoner kronor för skrotning och
fiskevårdande åtgärder för 2009 respektive 2010.
Som ett led i att verka för en levande landsbygd har regeringen uppdragit åt Fiskeriverket
att göra en analys av hur det svenska småskaliga
kustnära fisket kan stärkas.
En ny översyn av den gemensamma fiskeripolitiken ska ske till 2012. En grönbok om den
gemensamma fiskeripolitiken presenterades i
april 2009. Regeringen fortsätter att arbeta aktivt
för att förbättra den gemensamma fiskeripolitiken.
Regeringen anser att en ökad kunskap inom
fiskeriförvaltningen är nödvändig, i synnerhet
för att ytterligare genomföra ekosystemansatsen
i förvaltningsbesluten. Sverige arbetar därför
kontinuerligt för en förstärkning och utveckling
av Internationella Havsforskningsrådet (ICES),
vars vetenskapliga rådgivning det är angeläget att
beakta.
Det finns behov av återhämtning av ett flertal
bestånd. För att nå goda bestånd är det nödvändigt med långsiktiga strategier med tydliga
mål. Här spelar förvaltningsplaner en viktig roll.
Regeringen stödjer det fortsatta arbetet med
fleråriga planer som reglerar de flesta kommersiella bestånd av fisk. Regeringen förstärker t. ex.
arbetet under 2009–2010 med årligen åtta miljoner kronor för att genomföra åtgärder inom den
svenska nationella ålplanen. Ett annat exempel är
torskplanen för Östersjön där regeringen även
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fortsättningsvis kommer att hävda att den ska
följas vid de årliga kvotregleringarna.
Bestånden av lax och havsvandrande öring är
under återuppbyggnad. Vattenkraftsutbyggnad,
fysisk miljöförstöring och överutnyttjande har
lett till att bestånden har blivit hotade. På senare
år har laxen börjat återhämta sig, men för havsvandrande öring ser det fortfarande allvarligt ut.
Dessa arter är av betydelse för såväl turism som
arbetstillfällen, inte minst i norra Sverige.
Regeringen är positiv till ökad regional förvaltning inom EU och aktiv i det fortsatta arbetet med Östersjöstrategin, som kan komma att
spela en viktig roll i den framtida fiskeriförvaltningen i regionen.
Fiskerikontroll

Fiskerikontrollen är en av hörnpelarna i den
gemensamma fiskeripolitiken och reformarbetet
inom gemenskapen pågår för närvarande med
översynen av kontrollförordningen
och
genomförandet av förordningen för illegalt fiske.
EU:s regelverk ställer tvingande krav på medlemsländerna avseende ny teknik, ökad kontroll i
hela leveranskedjan liksom avancerad bearbetning av data. För att åtgärda brister i genomförandet av den svenska fiskerikontrollen och
för att nå tvingande kontrollmål avser regeringen
att ytterligare stärka fiskerikontrollen. Från och
med 2010 tillförs anslaget fem miljoner kronor.
Fokus ligger på att förbättra den landbaserade
kontrollen, bl.a. förberedelser för ny teknik som
elektronisk loggbok och spårbarhet liksom en
effektiv hantering av data och överträdelser.
Myndighetssamarbetet mellan Fiskeriverket
och Kustbevakningen fortsätter i syfte att fiskerikontrollen ska genomföras i linje med den
nationella planen för fiskerikontroll 2008–2011.
2.6.3

De gröna näringarna utmärks av
omtanke, ansvarstagande och hög
etik

Sverige är pådrivande för sund djurhållning och
friska djur i EU

Det är regeringens målsättning att de gröna
näringarna utmärks av omtanke, ansvarstagande
och hög etik. Som en del av detta fortsätter
regeringen att arbeta aktivt nationellt, inom EU
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och internationellt för en god djur- och folkhälsa
samt ett gott djurskydd.
EU-arbetet är viktigt inom djurskyddsområdet. På detta område prioriteras arbetet
med ett nytt EG-direktiv om skydd av djur som
används för vetenskapliga ändamål. Sverige
agerar pådrivande för att uppnå förslagets syften
att harmonisera lagstiftningen och att stärka
djurskyddet för försöksdjur inom EU. En annan
aktuell djurskyddsfråga inom EU där Sverige
agerar pådrivande är djurtransporter.
Inom EU pågår en diskussion om att eventuellt inrätta ett EU-centrum för djurskydd.
Sverige ser positivt på detta då det sannolikt kan
bli ett effektivt sätt att driva djurskyddsfrågorna
inom EU framåt. Diskussionen rör att ett eller
flera befintliga organ utses till EU-centrum,
vilket är en modell som Sverige kan stödja.
Regeringen arbetar för att ett eventuellt centrum
förläggs till Sverige.
Den nuvarande djurskyddslagen trädde i kraft
1988 och har på många sett varit banbrytande,
också internationellt. Nu tar regeringen initiativ
till vidareutveckling av lagstiftningen. Regeringen har i detta syfte tillsatt en särskild utredning (dir. 2009:57). Den nya lagstiftningen ska
uppnå minst samma djurskyddsnivå som i dag,
utgå från de enskilda djurens behov, verka förebyggande samt bygga på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Genom modernisering och förenkling ska regelverket blir mer flexibelt och målinriktat. I utredningen ska även ägnas särskild
uppmärksamhet åt vissa problem på djurskyddsområdet.
I forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) gjordes
även särskilda satsningar på djurskydd och alternativa metoder till djurförsök.
Utbrott av allvarliga smittsamma djursjukdomar kan orsaka mycket stora förluster för lantbrukare i drabbade områden och i vissa fall också
innebära risker för folkhälsan. Smittspridning är
gränsöverskridande och att upprätthålla goda
förhållanden inom Sverige är beroende av att
andra regioner i EU och världen gör detsamma.
På dessa grunder finns därför ett europeiskt
mervärde i att samarbeta i EU. Sverige ska bidra
aktivt till den pågående översynen av EU:s djurhälsopolicy, med syftet att förenkla och effektivisera lagstiftningen samt att se till att de ekonomiska resurserna används på bästa sätt.
Inom landet verkar regeringen för att bevara
det generellt goda djurhälsoläget. Sverige har ett
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mycket gott smittskydd, bl.a. därför att vi varit
noga med att bekämpa smittsamma djursjukdomar. Genom dessa förebyggande åtgärder
undviker vi mycket större kostnader för samhället.
År 2008 upptäcktes det första fallet av djursjukdomen blåtunga i Sverige. Jordbruksverket
leder en vaccinationskampanj mot sjukdomen.
Kampanjen har varit effektiv och resultatet ger
gott hopp om att sjukdomen kommer att kunna
utrotas från Sverige.
På senare år har kostnaden för salmonellabekämpningen ökat. Flera faktorer inverkar, bl.a.
att antalet gårdar med stora djurbesättningar
ökar, varför bekämpningsarbetet blir både dyrare
och mer komplicerat. Salmonella smittar mellan
djur och människa och det är därför mycket
angeläget med snabb och effektiv bekämpning.
Regeringen fortsätter 2010 att arbeta för att
utrota blåtunga samt hålla tillbaka salmonella.
En fördjupad analys av dessa frågor görs i den
utredning regeringen tillsatt för att göra en bred
översyn av lagstiftningen om djursjukdomar och
zoonoser, däribland salmonella (dir. 2007:175).
Utredarens förslag väntas i slutet av 2009.
Förslagen i regeringens proposition En ny
organisation för veterinär service och vid utbrott
av
smittsamma
djursjukdomar
(prop.
2008/09:211) syftar till att skapa en ökad
konkurrens inom sektorn samtidigt som ett gott
smitt- och djurskydd i hela landet bibehålls. Den
nya organisationen ska få genomslag med början
den 1 januari 2010.
Konsumenten har verktyg och förutsättningar att
välja

De livsmedel som säljs ska vara sunda och säkra.
Konsumenterna ska kunna lita på att de livsmedel som de äter verkligen är vad de utges för
att vara. Redligheten i livsmedelshanteringen ska
var god, exempelvis vid märkning och hantering.
Märkning är ett viktigt redskap för att konsumenten ska kunna välja bra, hälsosam och
miljömässigt hållbar mat efter sina önskemål och
behov. Översynen av det EG-gemensamma
regelverket om livsmedelsinformation till
konsument pågår. I förhandlingarna arbetar
Sverige för enkla, klara och tydliga
märkningsregler.
Under de närmaste åren kommer även en
översyn av det gemensamma EG-regelverket om

livsmedelshygien och -kontroll att ske. I översynen och i arbetet med att utforma gemensamma tolkningar av reglerna är en genomgående svensk ambition att uppnå enklare och
mindre kostsamma regler samtidigt som livsmedlens säkerhet inte äventyras.
Problematiken med ökad förekomst av övervikt och fetma och därtill relaterade följdsjukdomar i befolkningen leder både till stora kostnader för samhället och till lidande för enskilda
individer. För att underlätta för befolkningen att
i vardagen välja hälsosamma alternativ och vid
behov ändra matvanorna, bedrivs ett informationsarbete riktat till både konsumenter och
yrkesverksamma inom t.ex. restauranger,
förskola och skola. Ytterligare åtgärder för att
förbättra kunskapen om kostens och måltidernas
betydelse ska genomföras rörande bl.a. måltider i
skolan och inom äldreomsorgen.
Regeringen avser att fortsätta sin samverkan
med företrädare för branschen, experter, frivilligorganisationer och myndigheter inom
ramen för s.k. dialogforum. Vidare har Statens
folkhälsoinstitut i samverkan med Livsmedelsverket fått i uppdrag att bilda en samverkansgrupp på expertnivå för att bl.a. följa upp och
utvärdera insatser för goda matvanor och ökad
fysisk aktivitet. Syftet med båda insatserna är att
diskutera hur samhället kan främja goda matvanor och fysisk aktivitet.
De senaste åren har efterfrågan på ekologiska
livsmedel ökat kraftigt såväl nationellt som
internationellt. Riktade åtgärder inom bl.a.
landsbygdsprogrammet ger goda förutsättningar
för en ökad produktion av ekologiska livsmedel
som kan tillgodose konsumenternas efterfrågan i
handeln.
I utredningsbetänkandet Trygg med vad du
äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och
hållbar produktion (SOU 2009:8) föreslås bl.a.
att en ny livsmedelssäkerhetsmyndighet ska
bildas. Regeringen anser inte att tillräckliga skäl
föreligger för en så omfattande förändring av
myndighetsstrukturen inom jordbruks- och
fiskeområdet och avser därför inte att genomföra
förslaget. Regeringen bedömer att de förändringar som föreslagits och vad som anförts
avseende Statens jordbruksverk i propositionen
En ny organisation för veterinär service och vid
utbrott av smittsamma djursjukdomar (prop.
2008/09:211) är tillräckligt för att tillfredsställande hantera de problem som aktualiserats
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genom Riksdagens tillkännagivande (bet.
2002/03:MJU10, rskr. 2002/03:230).
Krisberedskap inom livsmedel och dricksvatten
I en analys inom Jordbruksdepartementet
rörande livsmedels- och dricksvattenförsörjningen betonas vikten av att kunna säkerställa
krisberedskapen. Det är nödvändigt att förbättra
förutsättningarna för att kunna hantera olika
former av störningar av mer eller mindre allvarlig
art. Det finns enligt rapporten behov av att förstärka samordningen av insatserna på området.
Regeringen bereder frågan i syfte att ge Livsmedelsverket denna samordnande funktion.
Antagonistiska angrepp, dvs. terroristangrepp
och andra medvetna sabotage, mot jordbrukssektorn inklusive efterföljande förädlingsled, har
allt mer uppmärksammats internationellt som en
framtida allvarlig hotbild. I de risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs årligen har det
framkommit att Sverige saknar en bred och
samlad kompetens inom detta område. Regeringen anser det därför angeläget att samla och
utveckla kompetens inom området och avser att
återkomma i frågan.
2.6.4

Internationellt samarbete

Regeringens politik i ett internationellt perspektiv stödjer de strategiska målen. Inom ramen för
arbetet i FAO (FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation), WTO, OECD, OIE (Världsorganisationen för djurhälsa), Internationella fördraget om växtgenetiska resurser och Codex
Alimentarius (FAO:s och WHO:s gemensamma
standardiseringsprogram), Nordiska Ministerrådet, FN:s kommission för hållbar utveckling
(CSD), UNFF (FN:s skogsforum) samt i andra
internationella sammanhang, driver regeringen
sina mål om öppnare och marknadsanpassad
handel på jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdet, klimathänsyn, en hållbar produktion i
jordbruks-, fiske- och skogsnäringen samt säkra
livsmedel. Ett fortsatt starkt engagemang i såväl
internationella skogs- samt fiskefrågor är också
viktigt samt värnandet om växt- och husdjursgenetiska resurser.
Sverige har genom sin höga kunskapsnivå och
långa skogliga tradition en hög trovärdighet
internationellt vad gäller skogsbruket och
skogens produktions- och miljövärden. Sverige
ska fortsätta att förmedla kunskap samt exportera sitt teknologiska kunnande. Regeringen
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avser att upprätthålla Sveriges starka roll
avseende skogsfrågor på den europeiska arenan
samt i det övriga internationella arbetet.
Under 2007–2008 steg livsmedelspriserna
kraftigt vilket bidragit till att antalet hungrande i
världen har ökat med cirka 150 miljoner under
de senaste tre åren, till drygt en miljard – och nu
är fler än någonsin tidigare enligt FAO. En sådan
utveckling motiverar krafttag från det internationella samfundet, särskilt mot bakgrund av att
livsmedelskrisen måste hanteras parallellt med
den ekonomiska krisen och stora utmaningar på
klimatområdet.
Världsbanken har pekat på ett särskilt positivt
samband mellan satsningar på jordbruk och
ekonomisk tillväxt i utvecklingsländer. Världsbanken har även visat på den stora ekonomiska
betydelse som en hållbar fiskeriförvaltning har
på global nivå.
Ökade och långsiktiga satsningar på jordbruk,
skogsbruk, fiske och landsbygdsutveckling, bl.a.
inom det internationella utvecklingssamarbetet,
är nödvändiga för att skapa en hållbar livsmedelsproduktion och tillväxt samt minskad
fattigdom i utvecklingsländer. Ökade resurser
via utvecklingssamarbetet kommer dock inte
vara tillräckligt. Utvecklingsländerna måste själva
i högre grad, i enlighet med Maputodeklarationen, prioritera jordbruk och landsbygdsutveckling i sina nationella budgetar. Utvecklingsländerna kan genom dialog och rådgivning
få stöd i utvecklingen av fungerande jordbruks-,
skogsbruks- och fiskenäringar. Parallellt med
långsiktiga insatser krävs också humanitärt stöd
på kort sikt.
Ett av regeringens prioriterade områden är att
stärka de internationella organisationernas övervakningsförmåga över den globala livsmedelsförsörjningen. Detta kommer att bidra till att
livsmedelskriser, likt den som uppkom under
2007–2008, i bästa fall kommer att kunna undvikas eller åtminstone hanteras mer effektivt i
framtiden.
Sverige kommer att verka för att ökad samstämmighet och samordning av insatser ska
stärka det internationella samfundets arbete för
en hållbar globalt tryggad livsmedelsförsörjning.
FAO:s arbete, inklusive organisationens fortsatta reform, utgör en prioritet i detta avseende.
Dessutom behöver jordbrukspolitiken, främst
i EU och USA, reformeras ytterligare och jordbruksmarknaderna avregleras. För den långsiktiga konkurrenskraften hos EU:s och Sveriges
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jordbrukare är globala jordbrukspolitiska reformer av stor vikt. Det kvarstår som en prioritet
för regeringen att avsluta Doharundan, dvs. att få
fram ett nytt handelsavtal inom ramen för
världshandelsorganisationen WTO. Som ett led i
detta arbete krävs ett fortsatt engagemang från
OECD genom framtagande av analyser och
utvecklande av politiska riktlinjer.
För det nordiska samarbetet inom Nordiska
ministerrådet för fiske och vattenbruk, jordbruk,
livsmedel och skogsbruk har ett nytt ramprogram antagits för 2009–2012. Programmet
grundar sig på de nordiska statsministrarnas
initiativ att profilera Norden som en global aktör
för att möta de stora utmaningarna globalisering
och klimatförändringar. Arbetet med klimatfrågor fortgår genom olika projekt. En annan
viktig fråga är genresurssamarbetet med den
nyinrättade gemensamma institutionen Nordiskt
Genresurscenter.
En tvåårig cykel för FN:s kommission för
hållbar utveckling (CSD-17) med inriktning
framförallt på jordbruk avslutades i maj 2009.
Medlemsländerna enades om en deklaration med
delvis nya slutsatser; att livsmedelsförsörjning är
högst prioriterat och att jordbruk och landsbygdsutveckling har en grundläggande och
central roll för en globalt hållbar utveckling –
ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Detta
lägger grunden för en mer framträdande roll för
jordbruk i det internationella utvecklingssamarbetet.
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3 Budgetförslag

3.1

Budgetförslag

Tabell 3.14 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor

3.1.1

1:1 Skogsstyrelsen

Uppdragsverksamhet

Tabell 3.12 Anslagsutveckling

Utfall 2008

Tusental kronor

2008

Utfall

332 009

2009

Anslag

338 316

2010

Förslag

345 137

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

(varav tjänsteexport)

-5 499
319 532

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010

2011

Beräknat

353 721

2

2012

Beräknat

357 948

3

(varav tjänsteexport)

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 346 159 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 343 426 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Skogsstyrelsens förvaltningskostnader. Anslaget får användas för att
medfinansiera insatser enligt rådets förordning
(EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005
om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.13 Offentligrättslig verksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

277 656

306 568

-28 912

12 253

11 955

298

192 748

192 732

16

15 720

14 929

791

222 000

212 000

10 000

15 000

14 000

1 000

Skogsstyrelsens offentligrättsliga verksamhet
utgörs av avgifter som erhålls för handel med
skogsodlingsmaterial (kontroll av frö- och
planthandel) från alla utom inomstatliga och
affärsverk.
Skogsstyrelsen bedriver uppdragsverksamhet
som i huvudsak finansieras genom avgifter.
Undantag är vissa arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
Avgiftsintäkterna får disponeras av Skogsstyrelsen.
Uppdragsverksamheten uppvisar ett kraftigt
underskott 2008. Det är utfallet av uppdrag åt
Arbetsförmedlingen som står för det största
underskottet. Avvecklingen av arbetsmarknadsåtgärderna Gröna jobb och Plusjobb har slutförts under 2008.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

228

210

18

Prognos 2009

192

165

27

Budget 2010

175

120
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Regeringens överväganden
I enlighet med förslag i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
(prop. 2008/09:162) ökade anslaget med 2 miljoner kronor 2009. Ytterligare 1 miljon kronor
tillförs 2010 och 2011.
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Regeringen föreslår att 345 137 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Skogsstyrelsen för
2010. För 2011 beräknas anslaget till
353 721 000 kronor
och
för
2012
till
357 948 000 kronor.
Tabell 3.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:1 Skogsstyrelsen
Tusental kronor
2010

2011

2012

336 316

336 316

336 316

Pris- och löneomräkning 2

11 769

19 374

26 488

Beslut

-1 000

-1 022

-4 391

-1 948

-947

-464

345 137

353 721

357 948

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.1.2

Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden

1:2 Insatser för skogsbruket

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

615 867

2009

Anslag

229 873

2010

Förslag

219 222

2011

Beräknat

219 570

2012

Beräknat

219 737

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget används för att täcka kostnader för
statsbidrag enligt förordningen (1993:555) om
statligt stöd till skogsbruket och finansierar
bidrag till sådant ädellövskogsbruk som regleras
särskilt i skogsvårdslagen (1979:429) och vissa
natur- och kulturmiljövårdsåtgärder. Anslaget
används också för att täcka kostnader för
biotopskydd och naturvårdsavtal.
Anslaget används vidare för att täcka kostnader för statsbidrag enligt förordning (2005:229)
om tillfälligt stöd för lagring av virke och förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av
skog på områden med stormfälld skog samt
statliga insatser för att övervaka och bekämpa
skadeinsektspopulationen i de stormdrabbade
områdena i södra Sverige.
Anslaget får användas till insatser för skogens
och jordbrukets roll för klimatet, inklusive förbättrade förutsättningar för en ökad produktion
av och ett hållbart uttag av biomassa.
Vidare får anslaget användas för vissa administrationskostnader hos Skogsstyrelsen.

322 650
390 049

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

I hanteringen av vissa bidrag och ersättningar till
skogsägare och för att skapa goda förutsättningar för fleråriga naturvårdsprojekt behöver
ekonomiska förpliktelser kunna ingås som
medför utgifter under kommande år. Regeringen
bör därför bemyndigas att under 2010 för anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket ingå ekonomiska
förpliktelser som, inklusive tidigare ingångna
förpliktelser, medför behov av framtida anslag på
högst 55 000 000 kronor efter 2010.

Tabell 3.17 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

24 307

25 862

27 000

-

-

Nya åtaganden

20 137

26 000

54 000

-

-

Infriade åtaganden

-18 582

-24 862

-26 000

-34 000

-21 000

Utestående åtaganden

25 862

27 000

55 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

30 000

30 000

55 000

-

-
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Regeringens överväganden

3.1.3

I propositionen Hållbart skydd av naturområden
(prop. 2008/09:214) föreslår regeringen bl.a. att
toleransavdraget vid områdesskydd avskaffas
fr.o.m. den 1 januari 2010. Mot bakgrund av
detta kan kostnaderna för biotopskyddsområden
till viss del förskjutas från 2009 till 2010. Outnyttjade medel 2009 får föras över till 2010.
I januari 2005 och 2007 drabbades södra
Sverige av stormarna Gudrun och Per. Regeringen följer utvecklingen noggrant i dessa
stormdrabbade områden för att snabbt kunna
vidta åtgärder inom befintliga anslag. Skogsstyrelsens uppdrag att övervaka och informera
markägare om skadeinsektspopulationen kommer därför att förlängas under 2010.
För 2009 tillfördes anslaget 30 miljoner kronor till insatser för att stärka skogens och jordbrukets roll för klimatet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 219 222 000 kronor anvisas under
anslaget 1:2 Insatser för skogsbruket för 2010. För
2011 beräknas anslaget till 219 570 000 kronor
och för 2012 till 219 737 000 kronor.

Tabell 3.19 Anslagsutveckling

Tabell 3.18 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:2 Insatser i skogsbruket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

249 873

249 873

249 873

-30 000

-30 000

-30 000

Förändring till följd av:
Beslut

Tusental kronor

Förslag/beräknat anslag

2008

Utfall

1 185

2009

Anslag

1 397

2010

Förslag

1 397

2011

Beräknat

1 397

2012

Beräknat

1 397

-303

-136

219 222

219 570

219 737

254
1 171

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används bl.a. för det alleuropeiska
skogssamarbetet, närområdessamarbete i skogsfrågor inom Östersjöregionen samt nordiskt
samarbete. FN:s skogssamarbete i form av
främst FN:s skogsforum, skogens roll i klimatkonventionen och FAO (FN:s jordbruks- och
livsmedelsorganisation) belastar också anslaget.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 1 397 000 kronor anvisas
under anslaget 1:3 Internationellt skogssamarbete
för 2009. För 2010 och 2011 beräknas anslaget
till oförändrad nivå.
Tabell 3.20 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Internationellt skogssamarbete
Tusental kronor

Anvisat 2009 1
-651

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt 2

1:3 Internationellt skogssamarbete

2010

2011

2012

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

1 397

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.1.4

1:4 Statens veterinärmedicinska
anstalt

Regeringens överväganden

Tabell 3.21 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

104 575

2009

Anslag

114 592

2010

Förslag

117 525

2011

Beräknat

120 273

2

2012

Beräknat

116 290

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

205
109 784

Regeringen föreslår att anslaget minskas med
2,5 miljoner kronor för att tillföras anslaget
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer
m.m.
Regeringen föreslår att 117 525 000 kronor
anvisas under anslaget 1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 120 273 000 kronor
respektive 116 290 000 kronor.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 117 525 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 111 405 tkr i 2010 års prisnivå.

Tabell 3.23 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Statens veterinärmedicinska anstalt
Tusental kronor

Anslaget används för Statens veterinärmedicinska anstalts (SVA) förvaltningskostnader. SVA är veterinärmedicinskt expert- och
serviceorgan åt myndigheter och enskilda och
utreder bl.a. uppkomst, orsak och spridningssätt
av sjukdomar hos djur. SVA:s uppgift är att
uppnå och vidmakthålla en god djur- och folkhälsa. Arbetet bedrivs genom forskning och
utveckling samt direkta förebyggande, diagnostiserande och bekämpande åtgärder rörande
infektionssjukdomar hos djur.
SVA medverkar vid utbrott av epizootiska
och zoonotiska sjukdomar och ansvarar för
Zoonoscentrum i Sverige.
SVA är nationellt veterinärmedicinskt laboratorium samt bl.a. internationell expertfunktion
(”Collaborating Centre”) för viss molekylär
diagnostik av virus (PCR-diagnostik) inom
ramen för Världsorganisationen för djurhälsa,
OIE. SVA är även utsett till gemenskapens
referenslaboratorium för campylobacter.

Anvisat 2009

Tusental kronor

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)
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2011

2012

114 592

114 592

114 592

3 433

6 193

8 608

-500

-512

-6 910

117 525

120 273

116 290

Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.1.5

1:5 Bidrag till
distriktsveterinärorganisationen

Tabell 3.24 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

98 544

2009

Anslag

99 694

2010

Förslag

104 102

2011

Beräknat

106 039

2

2012

Beräknat

108 160

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
99 694

1

Tabell 3.22 Uppdragsverksamhet

Utfall 2008

2010

Förändring till följd av:

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Uppdragsverksamhet

1

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

209 035

209 054

-19

(4 111)

(3 284)

(827)

210 000

211 000

-1 000

(4 000)

(3 400)

(600)

200 000

200 000

0

(4 000)

(3 400)

(600)

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 104 102 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 104 102 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för statens bidrag till distriktsveterinärorganisationen (DVO) och för att
minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader avseende livsmedelsproducerande
djur. Jordbruksverket är chefsmyndighet för
DVO.
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DVO:s främsta uppgift är att tillgodose behovet av sjuk- och hälsovård hos djur inom
animalieproduktionen och hos hästar som
används i jord- och skogsbruket. Om det finns
djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård inte
kan anvisas är en distriktsveterinär skyldig att
även tillhandahålla djursjukvård för övriga djur.
DVO ska, i samarbete med bl.a. den av lantbruksnäringen
organiserade
hälsokontrollverksamheten, medverka vid förebyggande
åtgärder, delta i kontroll- och bekämpningsprogram samt utföra officiella veterinäruppgifter. Enligt regeringens proposition En ny
organisation för veterinär service och vid utbrott
av
smittsamma
djursjukdomar
(prop.
2008/09:211) föreslås från den 1 januari 2010,
förutom den nya organisationen, att även privatpraktiserande veterinärer ska kunna utföra
sådana uppgifter som i dag enbart utförs av
distriktsveterinärer
däribland
delta
i
smittskydds- och jourberedskap. DVO finansieras i första hand av djurägarna och i övrigt av
anslag över statsbudgeten. Kostnaderna för jourverksamhet utgör en betydande del av anslaget.
Anslaget får även användas för att minska
avlägset boende djurägares veterinärkostnader
för vård av livsmedelsproducerande djur. Dessa
medel får disponeras till veterinär inom DVO
eller till annan veterinär som arbetar under
liknande former.
Enligt förordningen (1994:1313) om avgifter
vid veterinär yrkesutövning meddelar Jordbruksverket föreskrifter om avgifter vid sådan
veterinär yrkesutövning som står under verkets
tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs
av en distriktsveterinär eller av annan veterinär
på grund av en föreskrift eller ett myndighetsförordnande.

Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

497 093

484 246

12 847

Prognos 2009

510 000

520 000

-10 000

Budget 2010

510 000

510 000

0

Av tabellerna framgår storleken på DVO:s
avgiftsbelagda verksamhet, vilken finansierar
större delen av DVO.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 104 102 000 kronor
anvisas under anslaget 1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 106 039 000 kronor
respektive 108 160 000 kronor.
Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
Tusental kronor

Anvisat 2009

Tabell 3.25 Offentligrättslig verksamhet

2010

2011

2012

99 694

99 694

99 694

4 408

6 345

8 466

104 102

106 039

108 160

1

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.1.6

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1:6 Djurhälsovård och
djurskyddsfrämjande åtgärder

Tabell 3.28 Anslagsutveckling

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tabell 3.26 Uppdragsverksamhet

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Utfall 2008

5 261

5 261

Prognos 2009

6 200

Budget 2010

6 200

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Tusental kronor

2008

Utfall

19 901

0

2009

Anslag

14 708

6 200

0

2010

Förslag

14 708

6 200

0

2011

Beräknat

14 708

2012

Beräknat

14 708

Jordbruksverket uppbär och disponerar avgifterna.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-63
14 353

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Anslaget används för djurhälsovård i form av
förebyggande hälsokontroll och djursjukdatasystem. Insatser ska begränsa skadeverkningarna
av djursjukdomar och förebygga spridning av
smittsamma djursjukdomar som kan överföras
till både djur och människor.
Anslaget används även för stöd till biodling
och till djursjukdata.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Det av EU till hälften medfinansierade treåriga
honungsprogrammet,
totalt
omfattande
13,5 miljoner kronor, beviljas för ett år i taget
och löper i enlighet med EU:s budgetår. Nuvarande program gäller för 2008–2010.
Programmet har utökats från 4,5 miljoner kronor 2009 till 5 miljoner kronor 2010.
Av denna anledning föreslås att regeringen
bemyndigas att under 2010 för ramanslaget
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder fatta beslut som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 1 775 000 kronor under 2011.
Tabell 3.29 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

1 975

1 775

1 775

-

-

Nya åtaganden

1 575

1 775

1 775

-

-

Infriade åtaganden

-1 775

-1 775

-1 775

-1 775

-

Utestående åtaganden

1 775

1 775

1 775

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

1 775

1 775

1 775

-

-
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 14 708 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder för 2009. För 2010 och
2011 beräknas anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.30 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

14 708

14 708

14 708

14 708

14 708

14 708

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.7

1:7 Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar

Tabell 3.31 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

237 692

2009

Anslag

286 349

2010

Förslag

150 349

2011

Beräknat

124 349

2012

Beräknat

124 349

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget används för bekämpande av och beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar varvid
ersättning
lämnas
enligt
epizootilagen
(1999:657), zoonoslagen (1999:658) och lagen
om provtagning på djur m.m. (1992:1638) eller
med stöd av i lagarna meddelade föreskrifter.
Vidare används anslaget för bidrag till obduktionsverksamhet, för kostnader i samband med
fågelinfluensa, för utveckling och genomförande
av sjukdomskontroller och för genomförande av
EG-lagstiftningen om djurskydd, djurhälsa,
foder och livsmedel.
Anslaget används för nationell medfinansiering av kontroller för TSE (BSE och scrapie)
som Sverige enligt EU:s krav är skyldig att göra.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för
ramanslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar besluta om bidrag som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 4 500 000 kronor under
2011.

-10 878
268 316

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Tabell 3.32 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

1 262

2 008

4 500

-

-

2 931

4 500

4 500

-

-

-2 185

-2 008

-4 500

-4 500

-

Utestående åtaganden

2 008

4 500

4 500

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 500

4 500

4 500

-

-

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
På senare år har kostnaden för salmonellabekämpningen ökat. Flera faktorer spelar in, bl.a.
ökar antalet gårdar med stora djurbesättningar
varför bekämpningsarbetet blir både dyrare och
mer komplicerat.
Sverige fick sitt första blåtungefall 2008 och
den vaccinationskampanj som sattes igång med
syfte att utrota sjukdomen i Sverige måste fullföljas. Från och med november 2009 startar
revaccineringen som beräknas pågå 2010 och
2011. Flera andra länder i EU är drabbade och
EU-länderna agerar i stort enligt en gemensam
strategi med syfte att utrota sjukdomen genom
vaccination.
Regeringen föreslår att 150 349 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 124 349 000 kronor.
Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

150 349

150 349

150 349

Från och med 2010 överförs den del av anslaget som avser ersättning för renar som skadats
eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn samt
kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur till anslaget 1:28 Främjande av rennäringen
m.m.
Regeringens överväganden
År 2009 tillfördes anslaget engångsvis
20 miljoner kronor eftersom tillväxten i populationen av säl och stora rovdjur beräknades öka
utgifterna.
Tillväxten i populationer av säl gör att utgifterna förväntas öka. Antalet rovdjur förväntas bli
på nuvarande höga nivå. I syfte att behålla möjligheten till ersättning för skada på tamdjur,
fångst och redskap föreslår regeringen att anslaget höjs med 10 miljoner kronor 2010–2012. Av
dessa 10 miljoner kronor kommer 5 miljoner
kronor att användas till rovdjursersättningar
inom renskötselområdet.
Regeringen föreslår att 51 778 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Ersättningar för viltskador m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat belopp.

Förändring till följd av:
Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Ersättningar för viltskador m.m.

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

-26 000

-26 000

Tusental kronor
2010

2011

2012

110 975

110 975

110 975

Beslut

-10 000

-10 000

-10 000

Överföring till/från andra
anslag

-49 197

-49 197

-49 197

51 778

51 778

51 778

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

150 349

124 349

Anvisat 2009

124 349

Förändring till följd av:

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.8

1:8 Ersättningar för viltskador m.m.
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tusental kronor

Utfall

107 803

2009

Anslag

110 975

2010

Förslag

51 778

2011

Beräknat

51 778

2012

Beräknat

51 778

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-8 975
101 880

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att förebygga skada av vilt
och ersättning för sådan skada. Rätten till ersättning regleras i viltskadeförordningen (2001:724).
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Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Tabell 3.34 Anslagsutveckling

2008

1

Viltvårdsfonden

Jägare är enligt 49 § jaktförordningen (1987:905)
skyldiga att betala viltvårdsavgift på 300 kronor
per år till Viltvårdsfonden. Medlen ur fonden
används för att främja viltvården och andra
liknande ändamål som är förenliga med jaktlagens syfte. Jaktåret omfattar tiden den 1 juli–
den 30 juni. Merparten av viltvårdsavgifterna
betalas till fonden i början av jaktåret medan
utgifterna är fördelade över kalenderåret.
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Mot denna bakgrund föreslås att regeringen
bemyndigas låta Kammarkollegiet ha tillgång till
en särskild kredit för Viltvårdsfonden i Riksgäldskontoret på högst 5 000 000 kronor för
2010.
3.1.9

Tabell 3.37 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Tillsyn
Utfall 2008

1:9 Statens jordbruksverk

Tabell 3.36 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

20 018

22 457

-2 439

Prognos 2009

24 600

25 800

-1 200

Budget 2010

25 700

25 500

200

Djur
Utfall 2008

22 753

23 087

-334

2008

Utfall

505 038

2009

Anslag

552 796

2010

Förslag

408 889

2011

Beräknat

414 757

2

Växt
Utfall 2008

419 713

3

Prognos 2009
Budget 2010

9 500

2012

Beräknat

1

-12 586

Intäkter
som får
disponeras

533 793

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 405 719 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 402 516 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Statens jordbruksverks
förvaltningskostnader, kostnader för à jourföring av blockdatabasen, Tullverkets särkostnader för exportbidragskontroller m.m. Jordbruksverket ska medverka till en korrekt
tillämpning av EU:s regelverk så att finansiella
korrigeringar undviks. Jordbruksverket är fondkoordinator för EU-stöden och det enda
ackrediterade utbetalningsstället för EU-stöd
finansierade av garantifonden för jordbruket
(EGFJ) och jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Vidare är Jordbruksverket
förvaltningsmyndighet för landsbygdsprogrammet under perioden 2007–2013.
Verket bistår regeringen och medverkar i det
europeiska och internationella arbetet inom
jordbruksområdet.

Prognos 2009

23 000

26 300

-3 300

Budget 2010

22 500

23 500

-1 000

8 709

10 182

-1 473

10 000

10 600

-600

9 850

-350

Utsäde
Utfall 2008

7 163

7 727

-564

Prognos 2009

7 400

7 400

0

Budget 2010

7 600

7 300

300

Jordbruksverket uppbär och disponerar avgifter
inom områdena Tillsyn, Djur, Växt och Utsäde.
Tabell 3.38 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Vatten
Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

8 513

8 540

-27

Prognos 2009

12 800

10 400

2 400

Budget 2010

12 800

12 600

200

Tillsyn
Utfall 2008

4 053

4 053

0

Prognos 2009

4 100

4 100

0

Budget 2010

4 100

4 100

0

Utsäde
Utfall 2008

22 041

22 337

-296

Prognos 2009

22 900

22 100

800

Budget 2010

23 700

22 900

800

Jordbruksverket uppbär och disponerar avgifter
som utgörs av vattenhushållning, köttklassifiering, distriktsveterinärverksamheten, laboratorieundersökningar av utsäde, kvalitetsanalyser
och andra undersökningar av utsäde och växtsorter samt kvalitetsanalys av foder- och kvarnspannmål.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
1,5 miljoner kronor för att tillföras anslaget
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer
m.m.
Regeringen föreslår att 408 889 000 kronor
anvisas under anslaget 1:9 Statens jordbruksverk
för 2010. För 2011 beräknas anslaget till
414 757 000 kronor och för 2012 till
419 713 000 kronor.
Tabell 3.39 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Statens jordbruksverk
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

554 796

554 796

554 796

16 014

28 730

40 401

-159 830

-194 723

-201 956

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

26 000

26 520

-2 091

-47

-48

408 889

414 757

419 713

Övrigt 3
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

liksom undersökningar av växtprover som av
Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för
laboratoriemässig diagnostisering. Åtgärder för
ett behovsanpassat växtskydd i ett förändrat
klimat omfattas. Vidare belastar delar av kostnaderna för växtinspektionens internationella
engagemang anslaget. Slutligen används anslaget
för kostnader för verifiering av de svenska
skyddade zonerna.
Regeringens överväganden
Klimatförändringar kan leda till ökade problem
med ogräs, växtsjukdomar och skadegörare.
Jordbruksverket har därför genom propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik
– Klimat (prop. 2008/09:162) fått i uppdrag att
ta fram ett praktiskt inriktat och fördjupat
kunskapsunderlag i syfte att förebygga och
hantera sådana problem. För detta har medel
avsatts med 2 miljoner kronor 2009 och
ytterligare 1 miljon kronor 2010 respektive 2011.
Regeringen föreslår att 6 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:10 Bekämpande av växtsjukdomar för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 6 000 000 kronor respektive
3 000 000 kronor.
Tabell 3.41 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Bekämpande av växtsjukdomar
Tusental kronor

3.1.10 1:10 Bekämpande av
växtsjukdomar

Anvisat 2009
Beslut

Tusental kronor

2008

Utfall

3 038

2009

Anslag

5 000

2010

Förslag

6 000

2011

Beräknat

6 000

2012

Beräknat

3 000

2010

2011

2012

5 000

5 000

5 000

1 000

1 000

-2 000

6 000

6 000

3 000

Förändring till följd av:

Tabell 3.40 Anslagsutveckling

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Överföring till/från andra
anslag

0

Övrigt

4 879

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnader för åtgärder mot
växtskadegörare
enligt
växtskyddslagen
(1972:318) samt för vissa förluster till följd av
sådana åtgärder. Kostnader för beredskapsåtgärder, akuta skyddsåtgärder, marknadskontroller, inventeringar m.m. mot karantänskadegörare finansieras också med detta anslag
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1

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.1.11 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag
m.m.
Tabell 3.42 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

6 987 279

2009

Anslag

6 936 783

2010

Förslag

8 174 757

2011

Beräknat

6 949 757

2012

Beräknat

6 949 757

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

112 428
6 879 013

brukarna förutom att bruka marken även ha
stödrätter för motsvarande areal jordbruksmark.
Ett villkor för fullt utbetalt stöd är att de s.k.
tvärvillkoren är uppfyllda. Bidragen är begränsade antingen i takbelopp i euro på nationell
nivå, t.ex. gårdsstöd eller maximal areal inom
EU, t.ex. stöd till energigrödor. Med anledning
av beslutet av den s.k. Hälsokontrollen av den
gemensamma jordbrukspolitiken kommer cirka
178 miljoner kronor att moduleras, dvs. föras
över från gårdsstödet till landsbygdsstöd.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget utbetalas gårdsstöd, handjursbidrag, stöd för proteingrödor, energigrödor,
stöd för kontrakterad stärkelsepotatis, stöd för
kvalitetscertifiering samt bidrag från EU för
bekämpande av djursjukdomar. Stöden är
gemensamma för hela EU och finansieras helt
från EU-budgeten. För att få gårdsstöd måste

Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2010 avseende ramanslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 250 000 000 kronor under 2011.

Tabell 3.43 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

213 431

167 904

170 000

-

-

Nya åtaganden

167 904

170 000

250 000

-

-

Infriade åtaganden

-213 431

-167 904

-170 000

-250 000

-

Utestående åtaganden

167 904

170 000

250 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

170 000

170 000

250 000

-

-
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Regeringens överväganden
På grund av bl.a. förändringar i valutakursen
(SEK/EUR) kommer utbetalningen av gårdsstöd att öka under 2010. Regeringen föreslår att
anslaget ökas med 1 225 000 000 kronor 2010.
Regeringen föreslår att 8 174 757 000 kronor
anvisas under anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 6 949 757 000 kronor.
Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

6 923 633

6 923 633

6 923 633

1 251 124

26 124

26 124

8 174 757

6 949 757

6 949 757

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.12 1:12 Intervention och exportbidrag
för jordbruksprodukter
Tabell 3.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

536 780

2009

Anslag

1 007 504

2010

Förslag

1 007 504

2011

Beräknat

1 007 504

2012

Beräknat

1 007 504

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

475 106
774 647

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnader för intervention,
stöd i form av produktions-, konsumtions- och
marknadsföringsbidrag, exportbidrag, fiberberedning, stöd till biodling i enlighet med EU:s
regler samt för omstruktureringsstöd för sockersektorn. Anslaget finansieras via EU-budgeten.
Vissa s.k. tekniska kostnader till följd av offentlig lagring regleras dock under anslaget
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2010 avseende anslaget 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter godkänna stöd som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst 115 000 000
kronor under 2011 och högst 35 000 000 kronor
under 2012.

Tabell 3.46 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

280 006

168 316

144 314

-

-

167 896

128 550

77 530

-

-

-279 586

-152 552

-71 844

-115 000

-35 000

Utestående åtaganden

168 316

144 314

150 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

245 000

232 000

150 000

-

-

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
Medelsbehovet är liksom tidigare svårt att förutse då utgiftsprognoserna är mycket osäkra
gällande produktion, priser och svängningar i
valutakursen gentemot euron.
Regeringen föreslår att 1 007 504 000 kronor
anvisas under anslaget 1:12 Intervention och
exportbidrag för jordbruksprodukter för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat
belopp.
Tabell 3.47 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 007 504

1 007 504

1 007 504

med s.k. tekniska kostnader för offentlig lagring
i den mån som ersättning inte erhålls från EUbudgeten.
Regeringens överväganden
Medelsbehovet på anslaget kan variera mycket
mellan olika år. Det beror huvudsakligen på
eventuella finansiella korrigeringar och s.k.
tekniska kostnader för offentlig lagring som inte
ersätts av EU.
Regeringen föreslår att 75 472 000 kronor
anvisas under anslaget 1:13 Finansiella korrigeringar m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.49 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Finansiella korrigeringar m.m.

Förändring till följd av:
Beslut

Tusental kronor

Överföring till/från andra
anslag

Anvisat 2009

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1 007 504

1 007 504

1

2010

2011

2012

75 472

75 472

75 472

75 472

75 472

75 472

Förändring till följd av:

1 007 504

Beslut

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3.1.13 1:13 Finansiella korrigeringar
m.m.1

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 3.48 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

53 629

2009

Anslag

126 472

2010

Förslag

75 472

2011

Beräknat

75 472

2012

Beräknat

75 472

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 359
128 426

3.1.14 1:14 Fiskeriverket
Tabell 3.50 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Anslaget har bytt namn från Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.
2
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för eventuella finansiella korrigeringar och straffavgifter som Europeiska
kommissionen kan komma att ålägga Sverige
förknippade med granskning av Sveriges utnyttjande av EU:s jordbruksfonder. Vidare får anslaget användas för eventuella räntekostnader,
rättegångskostnader,
revisionsoch
kontrollkostnader förknippade med Jordbruksverkets inbetalningar av avgifter till den europeiska gemenskapen. Anslaget får även användas
till skadestånd. Dessutom får anslaget belastas

2008

Utfall

140 211

2009

Anslag

154 546

2010

Förslag

168 359

2011

Beräknat

172 105

2

2012

Beräknat

158 341

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

854
151 560

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 168 359 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 151 857 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Fiskeriverkets förvaltningskostnader. Fiskeriverket ska medverka i
Sveriges strävan att inom den gemensamma
fiskeripolitiken uppnå ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart fiske och vattenbruk,
medverka till att miljökvalitetsmålen uppnås
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samt följa, utvärdera och hålla regeringen informerad om fiskresursernas tillstånd och utvecklingen inom fiskerinäringen.
Vidare ska Fiskeriverket bidra till en livskraftig och miljöanpassad livsmedelsproduktion
till nytta för konsumenterna, medverka till att
öka allmänhetens fiskemöjligheter samt främja
och bedriva forskning och utvecklingsverksamhet inom fiskets område.
Verket ska även medverka i genomförandet av
politiken för regional tillväxt, bistå regeringen
och medverka i arbetet med internationella
fiskefrågor och förhandlingar. Fiskeriverket har
det övergripande ansvaret för den svenska
fiskerikontrollen.

Ytterligare 1 miljon kronor tillförs 2010 och
2011.
Regeringen föreslår att 168 359 000 kronor
anvisas under anslaget 1:14 Fiskeriverket för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
172 105 000 kronor respektive 158 341 000 kronor.
Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Fiskeriverket
Tusental kronor
2011

2012

157 546

157 546

157 546

Pris- och löneomräkning 2

5 274

8 897

12 227

Beslut

6 000

6 134

-10 951

-461

-471

-481

168 359

172 105

158 341

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Övrigt 3

Tabell 3.51 Uppdragsverksamhet

Förslag/beräknat anslag

Tusental kronor

1

Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

Utfall 2008

41 143

41 028

116

(10 475)

(10 262)

(213)

Prognos 2009

38 997

38 997

0

(varav tjänsteexport)

(8 798)

(8 798)

(0)

Budget 2010

40 324

40 324

0

(varav tjänsteexport)

(9 105)

(9 105)

(0)

(varav tjänsteexport)

2010
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.1.15 1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
Tabell 3.53 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Under budgetåret 2008 fick Fiskeriverket drygt
41 miljoner kronor i avgiftsintäkter från sin
uppdragsverksamhet. Avgiftsintäkterna får
disponeras av Fiskeriverket.
Intäkterna i uppdragsverksamheten kommer
från Fiskeriverkets undersökningsfartyg, utredningskontor och laboratorier.
Fiskeriverkets tjänsteexport hänförs till internationell konsultverksamhet, i första hand
grundat på ett avtal med Sida och i viss mån s.k.
twinningprojekt inom ramen för EU:s förmedlemskapsstrategi.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget tillförs
5 miljoner kronor för att förbättra och utveckla
fiskerikontrollen. I enlighet med förslag i propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat (prop. 2008/09:162) ökade
anslaget med 15 miljoner kronor 2009.
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2008

Utfall

26 384

2009

Anslag

28 000

2010

Förslag

28 000

2011

Beräknat

28 000

2012

Beräknat

28 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

39 354
28 210

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används framför allt för nationellt stöd
till åtgärder som medfinansieras av EU via Europeiska fiskerifonden inom ramen för fiskeprogrammet. Anslaget kan även användas för
medfinansiering av andra EG-projekt som ligger
i linje med fiskeprogrammet.
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Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Tabell 3.54 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

0

36 538

16 728

-

-

Nya åtaganden

44 285

4 549

12 484

-

-

Infriade åtaganden

-7 747

-24 359

-15 212

-10 000

-4 000

Utestående åtaganden

36 538

16 728

14 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

52 000

28 000

14 000

-

-

Regeringen bör bemyndigas att under 2010 avseende anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
godkänna stöd som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 10 000 000 kronor 2011 och högst
4 000 000 kronor 2012.

3.1.16 1:16 Från EG-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tabell 3.56 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden
Det svenska programmet för fiskerinäringen avseende perioden 2007–2013, Europeiska fiskerifonden, EFF, började genomföras under 2008.
Finansieringen från EFF uppgår till totalt närmare 55 miljoner euro. Över sjuårsperioden blir
den genomsnittliga årliga budgetramen cirka
7,8 miljoner euro. För att få hela Sveriges tilldelning från EU-budgeten måste nationell medfinansiering med motsvarande belopp, dvs.
50 procent nationell offentlig medfinansiering,
tillföras programmet, vilket ger programmet en
total årlig budget på cirka 140 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att 28 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket
m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till oförändrat belopp.

2008

Utfall

68 797

2009

Anslag

70 000

2010

Förslag

70 000

2011

Beräknat

70 000

2012

Beräknat

70 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

191 748
109 712

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är att finansiera det belopp
som motsvarar EU:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m. som redovisas under
anslaget 1:15 Strukturstöd till fisket m.m. Sverige
har tilldelats närmare 55 miljoner euro från
Europeiska fiskerifonden under programperioden 2007–2013.

Tabell 3.55 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

28 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Tabell 3.57 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

0

51 987

95 000

-

-

Nya åtaganden

59 734

77 671

36 000

-

-

Infriade åtaganden

-7 747

-34 658

-70 000

-49 000

-12 000

Utestående åtaganden

51 987

95 000

61 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

120 000

95 000

61 000

-

-

Regeringen bör bemyndigas att under 2010 avseende anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. godkänna stöd
som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
49 000 000 kronor
2011
och
högst
12 000 000 kronor under 2012.

3.1.17 1:17 Fiskevård
Tabell 3.59 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Regeringens överväganden

2008

Utfall

25 749

2009

Anslag

26 832

2010

Förslag

24 832

2011

Beräknat

24 832

2012

Beräknat

24 832

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 888
26 970

1

Nationell medfinansiering sker under anslaget
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
Regeringen föreslår att 70 000 000 kronor
anvisas under anslaget 1:16 Från EG-budgeten
finansierade strukturstöd till fisket m.m. för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket
m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

Förändring till följd av:
Beslut

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för bl.a. bildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn, främjande av den
biologiska mångfalden och biotopvård, insatser
för bevarandet av hotade arter samt utsättning av
fisk.
Anslaget används även till fiskevård främst i
allmänna och enskilda vatten med fritt handredskapsfiske i kustområden och i sjöarna Vänern,
Vättern, Hjälmaren, Mälaren samt Storsjön i
Jämtland.
Allmän fiskevård finansieras för närvarande
delvis av anslaget för fiskevård men också av
vattenavgiftsmedel i enlighet med vattendomar.

Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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Regeringen föreslår att anslaget minskas med
2 miljoner kronor för att tillföras anslaget
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Regeringen föreslår att 24 832 000 kronor
anvisas under anslaget 1:17 Fiskevård för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat belopp.
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Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:17 Fiskevård

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Tusental kronor

Tabell 3.62 Offentligrättslig verksamhet

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

Tusental kronor

26 832

26 832

26 832

Offentligrättslig
verksamhet

-2 000

-2 000

-2 000

Utfall 2008

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

24 832

24 832

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

175 447

171 910

3 537

Prognos 2009

175 786

185 082

-9 296

Budget 2010

180 000

180 000

0

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

8 754

8 756

-2

(3 295)

(2 684)

(611)

9 636

10 470

-834

(3 219)

(3 224)

(-5)

24 832

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 3.63 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

3.1.18 1:18 Livsmedelsverket
Utfall 2008
Tabell 3.61 Anslagsutveckling

(varav tjänsteexport)

Tusental kronor

Prognos 2009

2008

Utfall

180 328

2009

Anslag

191 977

2010

Förslag

200 292

2011

Beräknat

194 890

2

2012

Beräknat

188 635

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

(varav tjänsteexport)

2 619
189 898

Budget 2010

10 100

10 000

100

(varav tjänsteexport)

(3 400)

(3 300)

(100)

Regeringens överväganden

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 190 846 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 181 099 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Livsmedelsverkets förvaltningskostnader. Livsmedelsverket ska som
central förvaltningsmyndighet för livsmedelsfrågor i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i
livsmedelshanteringen och bra matvanor. Livsmedelsverkets främsta uppgifter är att utarbeta
regler inom livsmedelsområdet, utöva kontroll
enligt livsmedelslagen (2006:804), leda och samordna livsmedelskontrollen, hålla regeringen
informerad om utvecklingen på livsmedelsområdet samt bistå regeringen i EU-arbetet och
annat internationellt arbete på livsmedelsområdet. Vidare genomför verket utredningar
och praktiska vetenskapliga undersökningar om
livsmedel och matvanor samt utvecklar metoder
för livsmedelskontrollen, informerar konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om
gällande regelverk och om andra viktiga förhållanden på livsmedelsområdet. Livsmedelsverket ansvarar även för köttkontrollen vid landets slakterier.

Regeringen föreslår att 200 292 000 kronor
anvisas under anslaget 1:18 Livsmedelsverket för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
194 890 000 kronor respektive 188 635 000 kronor.
Tabell 3.64 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:18 Livsmedelsverket
Tusental kronor
2010

2011

2012

191 977

191 977

191 977

Pris- och löneomräkning 2

6 315

10 517

14 567

Beslut

2 000

-7 604

-17 909

200 292

194 890

188 635

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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3.1.19 1:19 Livsmedelsstatistik

3.1.20 1:20 Jordbruks- och
livsmedelsstatistik finansierad från
EG-budgeten

Tabell 3.65 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

23 360

2009

Anslag

24 554

2010

Förslag

24 935

2011

Beräknat

23 589

2012

Beräknat

24 061

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-234

Tabell 3.67 Anslagsutveckling
Tusental kronor

23 733

2008

Utfall

6 500

2

2009

Anslag

7 356

3

2010

Förslag

7 356

2011

Beräknat

7 356

2012

Beräknat

7 356

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 22 986 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 22 986 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för statistik inom jordbruksområdet, inklusive kostnader för en statistisk
årsbok inom jordbruks- och livsmedelsområdet
samt sammanställningar av statistik i senare led i
livsmedelskedjan. I anslaget ingår även framtagandet av statistik över prisutvecklingen i
konsument- och producentleden på jordbruksprodukter.
Regeringens överväganden

Tabell 3.66 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:19 Livsmedelsstatistik

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för EU:s finansiering av jordbruks- och livsmedelsstatistik och EU:s årliga
bokföringsundersökning och strukturstatistik.
Enligt rådets förordning (EG) nr 2467/96 av den
17 december 1996 ska i varje medlemsland
särskilda gemenskapsundersökningar om företagsstrukturen i jordbruket genomföras 2010,
2013 och 2016.

Regeringen föreslår att 7 356 kronor anvisas
under anslaget 1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.68 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:20 Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EGbudgeten
Tusental kronor

2010

2011

2012

24 554

24 554

24 554

381

1 035

1 547

-2 000

-2 040

Anvisat 2009

2011

2012

7 356

7 356

7 356

7 356

7 356

7 356

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Övrigt

1

24 935

23 589

24 061

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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2010

Beslut

Beslut

Förslag/beräknat anslag

1

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:

1

6 343

1

Tusental kronor

Pris- och löneomräkning 2

1 077

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att anslaget minskas med
2 miljoner kronor 2011 och 2012 för att tillföras
anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Regeringen föreslår att 24 935 000 kronor
anvisas under anslaget 1:19 Livsmedelsstatistik för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 23 589 000
kronor för och 2012 till 24 061 000 kronor.

Anvisat 2009 1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

3.1.21 1:21 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor
Tabell 3.69 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

20 321

2009

Anslag

43 980

2010

Förslag

53 980

2011

Beräknat

37 410

2012

Beräknat

24 910

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

11 159
41 474

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för åtgärder inom livsmedelsområdet främst för att främja exporten av
svenska livsmedel och regional utveckling av
livsmedelsförädling. Anslaget används även till
stöd för marknadsföring och deltagande i mässor
samt stöd till projektverksamhet med syfte att
öka kompetens och utveckla produkter, processer, teknik och logistiklösningar med anknytning
till livsmedelsförädling enligt förordningen
(2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet. Anslaget finansierar åtgärder inom
ramen för en livsmedelsstrategi för hela Sverige.
Vidare får anslaget användas för kommunikationsinsatser och för satsningar för mat inom
offentlig sektor.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Regeringen bör bemyndigas att under 2010 för
ramanslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför utgifter på högst
10 000 000 kronor under 2011.
Tabell 3.70 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Ingående åtaganden

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

0

8 000

17 000

-

-

8 000

17 000

10 000

-

-

0

-8 000

-17 000

-10 000

-

Utestående åtaganden

8 000

17 000

10 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

8 000

17 000

10 000

-

-

Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
Regeringen avser att stärka arbetet med Sverige –
det nya matlandet genom satsningar inriktade
mot kommunikation och mot mat i offentlig
sektor.
Regeringen föreslår att 53 980 000 kronor
anvisas under anslaget 1:21 Konkurrenskraftig
livsmedelssektor för 2010. För 2011 beräknas
anslaget till 37 410 000 kronor och för 2012 till
24 910 000 kronor.
Tabell 3.71 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

43 980

43 980

43 980

10 000

-6 570

-19 070

Förändring till följd av:
Beslut

länder i Central- och Östeuropa, utvecklingsoch Newly Industrialised Countries-länder.
Regeringens överväganden
Avgiften till FAO har ökat till följd av beslut
inom organisationen att öka medlemsavgiften
från sina medlemmar. Dessutom påverkas kostnaderna för avgiften av rådande valutakurser.
Regeringen föreslår därför att anslaget tillförs
7 miljoner kronor 2010 och därefter 5 miljoner
kronor 2011 och 2012.
Regeringen föreslår att 43 866 000 kronor anvisas under anslaget 1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 41 866 000 kronor.
Tabell 3.73 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

53 980

37 410

24 910

Anvisat 2009

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1

39 728

2009

Anslag

49 866

2010

Förslag

43 866

2011

Beräknat

41 866

2012

Beräknat

41 866

36 866

36 866

7 000

5 000

5 000

43 866

41 866

41 866

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

213
48 870

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål är huvudsakligen att finansiera kostnader för medlemskap i internationella
organisationer inom jordbruksdepartementets
ansvarsområde. Den dominerande posten är
kostnaden för Sveriges medlemskap i FAO,
FN:s jordbruks- och livsmedelsorganisation.
Anslaget används även för kostnader i samband med obligatoriskt deltagande i vissa internationella möten och konferenser. En del av
anslaget avser kostnader för EU:s regionala rådgivande nämnder inom fiskeripolitiken, nordiskt
samarbete samt bilateralt forskarutbyte med
78

36 866

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Tusental kronor

Utfall

2012

Överföring till/från andra
anslag

3.1.22 1:22 Bidrag till vissa internationella
organisationer m.m.

2008

2011

Förändring till följd av:
Beslut

Tabell 3.72 Anslagsutveckling

2010

3.1.23 1:23 Åtgärder för landsbygdens
miljö och struktur
Tabell 3.74 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2 552 944

2009

Anslag

2 934 431

2010

Förslag

2 965 931

2011

Beräknat

2 965 931

2012

Beräknat

2 765 931

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 634 129
2 658 117

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för åtgärder inom ramen för
Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 inklusive kvarvarande utbetalningar från programperioden 2000–2006.
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Anslaget används för det nationella stödet till
jordbruket i norra Sverige enligt förordningen
(1996:93) om nationellt stöd till jordbruket i
norra Sverige. Slutligen finansieras återföringen
av skatterna på handelsgödsel och bekämpningsmedel. Del av skatten på handelsgödsel
utgör medfinansiering i landsbygdsprogrammet
2007–2013.
En mindre del av anslaget används för uppföljning, utvärdering, administration och
kontroll av verksamheten under anslaget.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under
anslaget är ersättningsformer som bygger på
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Det
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2010 för ramanslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur besluta om bidrag som
inklusive tidigare gjorda åtaganden medför
behov av framtida anslag på högst
1 900 000 000 kronor under 2011, högst
544 400 000 kronor under 2012, högst
318 300 000 kronor under 2013, högst
208 700 000 kronor under 2014 och högst
28 600 000 kronor därefter.
Tabell 3.75 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

4 330 502

4 196 835

3 093 840

-

-

1 108 055

809 372

1 404 138

-

-

-1 241 722

-1 912 367

-1 497 978

-1 900 000

-1 100 000

Utestående åtaganden

4 196 835

3 093 840

3 000 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 900 000

4 000 000

3 000 000

-

-

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
Sverige har från Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling tilldelats totalt cirka
1 953 miljoner euro för landsbygdsprogrammet
för perioden 2007–2013. Landsbygdsprogrammet medfinansieras nationellt inom ramar som
anges i EU:s landsbygdsförordning och som
preciseras i programmet.
Anslaget 1:24 Från EG-budgeten finansierade
åtgärder för landsbygdens miljö och struktur, ökar i
omfattning med anledning av den Europeiska
ekonomiska återhämtningsplanen, vilket framgår
av regeringens överväganden under det anslaget.
Regeringen föreslår att anslaget 1:23 Åtgärder
för landsbygdens miljö och struktur minskas 2010
med motsvarande belopp, 47,5 miljoner kronor.
Därmed ökar inte landsbygdsprogrammets
totala belastning på statsbudgeten. År 2011 och
2012 beräknar regeringen att motsvarande
minskning görs.
I anslagsberäkningen ingår att skatterna på
handelsgödsel och bekämpningsmedel kommer
att återföras 2010–2011. Från 2012 sker ingen
återföring av skatt på handelsgödsel eftersom
regeringen föreslår att skatten avskaffas den
1 januari 2010.
Regeringen föreslår att 2 965 931 000 kronor
anvisas under anslaget 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 2 965 931 000 kronor
respektive 2 765 931 000 kronor.
Tabell 3.76 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

3 013 431

3 013 431

3 013 431

-47 500

-47 500

-247 500

2 965 931

2 965 931

2 765 931

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.1.24 1:24 Från EG-budgeten
finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur
Tabell 3.77 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

1 969 441

2009

Anslag

2 347 262

2010

Förslag

2 654 546

2011

Beräknat

2 654 546

2012

Beräknat

2 654 546

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 501 236
2 164 281

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för åtgärder inom ramen för
Sveriges landsbygdsprogram 2007–2013 motsvarande EU:s finansiering av detta program.
Finansiering sker via Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
Huvuddelen av åtgärderna som finansieras under
anslaget är ersättningsformer som bygger på
fleråriga förpliktelser om utbetalningar. Detta
innebär att staten åtar sig framtida ekonomiska
förpliktelser som inte ryms inom ramen för de
av riksdagen årligen anvisade anslagsmedlen.
Regeringen bör därför bemyndigas att under
2010 för ramanslaget 1:24 Från EG-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 100 000 000 kronor under
2011, högst 626 900 000 kronor under 2012,
högst 422 500 000 kronor under 2013, högst
326 200 000 kronor under 2014 och högst
24 400 000 kronor därefter.
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Tabell 3.78 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

3 954 446

3 784 924

2 819 409

-

-

Nya åtaganden

1 082 969

810 411

2 057 673

-

-

-1 252 490

-1 775 926

- 1 377 082

-2 100 000

-1 400 000

Utestående åtaganden

3 784 924

2 819 409

3 500 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 200 000

4 000 000

3 500 000

-

-

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Sverige tilldelades 2006 från EU-budgeten cirka
1 953 miljoner euro för landsbygdsprogrammet
för perioden 2007–2013. I beloppet ingick medel
från då beslutad modulering av gårdsstödet.
Finansiering sker genom Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Till
följd av den s.k. hälsokontrollen av den gemensamma jordbrukspolitiken, och den gemensamma ekonomiska återhämtningsplanen har
ytterligare cirka 100 miljoner euro från fonden
fördelats till Sverige för programperioden 2007–
2013. Genom överföring av outnyttjade medel
inom ramen för gårdsstödet har Sverige getts
möjlighet att därutöver tillföra 27 miljoner euro
för finansiering av landsbygdsprogrammet 2007–
2013. Regeringen har under 2009 fattat beslut
om förslag till programändringar med anledning
av hälsokontrollen och förändrade förutsättningar för miljöersättningar, däribland för skötsel av betesmarker och slåtterängar. Den nationella medfinansieringen av nya och förstärkta
insatser i programmet kommer att ske inom
befintliga tidigare beslutade ramar för programperioden 2007–2013 inom anslaget 1:23 Åtgärder
för landsbygdens miljö och struktur. Det blir
möjligt genom att det finns utrymme att öka
EJFLU:s andel av hela landsbygdsprogrammets
finansiering. Nya insatser genom medel från den
ekonomiska återhämtningsplanen, cirka 21 miljoner euro, ger möjlighet att i det lokala utvecklingsarbetet öka tillgången till bredband i landsbygdsområden. Regeringen avser att under
hösten fatta beslut om förslag till programändring. Den offentliga nationella medfinansieringen förutsätts kunna ske med medel utanför statsbudgeten.
Anslaget beräknas öka under perioden 2010–
2012 till följd av programändringar som blivit

möjliga att genomföra tack vare de nya medlen
från EJFLU.
Regeringen föreslår att 2 654 546 000 kronor
anvisas under anslaget 1:24 Från EG-budgeten
finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och
struktur för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.79 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:24 Från EG-budgeten finansierade åtgärder för
landsbygdens miljö och struktur
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

2 347 262

2 347 262

2 347 262

307 284

307 284

307 284

2 654 546

2 654 546

2 654 546

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.25 1:25 Miljöförbättrande åtgärder i
jordbruket
Tabell 3.80 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

24 316

2009

Anslag

27 830

2010

Förslag

22 830

2011

Beräknat

22 830

2012

Beräknat

22 830

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

711
27 852

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för försöks- och utvecklingsverksamhet i syfte att styra utvecklingen inom
81
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jordbruket och trädgårdsnäringen mot minskat
växtnäringsläckage, minskad ammoniakavgång,
säkrare och minskad användning av växtskyddsmedel, bevarande av biologisk mångfald
och tillvaratagande av kulturvärden, för ekologisk produktion samt för effektivare energianvändning inom de areella näringarna. Anslaget
får likaså användas för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken
liksom för effekterna av de verksamheter som
finansieras under anslaget.

3.1.26 1:26 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.
Tabell 3.82 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

4 116

2009

Anslag

4 116

2010

Förslag

4 116

2011

Beräknat

2 616

2012

Beräknat

2 616

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
4 116

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Regeringens överväganden
Resultaten från verksamheten ligger bl.a. till
grund för rådgivning, information och utbildning riktad till jordbrukare, lagstiftning på
området samt framtagande och utveckling av
insatser inom ramen för landsbygdsprogrammet.
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
2 miljoner kronor för att tillföras anslaget
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Regeringen föreslår att 22 830 000 kronor
anvisas under anslaget 1:25 Miljöförbättrande
åtgärder i jordbruket för 2009. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till oförändrat belopp.
Tabell 3.81 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:25 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

27 830

27 830

27 830

-5 000

-5 000

-5 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
1,5 miljoner kronor 2011 och 2012 för att tillföras anslaget 1:28 Främjande av rennäringen
m.m.
Regeringen föreslår att 4 116 000 kronor
anvisas under anslaget 1:26 Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m. för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 2 616 000 kronor
respektive år.
Tabell 3.83 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:26 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Från anslaget betalas bidrag till jordbrukets yttre
och inre rationalisering enligt förordningen
(1978:250) om statligt stöd till jordbrukets
rationalisering (omtryckt 1988:999). Från och
med 2006 disponeras anslaget helt för vissa
omarronderingsprojekt i Dalarnas, Västra Götalands samt delar av Värmlands län.

Tusental kronor

22 830

22 830

22 830

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

4 116

4 116

4 116

-1 500

-1 500

2 616

2 616

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

4 116

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.1.27 1:27 Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m.

Ändrade riktlinjer och principer för upplåtelse
och försäljning av fjällägenheter

Tabell 3.84 Anslagsutveckling

Regeringens förslag: Friköp av fjällägenheter ska

Tusental kronor

2008

Utfall

1 529

2009

Anslag

1 529

2010

Förslag

1 529

2011

Beräknat

1 029

2012

Beräknat

1 029

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
1 492

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används i huvudsak för bidrag till
underhåll, upprustning och investeringar i byggnader och andra fasta anläggningar på fjällägenheter. Vidare ska anslaget dessutom täcka
avvecklingsbidrag och avträdesersättning till
arrendatorer m.m.
Frågor om nedläggning av fjällägenheter
prövas av Jordbruksverket medan upplåtelser
beslutas av länsstyrelsen.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
500 000 kronor 2011 och 2012 för att tillföras
anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Regeringen föreslår att 1 529 000 kronor
anvisas under anslaget 1:27 Stöd till innehavare
av fjällägenheter m.m. för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 1 029 000 kronor
respektive år.
Tabell 3.85 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:27 Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 529

1 529

1 529

-500

-500

1 029

1 029

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

1 529

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

kunna medges fysiska personer om marken
används eller kommer att användas för permanent boende eller deltidsboende minst sex
månader per år och boendet har rimliga
förutsättningar att långsiktigt bestå.
Detsamma gäller för fritidsboende om förvärvaren under mycket lång tid har eller har haft
en stark personlig anknytning till platsen ifråga.
Friköp ska även kunna medges för under året
tidsbegränsad näringsverksamhet som långsiktigt bedrivs eller kommer att bedrivas på
platsen, om inte särskilda skäl talar mot en
försäljning.
Upplåtelse med tomträtt ska endast kunna ske
för näringsverksamhet med stort markbehov
eller om den som marken upplåts till inte vill
förvärva den med äganderätt.

Bakgrund
Statens mark ovan odlingsgränsen i Västerbottens och Norrbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län förvaltas av Statens fastighetsverk. Frågor om upplåtelser av olika
nyttjanderätter prövas av länsstyrelsen enligt
33 § rennäringslagen (1971:437) och 2 § rennäringsförordningen (1993:384). Frågor om försäljning av mark prövas av regeringen. På de
aktuella markerna uppläts förr mark för så
kallade fjällägenheter. Jordbruksdriften har på de
allra flesta fjällägenheterna numera upphört och i
stället har turistnäringen blivit allt viktigare för
arrendatorerna. Lägenheterna fungerar numera
huvudsakligen som permanent- eller fritidsbostad åt respektive arrendator. Arrendatorer
har dock rätt till jakt och fiske som komplement
till sin försörjning.
Det finns för närvarande totalt 50 fjällägenheter kvar i statens ägo: 30 i Jämtlands län, 14 i
Västerbottens län och 6 i Norrbottens län. Av
dessa bedöms enligt de berörda länsstyrelserna i
nuläget 13 stycken fortsättningsvis behållas i
statens ägo medan 37 stycken bör avvecklas.
Möjligheterna att få markupplåtelse och att
kunna förvärva mark på fjällägenheterna har
under lång tid varit begränsade. Skälet till detta
är att dessa marker sedan länge åtnjuter ett
mycket starkt skydd till förmån för utövare av
renskötselrätten. Riksdagen och olika myndig83
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heter har vid skiftande tillfällen understrukit
vikten av fasta bosättningar på fjällägenheterna.
För bl.a. renskötande samer, turister, jägare och
fiskare har framhållits värdet av fasta bosättningar i dessa områden. Friköp har under de
senaste decennierna medgivits efter prövning i
varje enskilt fall och avvecklingen av fjällägenheterna har skett med stor hänsyn tagen till de
ovan redovisade förhållandena.
Överväganden
Regeringen föreslog i prop. 1994/95:100 Förslag
till statsbudget, bil. 10 sid. 62 ff. bl.a. att friköp
av statens mark ovan odlingsgränsen och på
renbetesfjällen skulle kunna medges om den
upplåtna marken används för permanent boende
eller för näringsverksamhet, om inte särskilda
skäl talar mot en försäljning. Riksdagen godkände vad regeringen förordade om friköp (bet.
1995/95 BoU 16, rskr. 1994/95:272). I nämnda
proposition under rubriken ”D 6. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.” redogör regeringen närmare för grunderna i sitt förslag. Detta
uttalande av riksdagen har i nästan 15 år utgjort
riktmärket för länsstyrelsernas och regeringens
beslut och praxis i ärenden avseende friköp. En
permanent bosättning som har förutsättningar
att bestå och likaledes en varaktig och bestående
näringsverksamhet på platsen är naturligtvis det
önskvärda. Markanvändningen ovan odlingsgränsen har under de senaste decennierna
genomgått
förändringar.
Nya
företagsetableringar har tillkommit och de flesta företag,
som bedriver verksamhet i dessa områden är
beroende av mark, t.ex. jakt- och fisketurism,
sport- och naturupplevelser etc. Med tiden har
därför förutsättningarna för och bedömningarna
av vad som ska anses som permanent bosättning
och näringsverksamhet förändrats. Till detta
kommer att det många gånger i dessa områden
kan vara svårt att finna den service som oftast
anses grundläggande i dagens samhälle. Därför
har deltidsboende och deltidssysselsättning fått
ökad betydelse vid beslut om friköp. En tydlig
trend bland de som är verksamma i dessa
områden är sysselsättning inom flera olika
näringsverksamheter och boende på olika
platser. Det måste anses vara bättre att
människorna har möjlighet att bo och förtjäna
sitt uppehälle på dessa platser i vart fall under
vissa delar av året än inte alls. Genom att friköpa
marken får även förvärvaren möjlighet att
använda
den
som
underlag
för
84

belåning/säkerhet, vilket i sin tur medför förbättrade finansieringsmöjligheter.
Från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt
bör även ett aktivt fritidsboende kunna vara en
möjlighet att hålla ett åldrande byggnadsbestånd
samt den närmaste omkringliggande marken i ett
godtagbart skick.
Regeringen har den 12 mars 2009 i skrivelse
till riksdagen En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (skr.
2008/09:167) under rubriken markanvändningsfrågor bl.a. uttalat att regeringen ser behov av att
stärka möjligheterna till näringsverksamhet på
statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen i Jämtlands län. Syftet är att underlätta och stärka möjligheterna till olika former av
begränsad näringsverksamhet (turistnäring,
naturupplevelser, serviceverksamhet etc.) och
härigenom göra det möjligt att bidra till människors bosättning och sysselsättning.
Syftet är att det generellt ska bli lättare att för
olika ändamål förvärva mark på fjällägenheterna.
Friköp ska kunna medges fysiska personer om
marken används eller kommer att användas för
permanent boende eller deltidsboende minst sex
månader per år och boendet har rimliga förutsättningar att långsiktigt bestå.
Detsamma gäller för fritidsboende om förvärvaren under mycket lång tid har eller har haft
en stark personlig anknytning (t.ex. långvarig
vistelse, förfäder, släktskap etc.) till platsen
ifråga. Friköp ska även kunna medges för olika
former av under året tidsbegränsad näringsverksamhet som långsiktigt bedrivs eller
kommer att bedrivas på platsen, om inte
särskilda skäl talar mot en försäljning.
Upplåtelse med tomträtt ska endast kunna ske
för näringsverksamhet med stort markbehov
eller om den som marken upplåts till inte vill
förvärva den med äganderätt.
Vid friköp av renskötarbostäder ska särskild
hänsyn tas till den samiska kulturmiljön.
Vid prövning av ansökan avseende försäljning
och upplåtelse av mark ska bestämmelserna om
dels den storslagna fjällmiljön i miljöbalken, dels
behovet av hänsynstagande till rennäringen
enligt 32 § rennäringslagen noggrant beaktas.
Eventuella upplåtelser och försäljningar ska ske
efter samråd med berörd sameby.
Med förvärv avses väl avgränsad mark runt
befintliga eller tilltänkta byggnader.
Om sökanden inte uppfyller kraven för friköp
eller för upplåtelse med tomträtt kan han eller
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hon i stället ansöka om markupplåtelse för
byggnaderna efter sedvanlig prövning enligt 32 §
rennäringslagen.
Annan mark än fjällägenheter
För försäljning av och upplåtelse för bostadsändamål, näringsverksamhet, tomträtt och renskötarbostäder på annan mark än fjällägenheter,
på statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen gäller de principer och riktlinjer som
redovisats i prop. 1994/95:100 Förslag till statsbudget bil. 10 sid. 65 ff. Det innebär att friköp
ska kunna medges om marken redan är upplåten
och används för permanent boende eller för
näringsverksamhet och särskilda skäl inte talar
mot en försäljning. Vid friköp av renskötarbostäder ska särskild hänsyn tas till den samiska
kulturmiljön. Upplåtelse med tomträtt ska ske
endast för näringsverksamhet med stort markbehov eller om den som marken upplåtits till
inte önskar förvärva den med äganderätt. Upplåtelse av mark ska ske restriktivt.
3.1.28 1:28 Främjande av rennäringen
m.m.
Tabell 3.86 Anslagsutveckling

-

statens del av kostnaderna för redovisning
av markanvändningen, riksintressen och
marker som är värdefulla för renskötseln,
natur- och kulturmiljövården,

-

utveckling av företagsregistret för rennäringen,

-

bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen
(1993:384),

-

prisstöd till rennäringen enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på renkött,

-

ersättning till följd av Tjernobylolyckan
enligt förordningen (1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster
med anledning av Tjernobylolyckan,

-

kostnader för medling m.m. i tvister mellan
samebyar och jordbrukare när det gäller
konflikter på grund av renbetning på åkermark,

-

katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen,

-

åtgärder för anpassning till ändrade klimatförhållanden samt

-

övriga åtgärder för främjande av rennäringen.

Tusental kronor

2008

Utfall

54 548

2009

Anslag

55 718

2010

Förslag

109 915

2011

Beräknat

113 915

2012

Beräknat

103 915

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

4 321
56 034

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från och med 2010 överförs den del av anslaget
1:8 Ersättningar för viltskador m.m. som avser
ersättning för renar som skadats eller dödats av
varg, björn, järv, lo eller örn samt kostnader för
samebyarnas inventering av rovdjur till detta
anslag. Denna del av anslaget används för att
förebygga skada av vilt och ersättning för sådan
skada. Rätten till ersättning regleras i viltskadeförordningen (2001:724).
Anslaget används även till åtgärder för att
främja rennäringen i form av:
-

Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
En viss del av den verksamhet som finansieras av
anslaget är åtgärder i form av projektstöd och
medel till speciella satsningar för främjande av
rennäringen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att
riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010
för ramanslaget 1:28 Främjande av rennäringen
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare
gjorda åtaganden medför behov av framtida
anslag på högst 2 000 000 kronor under 2011 och
högst 2 000 000 kronor 2012.

underhåll eller rivning av vissa riksgränsstängsel och renskötselanläggningar som
staten har underhållsansvar för,
85
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Tabell 3.87 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

200

3 532

3 934

-

-

3 532

1 900

1 552

-

-

-200

-1 498

-1 486

-2 000

-2 000

Utestående åtaganden

3 532

3 934

4 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

4 000

4 000

4 000

-

-

Nya åtaganden
Infriade åtaganden

Regeringens överväganden

3.1.29 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet

Regeringen föreslår att anslaget tillförs
4 miljoner kronor 2010 samt ytterligare
4 miljoner kronor 2011–2016 för kostnader som
uppkommer till följd av den nya renbeteskonventionen.
I enlighet med förslag i propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
(prop. 2008/09:162) ökade anslaget med 9 miljoner kronor 2009. Ytterligare 1 miljon kronor
tillförs 2010 och 2011.
Regeringen föreslår att 109 915 000 kronor
anvisas under anslaget 1:28 Främjande av rennäringen m.m. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 113 915 000 kronor respektive
103 915 000 kronor.

Tabell 3.89 Anslagsutveckling

Tabell 3.88 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

55 718

55 718

55 718

5 000

9 000

-1 000

49 197

49 197

49 197

109 915

113 915

103 915

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tusental kronor

2008

Utfall

1 424 915
1

2009

Anslag

1 502 882

2010

Förslag

1 624 236

2011

Beräknat

1 663 867

2

2012

Beräknat

1 660 172

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 000
1 466 655

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 626 587 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 591 152 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för att finansiera högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå, forskning, och fortlöpande miljöanalys. Verksamheten bedrivs utifrån en sektorsroll som preciseras av fem ansvarsområden och
där varje ansvarsområde omfattar hela kedjan,
från råvaruproduktion till färdig produkt på
marknaden:
-

kvalitet i livsmedelskedjan,

-

djurhållning, djurhälsa och djurskydd,

-

skog, skogsbruk och förädling av skogsråvaran,

-

landsbygdsutveckling, rekreation och fritid
samt

-

landskapsplanering och markanvändning i
tätorter och tätortsnära miljöer.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
bedrivs inom ett 50-tal olika utbildningsprogram.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.90 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Utfall 2008
(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt –
kostnad)

458 000

458 000

0

(9 000)

(9 000)

(0)

470 000

470 000

0

(9 000)

(9 000)

(0)

484 000

484 000

0

(9 000)

(9 000)

(0)

Avgiftsintäkterna disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). SLU:s intäkter av
avgifter m.m. uppgick 2008 till 458 miljoner
kronor. Avgiftsintäkterna avser bl.a. forskningsuppdrag samt djursjukvård.

satsning för klimatanpassningsåtgärder för
SLU:s verksamhet rörande fortlöpande miljöanalys med 40 miljoner kronor för 2009 samt
ytterligare 5 miljoner kronor för åren 2010 och
2011.
Regeringen föreslår att anslaget minskas med
5 miljoner kronor för att tillföras anslaget
1:14 Fiskeriverket. Anslaget föreslås vidare
minskas med 3 miljoner kronor för 2010 och
med 1 miljon kronor för åren 2011 och 2012 för
att tillföras anslaget 1:22 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.
Regeringen föreslår att 1 624 236 000 kronor
anvisas under anslaget 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 1 663 867 000 kronor respektive
1 660 172 000 kronor.
Tabell 3.91 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:29 Sveriges lantbruksuniversitet
Tusental kronor

Regeringens överväganden
I enlighet med vad som bedömdes om fördelning av medel i propositionen Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50)
föreslås att anslaget ökas med 51 miljoner kronor.
Vidare föreslås att anslaget ökas med ytterligare 20 miljoner kronor för forskning vid
universitet och högskolor.
I enlighet med ovan nämnda proposition ska
10 procent av tilldelade anslagsmedel för forskning till universitet och högskolor omfördelas
baserat på kvalitet med utgångspunkt i indikatorerna externa medel samt vetenskaplig
produktion och citeringar. För Sveriges lantbruksuniversitets del innebär det att anslaget
föreslås minska med 10 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att anslaget ökas med
13 miljoner kronor för strategisk forskning i
enlighet med vad regeringen presenterade i
forsknings- och innovationspropositionen.
Regeringen avser att fördela medel till Sveriges
lantbruksuniversitet, som huvudsökande, för
området Hållbart nyttjande av naturresurser tillsammans med Umeå universitet (20 procent).
För 2011 beräknas anslaget öka med ytterligare
2,3 miljoner kronor och för 2012 med ytterligare
11 miljoner kronor.
I enlighet med förslag i propositionen En
sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat
(prop. 2008/09:162) avsattes medel för en treårig

2010

2011

2012

1 509 882

1 509 882

1 509 882

Pris- och löneomräkning 2

47 762

83 462

115 328

Beslut

65 726

71 601

36 061

866

-1 078

-1 100

1 624 236

1 663 867

1 660 172

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.1.30 1:30 Forskningsrådet för miljö,
areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning
Tabell 3.92 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

322 362

2009

Anslag

379 927

2010

Förslag

399 130

2011

Beräknat

414 356

2

2012

Beräknat

435 843

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 518
373 211

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 399 130 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 411 596 tkr i 2010 års prisnivå.
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Anslagets används för stöd till forskning om de
areella näringarna samt projektrelaterade kostnader i anslutning till sådan forskning som utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, vissa
resor och seminarier samt informationsinsatser.
Anslaget används också till att finansiera med
näringen samfinansierad forskning som omfattar
jordbruksteknisk forskning, viss skogsforskning,
trädgårdsforskning samt växtförädling. Förvaltningsanslaget redovisas under utgiftsområde
20 Allmän miljö- och naturvård under anslaget
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Förvaltningskostnader och
anslaget för forskning inom områdena miljö och
samhällsbyggande redovisas under anslaget
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning under samma
utgiftsområde.
Särskilt bemyndigande om ekonomiska
åtaganden
För att underlätta planering, utlysning och
genomförande av långsiktiga forskningsprojekt
bör regeringen bemyndigas att under detta
anslag ingå ekonomiska åtaganden som inklusive
tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 400 000 000 kronor
under 2011, högst 400 000 000 kronor under
2012 och högst 400 000 000 kronor därefter.
Tabell 3.93 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–

Ingående åtaganden

340 250

520 172

1 150 000

-

-

Nya åtaganden

417 516

924 285

450 000

-

-

-237 594

-294 457

-400 000

-400 000

-800 000

Utestående åtaganden

520 172

1 150 000

1 200 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

910 000

1 150 000

1 200 000

-

-

Infriade åtaganden
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Regeringens överväganden
I enlighet med regeringens proposition Ett lyft
för forskning och innovation (prop. 2008/09:50)
föreslås anslaget öka med 13 miljoner kronor för
2010 och 2011. För 2012 beräknas anslaget öka
med ytterligare 13 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 399 130 000 kronor anvisas under
anslaget 1:30 Forskningsrådet för miljö, areella
näringar och samhällsbyggande: Forskning och
samfinansierad forskning för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 414 356 000 kronor
respektive 435 843 000 kronor.
Tabell 3.94 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:30 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

379 927

379 927

379 927

5 889

20 607

28 618

13 314

13 822

27 298

399 130

414 356

435 843

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens
(KSLA) uppgift är att med stöd av vetenskap
och praktisk erfarenhet till samhällets gagn
främja jordbruk och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet.
Anslaget används för att finansiera kostnader
för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning
åt skoglig expertis, bidrag till bibliotek, seminarier m.m. samt vissa kostnader för utländskt
forskarutbyte och utländska forskarkontakter.
Regeringens överväganden
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA)
fungerar som diskussionsplattform för ledande
företrädare inom den gröna sektorn. Under året
har KSLA bedrivit en omfattande konferensoch seminarieverksamhet inom för de areella
näringarna angelägna områden. Akademien fyller
en viktig funktion som länk mellan forskning,
näringsliv, övriga samhällsorgan och ideella
organisationer.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 1 427 000 kronor anvisas under anslaget 1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien för 2010. För 2011och 2012 beräknas
anslaget till oförändrat belopp.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 3.96 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:31 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien
Tusental kronor

Anvisat 2009

3.1.31 1:31 Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien

Anslag

1 427

2010

Förslag

1 427

2011

Beräknat

1 427

2012

Beräknat

1 427

2012

1 427

1 427

1 427

1 427

1 427

1 427

Överföring till/från andra
anslag

1 977

2009

2011

Beslut

Tusental kronor

Utfall

2010

Förändring till följd av:

Tabell 3.95 Anslagsutveckling

2008

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övrigt
0
1 427

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.1.32 2.1.30 Sametinget

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Sametingets förvaltningsanslag redovisas under
utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget
3:1 Sametinget.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

2.

3.

4.

5.

bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling besluta om
bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på
högst 2 000 000 000 kronor under 2011–
2015 (avsnitt 3.9.2),
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför ett
behov av framtida anslag på högst
200 000 000 kronor under 2011–2013
(avsnitt 3.9.5),
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet
m.m. besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av
framtida anslag på högst 6 000 000 kronor
under 2011–2012 (avsnitt 3.9.8),
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag
på högst 12 000 000 kronor under 2011–
2013 (avsnitt 3.9.9),
bemyndigar regeringen att under 2010 för
ramanslaget 1:15 Rymdverksamhet besluta
om bidrag som inklusive tidigare gjorda
åtaganden medför behov av framtida anslag

på högst 2 000 000 000 kronor under 2011–
2015 (avsnitt 3.9.15),
6.

bemyndigar regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att under 2010 ställa
ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i
Europeiska investeringsbanken för omställning till grön teknologi m.m. på upp till
20 000 000 000 kronor mot fullgoda säkerheter och med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge (avsnitt
3.9.27),

7.

bemyndigar regeringen eller den myndighet
regeringen bestämmer att i enlighet med
EG-kommissionens riktlinjer om statligt
stöd under 2010 ge undsättningslån mot
fullgoda
säkerheter
på
upp
till
5 000 000 000 kronor till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomiska
svårigheter(avsnitt 3.9.27),

8.

bemyndigar regeringen att under 2010
ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 500 000 000 000 kronor för
exportkreditgarantier inklusive redan utfärdade garantier (avsnitt 4.7.7) ,

9.

bemyndigar regeringen att under 2010
ikläda staten betalningsansvar intill ett belopp av högst 10 000 000 000 kronor inklusive redan utfärdade garantier för investeringsgarantier(avsnitt 4.7.7),

10. bemyndigar regeringen att under 2010 besluta att Exportkreditnämnden får obegrän-
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sad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för
skadeutbetalning (avsnitt 4.7.7),
11. bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret, att
under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit
(SEK) en låneram intill ett belopp om
högst 100 000 000 000 kronor (avsnitt
4.7.8),

12. bemyndigar regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Riksgäldskontoret, att
under 2010 bevilja AB Svensk Exportkredit
(SEK) kreditgaranti för upplåning intill ett
belopp om högst 250 000 000 000 kronor
(avsnitt 4.7.8),
13. för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande
uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4
1:5
1:6
1:7
1:8
1:9
1:10
1:11
1:12
1:13
1:14
1:15
1:16
1:17
1:18
1:19
1:20
1:21
1:22
1:23
1:24
1:25
1:26
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
Summa
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Anslagstyp

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Institutens strategiska kompetensmedel m.m.
Tillväxtverket
Näringslivsutveckling m.m.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Turistfrämjande
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
Patentbesvärsrätten
Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer
Bidrag till terminologisk verksamhet
Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader
Rymdverksamhet
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
Konkurrensverket
Konkurrensforskning
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen
Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m.
Kapitalinsatser i statliga bolag
Avgifter till vissa internationella organisationer
Finansiering av rättegångskostnader
Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft
Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m m.
Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
Kommerskollegium
Exportfrämjande verksamhet
Investeringsfrämjande
Avgifter till internationella handelsorganisationer
Bidrag till standardiseringen

Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag
Ramanslag

142 567
1 903 795
468 231
367 508
565 509
78 229
150 035
178 985
5 594
8 375
17 956
7 952
4 132
24 371
686 748
5 327
126 551
13 158
19 910
22 950
1 000
5 780
10 000
200 000
50 000
15 660
21 705
79 362
208 889
58 395
19 417
31 074
5 499 165
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2 Näringsliv

2.1

Omfattning

Utgiftsområde Näringsliv omfattar näringspolitik samt utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande.

2.2

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

11 921

5 999

5 943

5 080

4 630

4 707

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

425

451

464

419

374

378

Äldreanslag

415

99

103

0

0

0

12 761

6 549

6 509

5 499

5 004

5 086

Näringspolitik

Totalt för utgiftsområde 24 Näringsliv

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop.2008/09:99, bet.2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Regeringen föreslår att 5 499 miljoner kronor
anvisas till utgiftsområde 24 Näringsliv för 2010
vilket är drygt 1 000 miljoner kronor mindre
jämfört med tilldelade medel för 2009. Den
högre nivån för 2009 förklaras främst av att ramen för utgiftsområdet höjdes med anledning av
regeringens proposition om Nyemission i SAS
AB (publ) (prop. 2008/09:124).
För 2011 beräknas anslagsnivån till 5 004
miljoner kronor och för 2012 till 5 086 miljoner
kronor.
I tabell 2.2 redovisas förändringen av anslagsnivån för perioden 2010–2012 jämfört med
statsbudgeten för 2009 fördelat på olika komponenter.

Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012. Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

5 186

5 186

5 186

88

199

283

216

-390

-394

10

10

10

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt
Ny ramnivå

-1

-1

0

5 499

5 004

5 086

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

11

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

Den pris- och löneomräkning som görs årligen
av anslagen för förvaltningsändamål för att kompensera myndigheterna för pris- och löneökningar utgör en del av den föreslagna anslagsförändringen.
Av tabell 2.3 framgår utgiftsområdets ram för
2010 realekonomiskt fördelad på transfereringar,
verksamhetskostnader samt investeringar.
Tabell 2.3 Ramnivå 2010 realekonomiskt fördelad. Utgiftsområde 24 Näringsliv
Miljoner kronor
2010

Transfereringar

1

Verksamhetskostnader

2 726
2

Investeringar3

2 759
14

Summa ramnivå

5 499

Den realekonomiska fördelningen baseras på utfall 2008 samt kända förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar, dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten erhåller någon direkt motprestation.
2
Med verksamhetsutgifter avses resurser som statliga myndigheter använder i
verksamheten, t.ex. utgifter för löner, hyror och inköp av varor och tjänster.
3
Med investeringar avses utgifter för anskaffning av varaktiga tillgångar såsom
byggnader, maskiner, immateriella tillgångar och finansiella tillgångar.

stöd finns det även stöd på budgetens inkomstsida i form av avvikelser från en likformig beskattning, s.k. skatteutgifter. Avvikelser från en
likformig beskattning utgör en skatteförmån om
t.ex. en viss grupp av skattskyldiga omfattas av
en skattelättnad i förhållande till en likformig beskattning och som en skattesanktion om det rör
sig om ett ”överuttag” av skatt. Många av skatteutgifterna har införts, mer eller mindre uttalat,
som medel inom specifika områden som t.ex.
konjunktur-, bostads-, miljö- eller arbetsmarknadspolitik. Dessa skatteutgifter påverkar statsbudgetens saldo och kan därför jämställas med
stöd på budgetens utgiftssida. En utförlig beskrivning av redovisningen av skatteutgifterna
finns i regeringens skrivelse 2008/09:183 Redovisning av skatteutgifter 2009.
I tabellen nedan redovisas de nettoberäknade
skatteutgifterna som är att hänföra till utgiftsområde 24 Näringsliv.
Tabell 2.4 Skatteutgifter inom utgiftsområde 24 Näringsliv,
netto
Miljoner kronor

Näringspolitik

2.3

Skatteutgifter

Samhällets stöd till företag och hushåll inom utgiftsområde 24 Näringsliv redovisas i huvudsak
på statsbudgetens utgiftssida. Vid sidan av dessa
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Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Totalt för utgiftsområdet

Prognos
2009

Prognos
2010

18 093

18 511

0

0

18 093

18 511
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3 Näringspolitik

3.1

Omfattning

Inom näringspolitiken ryms företagsutveckling,
främjande av entreprenörskap, innovationsutveckling, regelförenkling, konkurrensfrämjande
arbete, turistfrämjande samt immaterial- och associationsrättsliga frågor. Vidare ingår undersökning av och information om landets geologi
och mineralhantering samt tillstånd och tillsyn
enligt minerallagen (1991:45) samt miljösäkring.
Därutöver ingår bidrag till forskning och utveckling inom bl.a. metrologi, bidrag till rymdverksamhet, bidrag till svenska standardiseringsorganisationen samt ansvar för säkerhetsfrågor
inom elområdet.
Myndigheter som verkar inom näringspolitiken är Verket för innovationssystem (Vinnova),
Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser, Sveriges geologiska
undersökning
(SGU),
Patentbesvärsrätten
(PBR), Patent- och registreringsverket (PRV),
Bolagsverket, Konkurrensverket, Elsäkerhetsverket, Rymdstyrelsen och Revisorsnämnden.

Verket för näringslivsutveckling (Nutek) och
Institutet för tillväxtpolitiska studier (ITPS) avvecklades den 31 mars 2009. Tillväxtverket och
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser inrättades den 1 april 2009.
Andra statliga aktörer inom näringspolitiken
är bolagen Almi Företagspartner AB (Almi),
VisitSweden AB, AB Göta kanalbolag, SP
Sveriges Tekniska forskningsinstitut (SP), Innovationsbron
AB
samt
Sveriges
Standardiseringsråd (SSR), Stiftelsen Industrifonden och Stiftelsen Svensk Industridesign
(SVID).
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3.2

Utgiftsutveckling

Tabell 3.1 Utgiftsutveckling inom området näringspolitik
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

140

137

131

143

146

148

1 783

1 837

1 783

1 904

1 973

2 068

1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

355

355

468

480

490

1:4 Tillväxtverket

266

254

368

296

302

492

529

566

306

306

56

55

78

80

82

Näringspolitik

1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

3 562

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
1:7 Turistfrämjande

100

110

110

150

144

146

1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

174

171

173

179

183

187

1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig
forskning

5

6

6

6

6

6

1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

13

12

4

8

9

9

1:11 Patentbesvärsrätten

15

17

17

18

18

19

8

12

12

8

8

8

1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

42

4

4

4

4

4

1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader

23

24

24

24

25

25

596

678

708

687

692

618

5

5

5

5

5

5

101

121

114

127

130

132

7

13

13

13

14

14

15

20

20

20

20

20

117

122

88

23

25

25

5 000

1 301

1 267

1

1

1

4

6

8

6

6

6

1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

1:15 Rymdverksamhet
1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
1:17 Konkurrensverket
1:18 Konkurrensforskning
1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift
av kanalen
1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer
1:23 Finansiering av rättegångskostnader
1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft

4

10

26

10

10

10

208

194

211

200

0

0

1:25 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m.m.

0

50

51

76

1:26 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket

30

27

16

0

0

339

81

83

0

0

0

76

18

19

0

0

0

12 336

6 099

6 045

5 080

4 630

4 707

Äldreanslag

2009 1:4 Verket för Näringslivsutveckling: Förvaltningskostnader
2009 1:6 Institutet för tillväxtpolitiska studier: Förvaltningskostnader
Summa Näringspolitik

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop.2008/09:99, bet.2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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För 2009 prognostiseras de totala utgifterna för
området uppgå till 6 045 miljoner kronor, vilket
är i nivå med tilldelade medel.
Regeringens förslag till anslag 2010 för näringspolitiken innebär att 5 080 miljoner kronor
anvisas. För 2011 beräknas anslagsnivån till 4 630
miljoner kronor och för 2012 till 4 707 miljoner
kronor.

3.3

Skatteutgifter

Skatteutgifterna inom utgiftsområde 24 Näringsliv samt en definition av begreppet redovisas i avsnitt 2.3. I tabell 3.2 nedan följer en redovisning av de nettoberäknade skatteutgifter som
kan hänföras till näringspolitikens område. I anslutning till tabellen ges en kortfattad beskrivning av respektive skatteutgift.
Tabell 3.2 Skatteutgifter inom näringspolitiken, netto
Miljoner kronor
Prognos
2009

Prognos
2010

Schablonbeloppet i förenklingsregeln

-

-

Löneunderlaget i fåmansaktiebolag

-

-

Kapitalvinst på kvalificerade aktier
Sjöinkomstavdrag
Underskott i aktiv verksamhet m.m.
Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner

-

-

160

160

6

8

150

160

Utjämning av småföretagares inkomst

-

-

Matching-credit-klausuler i olika dubbelbeskattningsavtal

-

-

Koncernbidragsdispens

-

-

Rabatter och liknande från ekonomiska föreningar

-

-

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier

2 070

2 160

Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade
bolag

1 120

1 160

-

-

30

30

-

-

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare
som fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare

220

220

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare
som fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare

80

80

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som
fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare

1 400

1 470

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som
fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare

380

300

Transport i skidliftar

190

193

Utdelning av aktier
Utdelning och kapitalvinst på aktier i oäkta bostadsrättsföreningar
Ersättning skiljemannauppdrag

Rumsuthyrning

1 157

1 180

930

930

13 080

13 340

Befrielse från energiskatt på el vid deltagande i
program för energieffektivisering inom industrin

150

150

Generell nedsättning av koldioxidskatt för industrin

4 140

4 210

Särskilt nedsatt koldioxidskatt för naturgas och
gasol som drivmedel

40

40

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för industrin

20

20

Skattereduktion för sjöinkomst

80

80

Fastighetsskatt på lokaler

-4 060

-4 120

Fastighetsskatt på industri- och elproduktionsenheter

-3 250

-3 260

Totalt för näringspolitik

18 093

18 511

Bränsleförbrukning inom industrin
Elförbrukning inom industrin

- Skatteutgiften är inte beräkningsbar.

Schablonbeloppet i förenklingsregeln

Enligt förenklingsregeln får ägare till kvalificerade andelar ta ut ett schablonbelopp som uppgår till högst 2,5 inkomstbasbelopp i inkomstslaget kapital. En skatteutgift uppkommer i den
mån regeln tillämpas, såvida schablonbeloppet
överstiger den faktiska kapitalavkastningen.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst
och särskild löneskatt. Skatteskillnaden består av
skillnaden mellan dubbelbeskattad tjänste- och
dubbelbeskattad kapitalinkomst.
Löneunderlaget i fåmansaktiebolag

Vid tillämpning av huvudregeln tillkommer ett
utdelningsutrymme baserat på företagets lönesumma, utöver den schablonavkastning som baseras på den s.k. klyvningsräntan och aktiernas
anskaffningsvärde. Detta gäller endast om det
s.k. lönekravet är uppfyllt.
En skatteutgift uppkommer i den mån huvudregeln tillämpas och lönekravet är uppfyllt, såvida det lönebaserade utrymmet resulterar i att
avkastning på arbete beskattas i inkomstslaget
kapital. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
tjänst och särskild löneskatt. Skatteskillnaden
består av skillnaden mellan dubbelbeskattad
tjänste- och dubbelbeskattad kapitalinkomst.
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Kapitalvinst på kvalificerade aktier

Kapitalvinst på kvalificerade aktier som överstiger sparat utdelningsutrymme hälftendelas mellan inkomstslagen kapital och tjänst. Under beskattningsåret
och
föregående
fem
beskattningsår ska dock sammanlagt högst 100
inkomstbasbelopp beskattas som tjänsteinkomst. Ytterligare kapitalvinst beskattas som
kapitalinkomst. Hälftendelningen infördes 2008
och ska gälla som en temporär åtgärd 2007–2009.
I den mån detta resulterar i att arbetsinkomster
beskattas i inkomstslaget kapital uppkommer en
skatteutgift avseende skatt på inkomst av tjänst.
Skatteskillnaden består av skillnaden mellan
tjänste- och kapitalinkomst.

skatteplikt. Undantagen gäller under högst tre
år. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst
och särskild löneskatt.
Utjämning av småföretagares inkomst

I småföretag bidrar inkomstutjämnande åtgärder, t.ex. avsättningar till skogskonto och periodiseringsfond samt överavskrivningar, till skatteutgiften i den mån åtgärderna medför att
ägarens marginalskatt blir olika vid avsättning
och uttag. Skatteutgiften avser skatt på inkomst
av tjänst.
Matching-credit-klausuler i olika
dubbelbeskattningsavtal

Sjöinkomstavdrag

Sjömän som har haft s.k. sjöinkomst medges
sjöinkomstavdrag som uppgår till 36 000 kronor
per år om fartyget till övervägande del går i
fjärrfart och 35 000 kronor per år om det går i
närfart. Om man inte har arbetat ombord hela
året, ska avdrag medges till 1/365 av sjöinkomstavdraget för varje dag som sjöinkomst uppbärs.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av tjänst.
Underskott i aktiv verksamhet m.m.

Underskott av aktiv näringsverksamhet får dras
av som allmänt avdrag under vissa förutsättningar (maximalt under 5 års tid med högst
100 000 kronor per år; restriktionerna gäller
dock inte litterär, konstnärlig eller liknande
verksamhet). Normen är annars att underskottet
får sparas och kvittas mot senare överskott i den
aktiva näringsverksamheten. Den tidigarelagda
kvittningen är en skattekredit. Skatteutgiften utgörs av räntan på skattekrediten och avser inkomst av tjänst.

I vissa fall kan en skattskyldig få avräkning för
den skatt som skulle ha utgått i det andra avtalslandet även om sådan skatt inte har erlagts.
Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet.
Koncernbidragsdispens

Regeringen kan i vissa fall medge att avdrag får
göras för lämnade bidrag trots att reglerna för
koncernbidrag inte är uppfyllda. Detta förutsätter dels att avdraget redovisas öppet, dels att den
verksamhet som bedrivs av berörda företag ska
vara av samhällsekonomiskt intresse. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet.
Rabatter och liknande från ekonomiska
föreningar

Ekonomiska föreningar får göra avdrag för rabatter, utdelningar m.m. trots att dessa inte är
skattepliktiga hos mottagaren. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av näringsverksamhet.

Sänkt skatt för utländska nyckelpersoner

Vissa förmåner och ersättningar till utländska
experter, forskare och andra nyckelpersoner kan
undantas från beskattning. För skattefrihet krävs
beslut av Forskarskattenämnden. 25 procent av
lönen undantas från beskattning. Vissa ersättningar för utgifter är också undantagna från
16

Utdelning och kapitalvinst på kvalificerade aktier

För den del av utdelningen på kvalificerade andelar som understiger gränsbeloppet tas fr.o.m.
inkomståret 2006 endast 2/3 upp till beskattning. Den effektiva skatten på kapitalavkast-
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ningen blir således 20 procent, vilket är lägre än
normen för kapitalinkomster. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital.
Utdelning och kapitalvinst på aktier i onoterade
bolag

Kapitalinkomster för delägare i onoterade bolag
beskattas med den lägre skattesatsen 25 procent
istället för 30 procent, vilket är normen för kapitalinkomster. Den lägre skattesatsen ger upphov till en skatteutgift som avser skatt på inkomst av kapital.

Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare
som fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare

Den särskilda löneskatten för vissa förvärvsinkomster (SLF) på 16,16 procent slopades den 1
januari 2007 och enbart ålderspensionsavgiften,
på 10,21 procent, betalas för egenföretagare som
har fyllt 65 år. Nedsättningen omfattar endast
enskilda näringsidkare som är födda 1938 eller
senare, dvs. näringsidkare som omfattas av det
reformerade ålderspensionssystemet.
Avskaffad särskild löneskatt för egenföretagare
som fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare

Beskattning av aktieutdelning i form av aktier
skjuts i vissa fall upp till dess att mottagaren säljer aktierna (den s.k. lex Asea). Räntan på denna
skattekredit är en skatteutgift. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av kapital.

Den särskilda löneskatten för vissa förvärvsinkomster (SLF) på 24,26 procent slopades den 1
januari 2008 för egenföretagare som har fyllt 65
år. Nedsättningen omfattar endast enskilda näringsidkare som är födda 1937 eller tidigare, dvs.
näringsidkare som omfattas av det gamla ålderspensionssystemet.

Utdelning och kapitalvinst på andelar i oäkta
bostadsrättsföreningar

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som
fyllt 65 år men är födda 1938 eller senare

Andelar i oäkta bostadsrättsföreningar omfattas
av lättnadsregler till och med utgången av 2011.
Lättnadsreglerna motsvarar de regler som gällde
för utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade bolag före inkomstår 2006. Lättnadsreglerna medför en skattelättnad. 70 procent av
statslåneräntan multiplicerat med ett speciellt
definierat underlag (i princip anskaffningsvärdet
för bostadsrätten) undantas från beskattning i
inkomstslaget kapital. Skatteutgiften avser skatt
på inkomst av kapital.

Den särskilda löneskatten för vissa förvärvsinkomster (SLF) på 16,16 procent slopades den 1
januari 2007 och enbart ålderspensionsavgiften,
på 10,21 procent, betalas för anställda som har
fyllt 65 år. Nedsättningen omfattar endast anställda som är födda 1938 eller senare, dvs. personer som omfattas av det reformerade ålderspensionssystemet.

Ersättning skiljemannauppdrag

Den särskilda löneskatten för vissa förvärvsinkomster (SLF) på 24,26 procent slopades den 1
januari 2008 för anställda som har fyllt 65 år.
Nedsättningen omfattar endast anställda som är
födda 1937 eller tidigare, dvs. personer som
omfattas av det gamla ålderspensionssystemet.

Utdelning av aktier

Ersättning för skiljemannauppdrag ingår inte i
underlaget för socialavgifter om parterna är av
utländsk nationalitet. Skatteutgiften avser särskild löneskatt.

Avskaffad särskild löneskatt för anställda som
fyllt 65 år men är födda 1937 eller tidigare
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Transport i skidliftar

Skattesatsen är nedsatt till 6 procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift
avseende mervärdesskatt.

Särskilt nedsatt koldioxidskatt för naturgas och
gasol som drivmedel

Rumsuthyrning

För naturgas och gasol som drivmedel är skattesatsen nedsatt jämfört med för uppvärmning.
Nedsättningen motsvarar 41 procent av koldioxidskattesatsen. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.

Skattesatsen är nedsatt till 12 procent. Den nedsatta skattesatsen ger upphov till en skatteutgift
avseende mervärdesskatt.

Särskild nedsättning av koldioxidskatt för
industrin

Bränsleförbrukning inom industrin

Industrisektorn är energiskattebefriad för användning av fossila bränslen i tillverkningsprocesser. Normen för alla fossila bränslen utgörs av
full energiskattesats på eldningsolja.

För energiintensiva industriföretag medges nedsättning utöver den generella nedsättningen om
koldioxidskatten överstiger 0,8 procent av det
enskilda företagets försäljningsvärde. För det
överskjutande beloppet sätts skatten ned till 24
procent. EU:s minimiskattesatser måste dock
alltid respekteras. Normen utgörs av full koldioxidskattesats.

Elförbrukning inom industrin
Skattereduktion för sjöinkomst

El som används i tillverkningsprocesser inom industrisektorn beskattas med 0,5 öre/kWh.
Normen utgörs av normalskattesatsen på el.
Befrielse från energiskatt på el vid deltagande i
program för energieffektivisering inom industrin

För energiintensiva industriföretag, som deltar i
program för energieffektivisering medges befrielse från energiskatten på el. Detta innebär en
ytterligare skattenedsättning från den tidigare
nedsatta skattesatsen för el inom industrisektorn
på 0,5 öre/kWh. Den ytterligare skatteutgiften
uppgår till 0,5 öre/kWh.
Generell nedsättning av koldioxidskatt för
industrin

För industrin utanför EU:s system för handel
med utsläppsrätter medges en nedsättning med
79 procent av koldioxidskattesatsen för all användning av fossila bränslen för uppvärmning.
Normen utgörs av full koldioxidskattesats, dvs.
105 öre/kg koldioxid.
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Utöver sjöinkomstavdrag har den som har haft
sjöinkomst rätt till skattereduktion med 14 000
kronor per år om fartyget till övervägande del
gått i fjärrfart och med 9 000 kronor per år om
det gått i närfart. Om man inte har arbetat ombord hela året, ska reduktion medges med 1/365
av dessa belopp för varje dag som sjöinkomst
uppbärs. Skatteutgiften avser skatt på inkomst av
tjänst och särskild löneskatt.
Fastighetsskatt på industri- och
elproduktionsenheter

Skatten på dessa fastigheter är en objektskatt
som enbart träffar fastighetskapital. Eftersom
intäkterna beskattas som inkomst av näringsverksamhet utgör fastighetsskatten (som är avdragsgill mot intäkterna), till den del den inte reducerar inkomstskatten, en skattesanktion.

3.4

Mål

Målet för näringspolitiken är att stärka den
svenska konkurrenskraften och skapa förutsätt-
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ningar för fler jobb i fler och växande företag, för
att därigenom bryta utanförskapet.
De näringspolitiska insatserna ska även bidra
till att uppnå målen i EU:s gemensamma strategi
för tillväxt och sysselsättning.

3.5

Resultatredovisning

3.5.1

Omvärldsanalys

Efter en relativt lång period med god ekonomisk
utveckling har det makroekonomiska läget i omvärlden och i Sverige snabbt förändrats till det
sämre sedan hösten 2008, då den internationella
finanskrisens effekter bidragit till att den reala
ekonomin utvecklats negativt. Under 2009 väntas BNP i OECD-området falla med 4,1 procent, i USA med 2,8 procent och i Euroområdet
med 4,8 procent.1 Under 2010 väntas tillväxten
bli svagt positiv i OECD-området. Den svaga
utvecklingen har haft negativ inverkan på den
svenska ekonomin och i synnerhet för svenska
export- och importföretag.
I regeringens finansplan prognostiseras BNPtillväxten i Sverige till -5,2 procent för 2009 och
till 0,6 procent för 2010. Den stora nedgången i
produktionen har förorsakats av kraftigt fallande
orderingång och till följd därav fallande investeringar under 2009.
I många länder har den makroekonomiska utvecklingen i hög grad påverkats av problemen
med kreditförsörjningen. Recessionen, som har
eskalerat under 2008 i hela OECD-området och
i många andra länder, har i stor utsträckning förorsakats av kreditförsörjningsproblemen genom
de mycket stora kreditförlusterna på bolånemarknaderna i USA där bl.a. USA:s största investmentbank, Lehman and Brothers Ltd, försattes i konkurs förra året. Denna ”finanskris”
har lett till kreditförsörjningsproblem på global
nivå med finansieringsproblem för företag i
många länder, däribland i Sverige. För att förhindra en alltför kraftig nedgång i ekonomisk
aktivitet genom kreditkontraktion och bristande
förtroende för kreditinstitutioner har centralbankerna agerat med en expansiv penningpolitik.

Olika typer av offentliga stöd till banker har införts i USA och i EU-länderna.
Genom kraftigt fallande inflationsförväntningar har ECB och andra centralbanker, däribland Sveriges riksbank, kunnat sänka styrräntorna till historiskt låga nivåer vilket motverkat
fallet i tillgångspriser av olika slag.
För mindre företag har finanskrisen och den
kraftiga konjunkturnedgången lett till betydande
finansieringsproblem. Nära 40 procent av företagen anger att möjligheten att finansiera verksamheten är ”svårare” eller ”avsevärt svårare” än
normalt. 2
Regeringen har gjort bedömningen att det,
utöver åtgärderna för att stabilisera situationen i
banker och kreditinstitutioner, funnits skäl att
ytterligare förstärka företagens möjligheter till
finansiering. Där kan nämnas ett kapitaltillskott
till Almi Företagspartner AB på 2 miljarder kronor i syfte att förbättra finansieringssituationen
till nya små- och medelstora företag. Vidare har
AB Svensk Exportkredit beviljats ett kapitaltillskott om 3 miljarder kronor och en låneram om
100 miljarder kronor. För att förbättra exportföretagens finansieringsmöjligheter har gränsen för
Exportkreditnämndens garantiutfästelser höjts
från 200 till 350 miljarder kronor.
Internationell konkurrenskraft

Kraftig nedgång i utrikeshandeln
Den gynnsamma utvecklingen av svensk export
efter 1990-talskrisen har brutits i och med den
internationella recessionen med en kraftig nedgång i den internationella efterfrågan på varuexport. Enligt regeringens prognos i budgetpropositionen (prop. 2009/10:1, volym 1, kap. 6)
väntas den sammantagna svenska exporten 2009
falla med 15,3 procent jämfört med 2008. Varuexporten som utgör drygt 70 procent av den totala exporten väntas falla med 19,9 procent och
tjänsteexporten med 4,2 procent mellan åren
2008 och 2009 i fasta priser.3 Genom en svag utveckling av den inhemska efterfrågan och hög
grad av importinnehåll i den svenska exportindustrin, så faller även den svenska importen kraftigt

2 Källa: Konjunkturbarometern, april 2009, Konjunkturinstitutet.
3 År 2008 uppgick den totala exporten till 1 711 miljarder kronor vilket

motsvarade 54,2 procent av BNP. Andelen varuexport uppgick till 70,6
1 Källa: OECD, Economic outlook, June 2009.

procent och tjänsteexporten till 29,4 procent av total export. Källa: SCB.
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2009. Den sammantagna importen väntas falla
med drygt 16 procent 2009 jämfört med året innan. Den svagare exportorderingången har
medfört att kapacitetsutnyttjandet fallit kraftigt
och stora personalneddragningar har genomförts. I industrin väntas antalet arbetade timmar
minska med 12 procent 2009 jämfört med 2008
vilket kan jämföras med den sammantagna nedgången i arbetade timmar i näringslivet som
väntas uppgå till 5,5 procent under samma tidsperiod.4 Under 2010 väntas både export och import vända svagt uppåt.
Världsmarknadsandelar och bytesförhållande –
nära oförändrade på kort sikt
Sett över en längre tid har Sveriges sammanlagda
världsmarknadsandel minskat, från 2,1 procent
1970 till 1,3 procent 2008. Den har legat ungefär
på denna nivå sedan 2005.5 Under de senaste tio
åren har Sveriges andel av världens tjänsteexport
ökat från 1,4 till 1,9 procent. Tjänsteexporten
har vuxit snabbare än varuexporten under senare
år och står nu för omkring 28 procent av den
svenska exporten.
Under den senaste tioårsperioden har Sveriges
bytesförhållande haft en negativ utveckling. Under åren 1999–2008 försämrades bytesförhållandet i genomsnitt med 0,8 procent per år. Fallande priser på teleprodukter tillsammans med
snabbt stigande oljepris är betydande faktorer
bakom denna utveckling. Produktiviteten i exportindustrin har samtidigt ökat i förhållandevis
hög takt vilket verkat kompenserande för det
försämrade bytesförhållandet. Under 2008 har
bytesförhållandet i stor sett varit oförändrat
jämfört med året innan. Kvoten mellan de sammanvägda export- och importpriserna minskade
med 0,1 procent. Den fallande kronkursen under
2008 har medfört att exportpriser har kunnat
hållas uppe och därmed kortsiktigt förstärkt
vinstmarginalerna. 6
Utvecklingen av den relativa enhetsarbetskostnaden har stor betydelse för möjligheterna
att konkurrera på exportmarknaderna. 7 Den

relativa enhetsarbetskostnaden har minskat i
Sverige de senaste tio åren. Minskningen beror
inte i första hand på att lönekostnaderna ökat
långsammare än i andra länder utan främst på
ökad produktivitet och en försvagad växelkurs. 8
Under åren 2007–2008 ökade emellertid den
relativa enhetsarbetskostnaden relativt kraftigt,
med 5,7 procent i genomsnitt per år under dessa
två år. Fallande produktivitet medförde stigande
kostnadstryck i näringslivet. Under 2009–2010
kommer sysselsättningsnivån i näringslivet att
vara betydligt lägre jämfört med 2008 genom anpassningar i arbetsstyrkan. Denna anpassningsprocess bidrar till att höja arbetsproduktiviteten
och till sänkning av den relativa enhetsarbetskraftskostnaden.9
Rapporter rörande Sveriges konkurrenskraft med
koppling till näringspolitiken

Under 2008 och innevarande år har ett stort antal betydelsefulla rapporter från bl.a. OECD,
Globaliseringsrådet och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) publicerats som kan kopplas till
näringspolitiska områdena. Nedan omnämns
några av dessa rapporter som direkt eller indirekt
behandlar Sveriges konkurrenskraft.
I OECD:s senaste Economic outlook bedöms
det makroekonomiska läget nu förbättras något. 10 I flertalet stora OECD-länder finns tecken
på ekonomisk återhämtning. USA:s ekonomi
visar tecken på att ”bottna ur” och en återhämtning av den ekonomisk utvecklingen uppvisas i
Kina. I euroområdet finns även tecken på återhämtning, dock inte lika tydliga som i det övriga
OECD-området.
I OECD:s rapport Going for Growth 2009
pekas på infrastruktursatsningars allmänna betydelse för långsiktig tillväxt. För att nå gynnsamma tillväxteffekter i ekonomin pekas bl.a. på
betydelsen av effektiv beslutsprocess, effektiva
regleringar och att konkurrens kan uppnås. 11
I OECD:s rapport Economic Surveys –
Sweden framhålls betydelsen av att minska of-

4 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget augusti 2009.

enhetsarbetskostnad medför att det blir lättare att konkurrera med andra

5 Handelsstatistik från WTO, Statistics database 2009-05-07.

länder då arbetskostnaden relativt andra länder sjunker.

http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.

8 Näringsdepartementet, Sveriges företagande och konkurrenskraft –

6 Konjunkturinstitutet, Konjunkturläget mars 2009.

Internationell benchmarking (Ds 2007:37).

7 Utvecklingen av den relativa enhetsarbetskostnaden speglar den

9 Källa: Konjunkturläget i mars 2009, Konjunkturinstitutet.

sammantagna utvecklingen av produktivitet, lönekostnader och växelkurs

10 Källa: OECD, Economic outlook No 85, June 2009.

i förhållande till de viktigaste konkurrentländerna. En minskande relativ

11 Källa: OECD, Going for growth 2009.
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fentligt ägande i näringsverksamheter i syfte att
öka konkurrenstryck och produktivitet. OECD
pekar på att det finns en del verksamheter som är
statligt ägda och som redan i nuläget agerar på
marknadsvillkor och som kan privatiseras. Här
utpekas inrikesflyg, andra transportföretag och
skogsbolag.
Globaliseringsrådet har under 2009 publicerat
ett flertal rapporten med koppling till konkurrenskraft.
I rapporten Global normbildning genom internationell standardisering understryks betydelsen
av etableringen av standarder för internationell
handel genom lösning av koordinationsproblem
vid val av teknologi, minskade transaktionskostnader. Standarder bidrar även till kvalitetsökning. Sammantaget bidrar dessa mekanismer till
högre produktivitet.12
I rapporten The Role of SMEs and
Entrepreneurship in a Globalised Economy sammanfattas forskning av ett flertal internationellt
välrenommerade forskare. En central slutsats är
att globaliseringsprocessen inneburit att de
komparativa fördelarna i OECD-länderna i betydande utsträckning förskjuts från traditionella
produktionsfaktorer såsom mark, arbetskraft
och kapital mot kunskap (humankapital) och att
fokus för många länders policy som följd av
denna utveckling alltmer inriktas mot utbildning, forskning, entreprenörskap och kommersialisering.13
I rapporten Exportfrämjande – en hörnsten i en
framtida internationaliseringsstrategi? från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser pekas på att exportföretag har en högre
produktivitetsnivå än övriga företag med hänsyn
tagen till observerbara faktorer såsom storlek,
branschtillhörighet m.m.. Exportföretag har
även ofta högre produktivitetsnivå redan innan
man börjar exportera. Vidare visar analysen att
det tycks ske en produktivitetsökning i och med
att företag börjar exportera. I rapporten dras
slutsatsen att en internationaliseringsstrategi bör
innefatta att verka för sänkta handelshinder och
att det kan finnas behov av exportfrämjande åtgärder. Bl.a. kan det finnas behov av att samla
kunskaper om utlandsmarknader och att infor-

mera potentiella exportörer om vart de kan
vända sig för att få del av denna kunskap.
3.5.2

Entreprenörskap och företagande

Regeringen arbetar för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap och företagande.
Under utgiftsområde 24 sker det bl.a. genom
generella insatser för kapitalförsörjning, information och rådgivning samt olika riktade åtgärder. Inom utgiftsområdet finns även geologisk
verksamhet under Sveriges geologiska undersökning (SGU).
Entreprenörskapsinsatser genomförs också i
stor utsträckning inom ramen för det regionala
tillväxtarbetet. För resultatet av dessa, se avsnitt
2.5 under utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Den statliga kapitalförsörjningen genom Almi
Företagspartner AB (Almi) och Stiftelsen Industrifonden (Industrifonden) syftar till att bidra
till en god kapitalförsörjning för företag i alla
delar av Sverige. Informations- och rådgivningsinsatserna sker bl.a. via Almi och Tillväxtverket.
Från och med den 1 april 2009 har Tillväxtverket
övertagit Verket för näringslivsutvecklings
(Nutek) uppgifter inom området. De riktade åtgärderna omfattar t.ex. insatser för att främja
kvinnors företagande och stärka kunskapen och
forskningen om detta, insatser för att bidra till
företagandet bland personer med utländsk bakgrund samt affärsutveckling inom de ”miljödrivna” marknaderna. Härutöver ingår insatser
för företagande inom vård och omsorg, ökat entreprenörskap i utbildningssystemet, produktutveckling, tjänsten Nystartskontoret, privata företagsinkubatorer och kooperativt företagande
samt arbete med turistfrågor och turiststatistik.
Resultat
Regeringen redovisar resultat då särskild information finns tillgänglig, t.ex. i form av uppföljningar och utvärderingar. För vissa insatser är
det ännu för tidigt att redovisa resultat. Regeringen avser att återkomma med redovisningar av
resultat från dessa insatser.

12 Global normbildning genom internationell standardisering (rapport till

Globaliseringsrådet

2008-04-20),

Mattias

Granslandt,

Centre

for

European Law and Economics, Bryssel och Stockholm.
13 Underlagsrapport nr. 34 till Globaliseringsrådet.
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Kapitalförsörjning

Målet för Almis verksamhet är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt att stimulera nyföretagandet för att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt
näringsliv.
Under 2008 ökade utlåningen från Almi med
drygt 20 procent till 1 716 miljoner kronor. Totalt beviljades ca 3 580 företag lån under året.
Almis utlåning sker, med ett par undantag, tillsammans med banker. Under 2008 bidrog den
till riskvillig finansiering om totalt ca 5 914 miljoner kronor till företag i alla delar av Sverige.
Antalet företag som ägs eller leds av kvinnor
som beviljades lån ökade med 7 procent mellan
2007 och 2008, från 1 159 till 1 241.
Lånebeloppet för företag som ägs eller leds av
kvinnor är i genomsnitt lägre än för företag som
ägs eller leds av män. En förklaring är att kvinnor, i högre utsträckning än män, startar och driver vissa typer av tjänsteföretag som ofta har
lägre kapitalbehov än andra företag.
Utlåningen i form av s.k. mikrolån ökade
kraftigt under 2008, från 41 till 76 miljoner kronor. Av mikrolånen beviljades 48 procent till företag som ägs eller leds av kvinnor.
Av det totala antalet beviljade lån 2008 har 35
respektive 65 procent beviljats företag som ägs
eller leds av kvinnor respektive män, vilket är
ungefär samma nivåer som 2007.
Av det totala antalet beviljade lån under 2008
har 21 procent lämnats till företag som leds av
personer med utländsk bakgrund. I denna kategori har antalet företag som har beviljats lån ökat
med 30 procent mellan 2007 och 2008, från 590
till 766.
De exportlån som Almi under 2006 lanserade
i samarbete med Exportkreditnämnden, AB
Svensk Exportkredit, Exportrådet och Swedfund
International AB för att förbättra möjligheterna
till internationalisering för små företag i alla delar
av landet utvecklades bra och svarade för närmare 10 procent av utlåningen under 2008.
Varje år genomför Almi, i samarbete med Statistiska centralbyrån, en uppföljning av tillväxten
hos kundföretagen. I undersökningen 2008
mättes effekter i företag som blev kunder under
2004. Undersökningen visar att Almis kundföretag växer mer än företag i en kontrollgrupp.
Omsättningen i dessa kundföretag har ökat med
63 procent under perioden 2003 till 2007, vilket
motsvarar i genomsnitt 3,3 miljoner kronor per
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företag. I en jämförbar kontrollgrupp ökade omsättningen med 34 procent. Dessa kundföretag
har under perioden anställt fler än 5 400 personer. Statens avkastningskrav på Almi, att över
tiden hålla de tillskjutna offentliga medlen för
utlåning (lånefonden) nominellt intakt, har uppnåtts.
I budgetpropositionen för 2009 (prop.
2008/09:1, utg.omr. 24, s. 30) redovisade regeringen resultat från en halvtidsutvärdering av programmet för svenskt-norskt näringslivssamarbete 2005–2010. Utvärderingen visade på goda
resultat och effekter jämfört med målen för
projekten. Under 2008 har 17 projekt avslutats
inom programmet. Dessa har bl.a. resulterat i 46
nya produkter och 37 nya arbetstillfällen.
Industrifondens verksamhet riktar sig till små
och medelstora företag som vill växa. Fonden
tillhandahåller kapital, kompetens och nätverk.
Under verksamhetsåret 2007/08 har fonden
tecknat 119 avtal om investeringar i företag,
främst i form av aktier, om totalt 343 miljoner
kronor, varav 251 miljoner kronor avser följdinvesteringar.
Verksamhetsåret resulterade i en förlust på
284 miljoner kronor. Det beror främst på att den
begynnande lågkonjunkturen föranlett nedskrivningar av värdet av fondens aktieinnehav.
Värdet av fondens engagemang i form av ägande
i företag uppgick vid verksamhetsårets slut till
1 595 miljoner kronor i 136 bolag.
Geologisk verksamhet

SGU har av riksdag och regering fått långsiktiga
mål till och med 2008 för tillhandahållandet av
geologisk information. Vid slutet av 2008 hade
ca 97 procent av den totala måluppfyllelsen för
karteringsverksamheten uppnåtts. SGU har under år 2008 tagit fram en plan för arbetet med
nya mål i enlighet med det uppdrag som gavs i
regleringsbrevet för 2008. Planen innehåller behovsprövad kartering dels inom landets prospekteringsintressanta områden, dels inom landets befolkningstäta och kustnära områden. Den
under ett par år mycket höga aktiviteten på prospekteringsverksamheten avtog under andra
hälften av 2008 till följd av svårigheterna på finansmarknaden. De totala utgifterna för prospektering beräknas ha uppgått till ca 650 miljoner kronor att jämföra med den höga nivån 2007
på ca 625 miljoner kronor. Besöksaktiviteten vid
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Mineralinformationskontoret blev den näst
högsta någonsin, 691 besök mot 968 besök 2007.
Utvecklingen på metallmarknaden återspeglas i
Bergsstatens verksamhet. Antalet beviljade undersökningstillstånd minskade från 356 till 282.
Uppdragsverksamhetens omsättning uppgick
till ca 31 miljoner kronor, varav ca 3 miljoner
kronor i internationella uppdrag. SGU:s kunder
inom statsförvaltningen svarade under året för
mer än hälften av den totala omsättningen i uppdragsverksamheten. Årets resultat är ett underskott med 732 000 kronor. Detta balanseras av
överskott under åren 2006 och 2007.
Information och rådgivning

Nuteks informationsinsatser ska förenkla processen att starta företag. Från och med den 1
april 2009 har Tillväxtverket övertagit Nuteks
uppgifter inom området. Insatserna bedrivs bl.a.
i form av informationstjänsten Startlinjen och
internetportalen Företagarguiden.
En extern uppföljning som har genomförts av
Startlinjens verksamhet under 2008 visar att 82
procent av användarna var mycket eller ganska
nöjda efter kontakten med Startlinjen. Det är en
något högre andel än 2007.
Enligt uppföljningen anser användarna att användbarheten, begripligheten samt nyttan och
tillgängligheten är hög. Den andel som kan tänka
sig att rekommendera Startlinjen till andra var 92
procent. Andelen användare som slussas till
andra aktörer fortsätter att stiga och uppgick till
23 procent 2008.
Av användarna hade 28 procent minst en förälder som är född i utlandet. Under de senaste
åren har personer med utländsk bakgrund stått
för knappt en femtedel av det totala antalet nystartade företag.
Drygt hälften av intervjupersonerna i uppföljningen var kvinnor. Det går inte att se några
könsskillnader i användningen av tjänsterna.
Tillgänglig statistik för 2008 indikerar att den
totala andelen kvinnor som startade företag uppgick till ca 32 procent (ca 6 procent av företagen
startades av män och kvinnor gemensamt).
Antalet besökare på Företagarguiden fortsätter att öka. Under 2008 uppgick antalet unika
besökare till ca 589 000, jämfört med ungefär
521 000 under 2007 och 359 000 under 2006. Av
besökarna var 19 procent företagare och 49 procent blivande företagare. Könsfördelningen var

relativt jämn, 45 procent kvinnor och 55 procent
män. Andelen besökare med utländsk bakgrund
var 28 procent.
Andelen nöjda besökare uppgår till 97 procent
(96 procent 2007). Andelen besökare som uppger att det är lätt att hitta till och på Företagarguiden, respektive att det är lätt att förstå informationen, fortsätter att vara mycket hög.
Andelen som kan tänka sig att rekommendera
Företagarguiden är 99 procent (97 procent
2007).
Almi hade drygt 64 000 kundkontakter 2008.
Under året tillkom 11 000 nya kunder. Genom
rådgivningsinsatser och finansiering medverkade
Almi till att 3 800 företag startades under 2008.
Programmet ”Mentor Eget Företag” som
drivs i samarbete mellan Almi och Jobs and
Society NyföretagarCentrum syftar till att öka
möjligheterna för nyetablerade och blivande
småföretagare att starta och utveckla lönsamma
företag. Programmet har tillförts resurser inom
insatserna för att främja kvinnors företagande
2007 och 2008 för att de ska nå fler kvinnor och
under 2008 beslutades om ytterligare insatser för
företagare med utländsk bakgrund. Under 2008
deltog totalt 959 mentorpar, 440 mentorpar med
adepten som blivande företagare och 519 mentorpar med adepten som en befintlig företagare.
Under 2008 var 64 procent av adepterna kvinnor
och 36 procent män. Av mentorerna var 34 procent kvinnor och 56 procent män. Cirka 16 procent av adepterna, och 5 procent av mentorerna,
var födda utomlands.
Undersökningar som gjorts inom ramen för
programmet visar att adeptföretagen utvecklas
mycket väl under och efter avslutad mentorprocess.
Under 2008 fördelade Nutek 34 miljoner
kronor i verksamhetsstöd till 25 lokala kooperativa utvecklingscentrum. Kooperativa utvecklingscentrum arbetar med rådgivning och information med inriktning på kooperativa företag.
Nuteks uppföljning visar att ca 4 500 personer
(1 900 män och 2 600 kvinnor) har fått rådgivning, vilket är en minskning med ca 500 personer
jämfört med föregående år. Cirka 33 000 personer har fått information, vilket är en minskning
med ca 6 000 personer jämfört med föregående
år. Uppföljningen visar att insatserna har bidragit
till att 473 företag har startats. Totalt är 96 procent av kunderna nöjda eller mycket nöjda med
den verksamhet som har fått stöd av Nutek.
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Riktade åtgärder

Under åren 2005–2008 har ett nationellt entreprenörskapsprogram genomförts av Nutek. Exklusive medfinansiering har programmet omfattat 147 miljoner kronor. Programmet har bestått
av insatser inom grund- och gymnasieskolan
samt vid universitet och högskolor. Det har
också innehållit kompetensutveckling av rådgivare och näringslivsutvecklare samt en regional
del i ett antal ”pilotlän”.
Inom programmet har insatser för att öka intresset för och kunskaperna om entreprenörskap
genomförts för att fler unga ska se företagande
som ett lika naturligt val som att vara anställd.
Programmet har också syftat till att bidra till
ökad kompetens om entreprenörskap hos såväl
lärare, lärarstuderande, studie- och yrkesvägledare som rådgivare och näringslivsutvecklare.
Enligt Nuteks uppföljning har de två delprogrammen, med inriktning mot grund- och gymnasieskolan respektive universitet och högskolor, bidragit till att minst 90 procent inom
kategorin studie- och yrkesvägledare, lärare, m.fl.
som har berörts av programmet anger att de har
fått en ökad medvetenhet/kunskap om företagande och entreprenörskap. I ovan nämnda kategori anger vidare minst 75 procent att de, som
följd av programmet, använder eller planerar att
använda kunskaperna i sitt pedagogiska arbete.
I grund- och gymnasieskolan anger minst 80
procent av de elever som har berörts av insatserna att de har fått en ökad medvetenhet och
ökade kunskaper om företagande och entreprenörskap. För universitet och högskolor är motsvarande andel studenter minst 75 procent. En
majoritet av eleverna och studenterna anger
också att de har fått en mer positiv attityd till
entreprenörskap och företagande.
Den regionala delen av programmet har drivits
i sex län. Vid programmets slut hade samtliga län
en plan och en strategi för hur arbetet med entreprenörskap ska bidra till regionens utveckling.
Programmet för att främja kvinnors företagande som drivs av Tillväxtverket (Nutek drev
programmet fram t.o.m. den 31 mars 2009) är en
del av regeringens insatser om 100 miljoner kronor per år 2007–2009 för att främja kvinnors företagande. Under 2008 omfattade programmet
totalt 90 miljoner kronor. Utöver programmet
inkluderar insatserna forskning och ett ambassadörsprogram för kvinnors företagande.
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Det övergripande syftet med programmet är
att främja kvinnors företagande och att bidra till
ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. Det
ska ske genom att fler kvinnor startar nya, livskraftiga företag eller förvärvar företag samt att
fler företag som drivs av kvinnor utvecklas och
växer.
Nuteks uppföljning visar att drygt 300 regionala projekt beviljats medel för affärs- och innovationsutveckling, varav 52 procent riktat sig till
företag i tillväxtfaser. Totalt beräknas drygt
12 500 kvinnor ha deltagit i projekten. Inom ramen för programmets innovationsfinansiering
har Almi beviljat medel för ca 10 miljoner kronor till totalt 148 projekt. Av dessa har knappt 4
miljoner kronor gått till privatpersoner och
drygt 6 miljoner kronor till företag.
Programmets insatser på högskolenivå har bidragit till ca 200 företagsstarter och de har lett
till ökad kunskap om företagande. Vidare har de
givit mer positiva attityder till företagande bland
deltagarna. Under 2008 genomförde en oberoende utvärderare en halvtidsutvärdering av programmet. Utvärderaren bedömer att genomförandet av programmet fortskrider väl och
konstaterar att deltagarna i insatserna, är positiva
till inriktningen, bl.a. genom att den ger ökade
möjligheter att bilda formella och informella
nätverk. Deltagarna anger också att programmet
har bidragit till att skapa nya affärsmöjligheter
genom nya kunder, uppdrag och samarbetspartner. Utvärderaren konstaterar att det har varit en
utmaning att utveckla genomförandemodellen
mellan Nutek och den regionala nivån. En utvärdering av programmet är planerad att genomföras 2010.
Nutek har haft ansvar för turistnäringsfrågor
sedan den 1 januari 2006. Verket har också varit
statistikansvarig myndighet för turiststatistik.
Från och med den 1 april 2009 har Tillväxtverket
övertagit Nuteks uppgifter inom området. Under året har uppgifter om turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning arbetats fram.
VisitSweden AB har marknadsfört Sverige internationellt på image- och produktnivå, vilket bedöms ha bidragit till att öka antalet utländska
övernattningar i Sverige under 2008 med 2,3
procent jämfört med föregående år. Medfinansieringen från turistnäringen av marknadsföringsinsatser har tredubblats på fyra år, vilket indikerar en ökad efterfrågan på bolagets tjänster.
Antalet partnerskap med turistnäringen har
dubblerats jämfört med föregående år.
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Analys och slutsatser
Ett dynamiskt näringsliv, inom vilket nya företag
startas och befintliga företag växer, är viktigt för
produktivitetstillväxten och därmed för Sveriges
konkurrenskraft. Dynamiken bidrar bl.a. till förnyelse och ökad konkurrens. Det innebär t.ex.
nedläggning av mindre konkurrenskraftiga företag och tillkomst av nya arbetstillfällen. Nya
företag bidrar även till att främja innovationer
och ökad produktivitet bland etablerade företag.
För att stimulera entreprenörskap och nyföretagande genomförs ett flertal åtgärder. Till exempel insatser för att främja positiva attityder till
entreprenörskap samt insatser i form av information, rådgivning och riktade åtgärder till vissa
grupper i syfte att öka kompetensen hos blivande och befintliga företagare.
Ett annat viktigt insatsområde är marknadskompletterande kapitalförsörjningsinsatser till
små och medelstora företag. Tillgång till kapital
är en grundläggande förutsättning för start och
expansion av företag. Den nuvarande finanskrisen har tillfälligt ökat behovet av marknadskompletterande insatser, eftersom den har lett till att
många företag drabbats av svårigheter att finansiera sin verksamhet, både när det gäller investeringar och rörelsekapital för den löpande
verksamheten. Det beror bl.a. på att situationen
inom banksektorn gjort att den inte kunnat
möta den ökade efterfrågan på krediter bland
landets nya samt små- och medelstora företag.
Regeringen har därför gjort stora insatser för
att möta företagens efterfrågan på kapital, bland
annat genom att ge Almi ett kapitaltillskott med
2 miljarder kronor och besluta om en större
flexibilitet i bolagets långivning. Det innebär
bland annat att Almi fått möjligheter att finansiera en större andel av små och medelstora företags kapitalbehov, från 50 till 80 procent och, om
det finns synnerliga skäl, upp till 100 procent.
Almis utlåning har ökat kraftigt under 2008,
vilket visar den ökade efterfrågan på marknadskompletterande finansiering och bekräftar behovet av de genomförda insatserna. Ökningen var
särskilt stor under andra halvåret 2008, 40 procent jämfört med motsvarande period året innan.
Utlåningen har fortsatt öka under 2009.
Finanskrisen avspeglar sig även i Industrifondens verksamhet och resultat. Antalet avtal om
investeringar i företag ökade under verksamhetsåret samtidigt som resultatet minskade kraftigt
på grund av stora nedskrivningar.

En av grunderna för ett gott företagsklimat är
att det finansiella systemet kännetecknas av att
företagens efterfrågan på kapital kan tillgodoses i
olika skeden av deras utveckling. För de flesta
företagare kräver företagsstarten en betydande
kapitalinsats. Det är i första hand marknadens
uppgift att möta företagens finansiella behov,
men staten har en roll att spela i de fall det finns
brister i marknadens funktionssätt. Regeringen
arbetar långsiktigt med att se över statens roll
och insatser när det gäller finansiering för nya,
små och medelstora företag.
Beslut i samhället om stora nationella infrastruktursatsningar, planerings- och miljömålsarbeten samt det fortsatta stora intresset för
malmprospektering i Sverige, har medfört ett
ökat behov och användning av geologisk information. Regeringens bedömning är att kvalitetssäkrad geologisk information är nödvändig för
att tillgodose samhällets behov av underlag vid
planering av olika projekt. Informationen bidrar
till att uppfylla näringspolitikens mål om fler
jobb och förenar miljö och företagsamhet.
För att förenkla för blivande och nya företagare är det av stor vikt att myndighetsinformation kring regelverk och olika statliga insatser för
företagande finns lätt tillgänglig. Råd och stöd
för att starta och utveckla företag ges även via
olika organisationer.
De statligt finansierade informations- och
rådgivningsinsatserna till entreprenörer och företagare har en stor bredd. De omfattar alltifrån
ren myndighetsservice till skapande av mötesplatser och mentorskapsaktiviteter för företagare. Här ingår den nya tjänsten Nystartskontoret som etableras i olika delar av Sverige. De
deltagande myndigheterna tillhandahåller individuellt anpassad vägledning och service inom området starta och driva företag.
De flesta av de företagare som tar del av de
informations- och rådgivningsinsatser som drivs
via Nutek och Almi är mycket nöjda med insatserna. Den höga andelen som kan tänka sig att
rekommendera någon av Nuteks informationstjänster Företagarguiden och Startlinjen visar på
tjänsternas kvalitet och användaranpassning.
Även kundundersökningar som avser Almis
verksamhet visar på hög nöjdhet och att kunderna är beredda att rekommendera verksamheten till andra företagare. För att ta tillvara hela
den potential som finns för ökat företagande och
utveckling i befintliga företag i alla delar av landet genomför regeringen ett antal riktade insat25
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ser. Det nationella entreprenörskapsprogrammet
som avslutades 2008 har bidragit till ett ökat inslag av entreprenörskap i utbildningsväsendet.
Unga som har fått en uppfattning om hur det är
att driva företag och uppmuntrats till att bli företagare genom skolan är mer positiva till eget
företagande än de unga som inte har fått kunskap om entreprenörskap genom skolan.
Det nationella entreprenörskapsprogrammet
är avslutat. Regeringen har presenterat en strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet som grund för ett vidare utvecklingsarbete
med syfte att entreprenörskap ska löpa som en
röd tråd genom hela utbildningssystemet.
Intresset för det nationella programmet för
kvinnors företagande har varit stort och aktiviteten är hög. Halvtidsutvärderingen visar att
insatserna har utvecklats väl och mottagits positivt av såväl regionala som nationella företagsfrämjande aktörer, vilka önskar se en ökad
kontinuitet i regeringens insatser på området.
Sammantaget har programmet utvecklats i enlighet med regeringens ambitioner att synliggöra kvinnors företagande.
Turistnäringen är en framtidsnäring som kan
bidra till att skapa tillväxt i stora delar av Sverige,
inte minst i olika landsbygder. Insatserna för turistnäringen under 2008 har bidragit till att öka
Sveriges attraktionskraft som turistland och
medverkat till en långsiktigt konkurrenskraftig
och hållbar turistnäring.
Resultaten av de insatser som har bedrivits av
VisitSweden AB visar att det arbete som bedrivits för att marknadsföra Sverige mottas positivt
av turistnäringen och att insatserna är efterfrågade.
3.5.3

Innovation och förnyelse

Resultat
Industriella utvecklingscentra

Riksdagen beslutade i december 2005 att anslå 20
miljoner kronor per år till IUC-verksamheten
för ett treårigt program 2006–2008 i syfte att
främja industriell utveckling i små och medelstora företag genom de regionala IUC-bolagen
(prop.
2005/06:1,
utg.omr.
24,
bet.
2005/06:NU1, rskr. 2005/06:121). I mars 2006
utsåg regeringen ett programråd med företrädare
för bl.a. berörda myndigheter och intresseorga26

nisationer med övergripande ansvar för programmets inriktning, innehåll och prioriteringar.
Inför verksamhetsåret 2007 överförde regeringen ansvaret för uppdraget till Nutek, som
även övertog ansvaret att utse programrådet.
Programrådet upphörde formellt den 31 december 2008.
Programrådets utvärdering av uppnådda resultat 2006–2008 visar på vissa positiva delresultat men inte fullt ut motsvarar de förväntningar
som Nutek och Programrådet ställt på programmet i dess helhet.
Strategiska utvecklingsprogram för svensk
industri

Under 2005 och 2006 bedrevs ett strategiskt utvecklingsarbete tillsammans med företrädare för
sex branscher. Till stöd för en konkurrensbefrämjande utveckling av dessa branscher avsattes
en miljard kronor för särskilda insatser. Verket
för innovationssystem (Vinnova) och ett flertal
andra myndigheter har fått i uppdrag att ta fram
FoU-program i samverkan med de branscher
som deltagit i arbetet. Myndigheterna har under
året fortsatt arbetet med att genomföra ett tjugotal strategiska utvecklingsprogram tillsammans med berörd industri.
Hållbar näringspolitik

Miljödriven näringsutveckling/miljöteknik
Regeringen beslutade den 1 april 2008 om nya
direktiv för verksamheten inom Swentec,
Sveriges miljöteknikråd. Swentec omvandlades
då till en tidsbegränsad delegation.
Swentec har under 2008 bedrivit arbete med
analyser av den svenska miljötekniksektorn i
syfte att ge regeringen underlag för fortsatta insatser för att stärka svenska företags affärsmöjligheter och konkurrenskraft inom miljöteknikområdet.
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige, ISA, fick i juni 2008 ett uppdrag att
genomföra en särskild satsning om 10 miljoner
kronor på investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet. Satsningen genomförs för att främja
utländska företags investeringar inom miljöteknikområdet i Sverige, medverka till strategiska
allianser mellan utländska och svenska företag
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samt bidra till utländska riskkapitalinvesteringar i
svenska tillväxtföretag.
Vinnova gavs i december 2008 ett särskilt
uppdrag att genomföra en satsning på forskning
och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet. Uppdraget till Vinnova omfattar tre utvecklingsområden: IT och miljöteknik, forskning
med koppling till hållbart stadsbyggande samt
inkubatorverksamhet med fokus på miljöteknik,
i samverkan med Innovationsbron AB.
Exportrådet fick i december 2008 ett uppdrag
att genomföra en satsning på exportfrämjande
med fokus på små svenska miljöteknikföretag.
Inriktningen är dels att utveckla stöd vid val av
lämpliga avsättningsmarknader, dels ge riktat
stöd vid etablering och start av engagemang på
nya marknader.
Behovsmotiverad forskning och
innovationssystem

Vinnova har till uppgift att främja utveckling av
effektiva svenska innovationssystem, främst genom stödjande av behovsmotiverad forskning.
Under 2008 fördelade Vinnova ca 2 090 miljoner kronor, varav huvuddelen kom från myndighetens ordinarie anslag för FoU. Övriga medel utgjordes huvudsakligen av tidsbegränsade
satsningar inom ramen för de s.k. branschsamtalen.
Av utbetalningarna under 2008 baseras 48
procent på beslut tagna under året. Den medfinansiering myndigheten kräver resulterar i genomsnitt i att satsade medel växlas upp med en
faktor 2.4.
Vinnova genomförde 37 utlysningar under
2008. Av dessa avsåg sex första steget i flerstegsutlysningar med skisser och planeringsbidrag
och 31 var utlysningar inriktade på ansökningar
om projektmedel. Under året beslutades ca 850
nya projekt. Projektens beviljade medel uppgår
till ca 1 900 miljoner kronor. Vinnova satsade ca
750 miljoner kronor på sektoriella program inom
Informations- och kommunikationsteknik;
Tjänster och IT-användning; Bioteknik; Produktframtagning och material; Transport samt
Arbetsliv.
Knappt 500 miljoner kronor satsades på program inriktade på de industriella branscherna
från branschsamtalen, med syfte att stärka industrins konkurrenskraft.

Cirka 330 miljoner kronor satsades på starka
forskningsmiljöer för att skapa internationellt
ledande forsknings- och innovationsmiljöer.
Cirka 190 miljoner kronor satsades på småoch medelstora företag (SMF), nyföretagsprogram och kommersialisering. Bland dessa satsningar finns programmet Forska & Väx, för att
stärka konkurrenskraften hos SMF, samt Nyckelaktörsprogrammet för att professionalisera
universitets och högskolors samverkan med
näringsliv och offentlig verksamhet för att nå
effektivare kommersialisering av forskningsresultat. 210 miljoner kronor satsades på basfinansiering till forskningsinstitut.
Vinnova är nationell nod för information och
rådgivning inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling, samt hanterar bilaterala
samarbetsavtal med Indien, Kina, USA och
Japan. Myndigheten satsade ca 100 miljoner
kronor på EU-relaterade program under 2008
och drygt 23 miljoner kronor på bilaterala och
multilaterala program.
Under året utfördes 11 utvärderingar och tre
effektanalyser, som ett viktigt led i att kontinuerligt utveckla utformning och inriktning på
myndighetens insatser. Analyserna visar på positiva effekter av de satsningar som Vinnova har
genomfört.
Synligheten för Vinnova i media har under
2008 ökat med 10 procent jämfört med 2007. De
senaste tre åren har synligheten nästan dubblerats.
Geovetenskaplig forskning
Genom det stöd till geovetenskaplig forskning
som SGU ger skapas ett effektivt flöde från
grundforskningen till tillämpad forskning. Stor
vikt läggs på tvärvetenskaplig forskning, som erbjuder nya infallsvinklar och möjligheter för tilllämpning av ny forskningsmetodik för geovetenskapliga data. För 2008 inlämnades 24 nya
ansökningar på ca 11 miljoner kronor varav 6 har
beviljats forskningsmedel. Till dessa kommer 12
fortsättningsprojekt som beviljats med godkända
lägesrapporter som underlag. Under året har 10
forskningsprojekt slutförts och dokumenterats i
särskilda rapporter. Resultaten från slutförda
projekt är viktiga och har till stor del kunnat implementeras i SGU:s verksamhet.
Design
Stiftelsen Svensk Industridesign (SVID) har genomfört rådgivning till näringslivet, initierat, utvecklat och drivit nationella och regionala akti27
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viteter och projekt i egen regi och som partner.
SVID deltar även i forskningsprojekt med fokus
på behovsbaserad innovation som utvecklas med
hjälp av designmetodik. SVID stödjer kunskapsutveckling inom designområdet, identifierar behov av ny forskning och för ut resultat av forskning till näringsliv, offentlig sektor och akademi.
Detta arbete har och kommer att underlättas genom Intressentföreningen för Stiftelsen Svensk
Industridesign, en ideell förening som startade
under 2008 och som ska knyta näringsliv, organisationer och akademin närmare varandra inom
designområdet.
SVID har ett brett internationellt kontaktnät
och arbetar aktivt med utveckling av designområdet inom Europa och övriga världen, vilket bedöms gynna svenska företag.
SVID arbetar långsiktigt för regional utveckling och har ofta fleråriga åtaganden. SVID:s arbete med kunskapsöverföring och spridning av
resultaten av projektverksamheten nationellt och
internationellt har visat sig mycket framgångsrikt. Att föra in designkompetens i utvecklingsområden som tidigare inte sett design som en
naturlig utvecklingsfaktor, t.ex. samhällsflytt
(Gällivare/Malmberget), innebär stora möjligheter för Sverige som kunskapscentrum idag och
i framtiden.
Kommersialisering

Innovationsbron AB arbetar med att kommersialisera forskning och idéer. Framträdande i detta
arbete är att arbeta nära forskare, företag och
entreprenörer med insatser för affärsutveckling
och såddfinansiering. Den 1 juli 2008 omorganiserades Innovationsbron AB, varvid tidigare regionala bolag avvecklades och ersattes av regionala resultatenheter. De regionala kontoren finns
som tidigare i Luleå, Umeå, Uppsala, Stockholm,
Linköping, Göteborg och Lund. En regional
närvaro kombinerad med ett nationellt perspektiv är en framgångsfaktor för Innovationsbron.
Resultatet av Innovationsbron AB:s arbete ska
bidra till långsiktiga effekter för samhällsekonomin i form av ökad tillväxt, kunskapsintensitet i
produktionen och ökad sysselsättning, men kan
också ses i utvecklingen av enskilda företag.
Innovationsbron AB har under året arbetat
med bidrag, villkorslån och ägarkapital inom sin
såddfinansieringsverksamhet. Ägarkapital står
för knappt hälften av insatserna på detta område.
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Under året har bolaget stöttat ca 250 verifieringsprojekt, inkluderande både teknisk och affärsmässig verifiering, med 25 miljoner kronor.
Cirka 100 företag beviljades lån på totalt ca 26
miljoner kronor. Ägarkapital investerades i ca 70
företag/investeringsbeslut med totalt ca 55 miljoner kronor.
Majoriteten av de antagna idéerna kommer
från universitet och högskolor (51 procent), följt
av enskilda innovatörer/entreprenörer (26 procent) och näringslivet (12 procent). Av de antagna idéerna kommer 24 procent från kvinnor
och 76 procent från män.
Innovationsbron AB driver ett nationellt inkubatorprogram som delvis finansieras av
Vinnova med minst 50 miljoner kronor per år. I
mars 2008 inbjöds inkubatorer att söka stöd i inkubatorprogrammet. Efter denna utlysning tilldelades 21 inkubatorer driftsfinansiering. Utöver
denna finansiering stöds inkubatorerna genom
ett program för erfarenhetsutbyte.
Även Almi Företagspartner AB (Almi) arbetar med innovationsfrämjande verksamhet, inriktad på produkter och tjänster från innovatörer
med lägre kapitalbehov. Almi och Innovationsbron AB har ett nära samarbete inom området.
Almis innovationsverksamhet består av finansiering och rådgivning. Rådgivningen till enskilda innovatörer är en stor och viktig del av
Almis innovationsverksamhet. Inom ramen för
de särskilda insatserna för kvinnors företagande
har regeringen under året förstärkt Almis innovationsfinansiering med 7 miljoner kronor. Utlåningen till innovatörer ökade från 68 miljoner
kronor 2007 till 104 miljoner kronor 2008. Utöver 104 miljoner kronor i lån har också 17 miljoner kronor i förstudiemedel tilldelats innovatörer för en första utvärdering av idéns
kommersialiserbarhet. Under 2008 har 585 av
kundernas idéer kommersialiserats.
Rymdverksamhet

Sveriges rymdverksamhet bedrivs till större delen inom ramen för det europiska rymdorganet
ESA. Sveriges deltagande i ESA ger svenska företag tillgång till en europeisk marknad, och
forskare och företag möjligheter att delta i internationellt avancerade forskningsprojekt. Vid
ESA:s ministermöte i Haag 2008 enades de 18
medlemsländerna om framtida satsningar för den
europeiska rymdverksamheten. Sverige beslutade
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att fokusera sitt deltagande i program för jordobservation och telekommunikationer. De
kommande ESA-programmen innebär goda
möjligheter för stärkt konkurrenskraft hos de
svenska företagen och är viktiga bidrag till miljöoch klimatforskningen. Företagen i rymdindustrin är beroende av både en institutionell och
kommersiell marknad. I Europa sker 55 procent
av företagens försäljning till den institutionella
marknaden och 45 procent till den kommersiella
marknaden. I Sverige har den kommersiella andelen ökat stadigt sedan 2003. Även om andelen
kommersiell försäljning minskade under 2008, så
har de svenska företagen en högre andel kommersiell försäljning (55 procent) än i Europa.
Det pekar på en god konkurrenskraft internationellt för de svenska företagen. Den totala omsättningen i den svenska rymdindustrin uppgick
2008 till 1,6 miljarder kronor, vilket är en ökning
med 3,6 procent jämfört med 2007. Den största
ökningen skedde inom områdena Transport,
miljö och kommunikation. Antalet sysselsatta
inom rymdindustrin fortsätter att öka i landet
och uppgår till ca 1 100 personer. Företagens investeringar minskade 2008 till följd av bland annat konjunkturläget.
Upprätthållande av nationell metrologi

Vinnova har fr.o.m. 2009 övertagit ansvaret för
statens finansiering av nationell metrologi och
riksmätplatsverksamheten vid SP Statens Tekniska Forskningsinstitut AB (SP). I samband
med SP:s pågående uppgående i den under 2009
nybildade nationella sfären av industriforskningsinstitut, RISE Research Institutes of
Sweden, skedde en ömsesidig uppsägning av det
fram till dess gällande avtalet mellan staten och
SP om metrologiverksamheten vid SP. Det av
regeringen enligt samma avtal tillsatta rådet för
metrologisk verksamhet, det s.k. metrologirådet,
entledigades i och med avtalets uppsägning.
Under 2009 beslutade EU att under fördragets artikel 169 inrätta ett gemensamt europeiskt
forskningsprogram inom metrologi, i vilket
Sverige deltar genom Vinnova.
Regeringen har under 2009 analyserat de förslag som utredningen om vissa metrologifrågor
lämnat i sitt betänkande (SOU 2007:97).

Analys och slutsatser
Industriella utvecklingscentra

Programrådets utvärdering motiverar inte fortsatta programinsatser till IUC-verksamheten
från regeringens sida. Eventuellt stöd till IUCverksamheten bör därför fortsättningsvis bedömas av berörda sektorsmyndigheter.
Strategiska utvecklingsprogram för svensk
industri

Vinnova, Nutek (numera Tillväxtverket) och
andra myndigheter genomför ett tjugotal FoUbaserade samverkansprogram tillsammans med
industrin. Industrin visar ett stort intresse för att
utveckla FoU-samarbetet med staten, vilket bl.a.
kommer till uttryck genom industrins intresse
att tillsammans med staten finansiera gemensamma forskningsprogram.
Hållbar näringspolitik

Miljödriven näringsutveckling/miljöteknik
För att bidra till regeringens övergripande målsättning att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa långsiktiga förutsättningar för fler
jobb i fler och växande företag genomför regeringen en särskild satsning på utveckling av den
svenska miljötekniksektorn. En betydande potential bedöms också finnas till att uppnå ytterligare ökade svenska exportintäkter inom detta
område.
Den kunskapsuppbyggnad och det analysarbete som sker inom Sveriges miljöteknikråd,
Swentec, är en viktig grund för regeringens fortsatta arbete med stöd till och utveckling av den
svenska miljötekniksektorn.
Utmaningarna inom miljö- och klimatområdet är totalt sett så stora att aktivt samarbete
över nationsgränserna med teknikutveckling är
en nödvändighet. Regeringen har tecknat samarbetsavtal med bland annat USA, Brasilien och
Kina. I juni 2008 utsåg regeringen en särskild
samordnare för det svensk-kinesiska miljötekniksamarbetet, med uppdrag att samordna genomförandet av innehållet i de samarbetsavtal
som undertecknades i samband med statsministerns besök i Kina i april 2008.
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Behovsmotiverad forskning och
innovationssystem

Utveckling av effektiva och starka innovationssystem är av fundamental betydelse för utvecklingen av Sveriges internationella konkurrenskraft idag.
Genom den så kallade trippel-helixkonstellationen i bedömningsgrupper för ansökningar,
bestående av representanter från akademi, näringsliv och samhälle, kombinerar Vinnova vetenskaplig kvalitet med relevans för samhälle och
näringsliv i sina satsningar.
Samverkan med andra finansiärer har fortsatt
att öka och innefattar nu hälften av programsatsningarna, vilket ger ökad kraftsamling och
bedöms ge ökat nyttiggörande av resultat.
Satsningarna på starka forskningsmiljöer bedöms ha goda möjligheter att utvecklas till internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och
innovationsmiljöer, för stärkande av svensk
konkurrenskraft.
Insatser riktade mot näringslivets behov mot
både etablerad industri som små och medelstora
företag bedöms fungera väl. Myndigheten visar
god förmåga att inrikta satsningar mot olika
sektorers specifika behov och forskningslogiker.
Insatser mot små- och medelstora företag, särskilt Forska & Väx-programmet, har nu börjat
visa resultat på tillväxt och högre kunskapsinnehåll i företagen.
Kunskapsöverföring mellan olika aktörsgrupper samt nyttiggörande av forskningsresultat är
av stor vikt för kunskapsspridning i ekonomin
och integreras brett i Vinnovas satsningar. Dessutom bedöms riktade satsningar, som t.ex.
Nyckelaktörsprogrammet med inriktning mot
kommersialisering av resultat vid sju universitet,
bidra väl till stärkande av innovationssystem.
Vinnovas arbete med utvärdering av resultat
och effekter av insatser som man gör själva, tillsammans med andra forskningsfinansiärer samt i
internationell samverkan, i syfte att påverka
framtida satsningar, bedöms som värdefulla.
Myndighetens arbete med EU-program bedöms fungera tillfredställande, även om det bedöms finnas potential till bättre samverkan mellan de rådgivande funktionerna och de
programinriktade, samt över myndighetsgränser.
Svenskt deltagande i ramprogrammets forskning
har varit god, men det bedöms finnas stor potential att öka näringslivets medverkan.
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Vinnovas övriga internationella samarbete bedöms fungera väl.
Vinnova har under året ökat sitt fokus på att
stärka kopplingen mellan ledande svenska och
internationella forsknings- och innovationsmiljöer. Framförallt har arbetet inriktats mot att
öka förutsättningarna för att utveckla samarbete
med världsledande forskning i Japan, Kina,
Indien och USA. Under året har därför en internationell strategi tagits fram som bland annat ska
underlätta detta arbete vilket är positivt.
Det svenska innovationssystemet topprankas i
ett antal innovationsmätningar, som t.ex.
European Innovation Scoreboard 2007. Sverige
har dock en obalans i systemet, med övervikt på
faktorer som bygger upp innovationsförmåga, i
förhållande till nyttiggörandet. Ett fortsatt fokus
på nyttiggörande och kommersialisering av
forskningsresultat är angeläget.
Geovetenskaplig forskning
Det är regeringens bedömning att SGU:s stöd
till geovetenskaplig forskning bidrar till att
uppfylla de övergripande målen för forskningspolitiken genom ett effektivt flöde från grundforskningen till tillämpad forskning. De projekt
som fått stöd koncentreras på för samhället viktiga geologiska problem. Resultaten har kommit
till användning i SGU:s verksamhet och bedöms
även ha bidragit till andra organisationers och
industriföretags verksamhet.
Kommersialisering

Utveckling av nya eller växande kunskapsbaserade företag är av grundläggande betydelse för
Sveriges konkurrenskraft idag. Innovationsbron
AB bedöms ha uppfyllt detta mål under året,
med god balans mellan olika insatser rörande
såddfinansiering, affärsutveckling inklusive inkubatorer och verifiering.
Bolaget har genomgått en omorganisation
med syfte att förbättra sitt interna arbete och
optimera utfallet av statens investerade medel på
kort och lång sikt. Bolaget har i omstruktureringsarbetet tryckt på vikten av att fortsätta
verka lokalt, regionalt och nationellt.
Almi träffar årligen tusentals innovatörer och
uppfinnare och många av dem har fått möjlighet
att få sin idé prövad och utvecklad till en kommersiellt framgångsrik innovation.
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Rymdverksamhet

3.5.4

Sveriges deltagande i det europeiska rymdsamarbetet fortsätter att vara en förutsättning för att
utveckla och stärka den svenska rymdindustrin
och medverka till fördelar för de svenska användarna av rymdteknik. En prioritering av statens
finansiering för rymdverksamhet till europasamarbetet ger unika möjligheter för företag och
forskare. En statlig finansiering är också angelägen för att nationella projekt som grundlägger
svenska företags konkurrenskraft ska komma till
stånd. En positiv utveckling är att fler mindre företag med inriktning mot rymd har startats i
Sverige. Vissa av dessa företag har intagit världsledande positioner. Regeringens bedömning är
att svensk rymdverksamhet innehåller en hög
grad av innovation och förnyelse. Den statliga
finansieringen har bidragit till att tillvarata denna
förmåga och utvecklat innovationsgraden och
teknik såväl i internationellt samarbete som i nationella projekt. Därtill har rymdverksamhetens
betydelse för miljö- och klimatforskningen ytterligare framhävts.

Resultat

Upprätthållande av nationell metrologi

Genom de förändringar som genomförts under
2009 avseende bl.a. Vinnovas nya ansvar på området, SP Statens Tekniska Forskningsinstitut
AB uppgående i den nya nationella sfären av industriforskningsinstitut, liksom Sveriges deltagande i det nya europeiska forskningsprogrammet inom metrologi, har både den nationella
strukturen och Sveriges möjligheter att utveckla
forskning och innovationer förstärkts avsevärt
på metrologins område. Dessa förändringar
uppnår samtidigt i allt väsentligt de resultat som
utredningen om vissa metrologifrågor lämnat
förslag om i sitt betänkande (SOU 2007:97).
Samma utredning har även föreslagit vissa
ändringar i lagen (1992:1514) om måttenheter,
mätningar och mätdon. Regeringen avser att
återkomma till dessa frågor i annat sammanhang.

Konkurrens

Moderna konkurrensregler

En grundläggande förutsättning för ett gott
näringsklimat är sunda konkurrensvillkor som
kan främja effektiv konkurrens. Regeringen anser att det är angeläget att komma till rätta med
de problem som uppstår när offentliga aktörer
ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider
konkurrensen på marknaden och därmed tränger
undan privat näringsverksamhet.
För att skapa förutsättningar för fler små företag att växa och bedriva verksamhet har regeringen den 19 augusti i år beslutat propositionen
2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. med förslag om
att konkurrenslagen ska kompletteras med regler
som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av
Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet
tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller
ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan
verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. För att ett förbud ska få
meddelas krävs dock att verksamheten eller förfarandet snedvrider konkurrensen eller är ägnat
att snedvrida förutsättningarna för en effektiv
konkurrens. En förutsättning för förbud är att
snedvridningen inte kan försvaras från allmän
synpunkt. Regeringen har i propositionen föreslagit att de nya bestämmelserna ska träda i kraft
den 1 januari 2010.
Konkurrensverket har i sin roll som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen
vid flera tillfällen uppmärksammat regeringen på
behovet av kännbara sanktioner och framfört att
verket bör få rätt att föra talan om så kallad
marknadsskadeavgift vid allvarliga överträdelser,
exempelvis vid otillåten direktupphandling.
Konkurrensverket har också konstaterat att behovet av effektiva rättsmedel och utökad tillsyn
är större än vad myndigheten kunde förutse när
ansvaret för tillsyn och information om upphandlingsreglerna fördes över till verket den 1
september 2007.
I promemorian Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet (Ds 2009:30) lämnas förslag
om hur EG:s reviderade rättsmedelsdirektiv ska
genomföras i svensk rätt (se vidare utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning,
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avsnitt 4 Effektivare offentlig upphandling).
Förslaget syftar bl.a. till att komma till rätta med
fall då upphandlande myndighet tecknar upphandlingskontrakt i syfte att stänga möjligheten
till överprövning, vilket upplevs av konkurrerande företag som ett sätt att kringgå regelverket. Förslaget behandlar även problemet med att
det saknas effektiva rättsmedel mot otillåtna direkttilldelningar av kontrakt. I promemorian föreslås att en marknadsskadeavgift avseende otillåten direktupphandling ska införas samt att
Konkurrensverket ska få föra talan om avgift.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 juni
2010.
En effektiv konkurrensmyndighet

Konkurrensverket har under året fortsatt arbetet
mot anbudskarteller, bl.a. genom att göra offentliga upphandlare uppmärksamma på mönster
vid upphandlingar som kan vara tecken på kartellbildningar. Den 28 maj 2009 avslutades också
Sveriges hittills största kartellmål i Marknadsdomstolen. Sex av nio asfaltföretag hade överklagat Stockholms tingsrätts dom. Även Konkurrensverket hade överklagat och krävt högre
konkurrensskadeavgift. Sammantaget dömdes
bolagen att betala närmare en halv miljard kronor i konkurrensskadeavgift. Den 9 september
2008 fällde Marknadsdomstolen även åtta återförsäljare av Volvo- och Renaultbilar i södra
Sverige för prissamarbete och marknadsdelning.
Företagen dömdes att betala totalt 21 miljoner
kronor i konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket har vidare för första gången sedan den nya
konkurrenslagen trädde i kraft bötfällt ett företag genom ett avgiftsföreläggande. Företaget
hade deltagit i en kartell genom att samordna sig
med sin konkurrent om försäljningspriser, andra
affärsvillkor och marknadsdelning i samband
med upphandlingar av kraftledningsstolpar. Företagets böter reducerades tack vare att det aktivt
bidragit till utredningen och erkänt överträdelse
av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete.
Under året har Konkurrensverket granskat
samarbeten inom branschorganisationer och
konstaterar att var tredje branschorganisation
ägnar sig åt verksamhet som kan komma i konflikt med konkurrensreglerna. Det handlar t.ex.
om prisrekommendationer till medlemsföretag
eller insamling och distribution av prisuppgifter,
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försäljning och kostnader. Det har bl.a. framkommit att Sveriges Annonsörer angivit vissa
procentsatser på samordnade ersättningsnivåer
som Konkurrensverkets ansåg begränsade konkurrensen. Sveriges Annonsörer åtog sig därför
att inte längre informera om eller förespråka ersättningens storlek i form av procentsatser för
respektive medieinslag. Åtagandet har av
Stockholms tingsrätt förenats med ett vite på två
miljoner kronor vardera för Sveriges Annonsörer och dess servicebolag.
Under året har Konkurrensverket också intensifierat tillsynen av upphandlingsreglerna och
lagt särskild vikt vid att uppmärksamma otillåtna
direktupphandlingar. Som en del av detta har
Konkurrensverket genomfört en omfattande
granskning av kommunernas upphandling av
avfallstjänster. Av granskningen framgår att
kommunala avfallstjänster för 1,8 miljarder kronor om året inte upphandlats enligt reglerna.
Nästan vart tredje kommunalt avfallskontrakt är
således inte upphandlat i konkurrens. Flertalet av
dessa direkttilldelningar strider enligt Konkurrensverket mot upphandlingslagstiftningen.
Inom ramen för projektet har 13 separata tillsynsbeslut fattats som riktats mot kommuner,
kommunala bolag och kommunalförbund i hela
landet. Därutöver har Konkurrensverket i ett
flertal ärenden granskat felaktiga upphandlingar,
där upphandlarna i vissa fall även trotsat domstolsbeslut.
För sextonde året i rad har Konkurrensverket,
genom SIFO, genomfört mätningar avseende
måluppfyllelse, kvalitetsnivå, prestationer och
effekter bland dem som berörs av verkets arbete.
Hos samtliga intressentgrupper finns en mycket
positiv inställning till konkurrens och att konkurrens är till nytta för konsumenterna. En majoritet anser också att konkurrenslagen har bidragit till att få väl fungerande marknader.
Andelen företag som har en positiv inställning
till offentlig upphandling ökar och medvetenheten om risken för kartellbildning på upphandlingsmarknader är hög hos större upphandlare.
En majoritet av intressenterna tror också att
aktörer ofta eller ganska ofta medvetet bryter
mot konkurrenslagen till exempel genom att
delta i karteller. Kännedomen om att det är
Konkurrensverket som ansvarar för tillsynen av
offentlig upphandling har ökat markant jämfört
med förra året. Bland dem som varit i kontakt
med Konkurrensverket ger en klar majoritet
överbetyg när det gäller tillgänglighet, bemö-
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tande och kompetens. Trendmässigt har förtroendet för Konkurrensverket ökat sedan början
av 1990-talet då den första undersökningen gjordes.
Öppna och väl fungerande marknader

Den 1 januari 2009 trädde lagen (2008:962) om
valfrihetssystem (LOV) i kraft. LOV reglerar
vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill öka valfriheten och konkurrenspröva verksamheter genom att överlåta valet av
utförare av äldreomsorg, stöd till personer med
funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdstjänster till brukaren eller patienten. Såväl
privata företag som ideella organisationer kan
ansöka om att bli godkända som leverantörer.
Alla leverantörer som uppfyller de fastställda
kraven godkänns. Lagen bygger på att det inte är
någon priskonkurrens mellan leverantörerna.
Den enskilde ges i stället möjlighet att välja den
leverantör som hon eller han uppfattar tillhandahåller den bästa kvaliteten. Konkurrensverket
har som tillsynsmyndighet fått i uppdrag att ta
fram ett informationsmaterial om LOV med
syfte att underlätta tillämpningen för upphandlande myndigheter samt att verka för en enhetlig
tillämpning av lagen.
Den 1 januari 2010 träder ändringar i hälsooch sjukvårdslagen (1982:763) i kraft, varigenom
landstingen blir skyldiga att införa vårdvalssystem som ger allmänheten möjlighet att välja
mellan olika vårdgivare i primärvården, ofta
vårdcentraler. I dag finns sådana system i några
landsting. Det nya vårdvalssystemet gör att reglerna för att välja primärvårdsutförare blir mer
enhetliga än i dag. Företag och organisationer får
bättre möjligheter att etablera en verksamhet
inom primärvård och patienterna får fler vårdgivare att välja mellan. Alla vårdgivare som uppfyller kraven som respektive landsting beslutat
om ska ha rätt att etablera sig i primärvården
med offentlig ersättning. Landstingen ska tilllämpa LOV vid inrättandet av vårdvalsystem.
Grunderna i ersättningssystemet ska vara att
pengarna följer patientens val och att privata och
offentliga vårdgivare behandlas lika. (se vidare
utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, avsnitt 4). Konkurrensverket blir tillsynsmyndighet. Vårdvalssystemets effekter på
konkurrensen ska noga utvärderas och Konkurrensverket har därför under 2009 och 2010 i

uppdrag att följa införandet från konkurrenssynpunkt för att säkerställa att offentliga och
privata vårdgivare kan konkurrera på lika villkor.
Sommaren 2008 fick Konkurrensverket i uppdrag att komma med förslag på hur konkurrensen i Sverige kan förbättras. I slutrapporten lämnade Konkurrensverket 59 konkreta förslag till
konkurrensförbättrande åtgärder. Förslagen
spänner över ett antal viktiga områden såsom
hinder för marknadstillträde, konkurrenssnedvridningar, ökad kundrörlighet och förbättrade
regelverk och tillsyn. Därtill finns ett antal förslag till åtgärder för en effektivare offentlig upphandling. En sammanställning av hur förslagen
har omhändertagits och regeringens arbete med
konkurrensförbättrande åtgärder avses att presenteras under våren 2010.
Den 1 juli 2009 trädde ny lagstiftning i kraft
som innebär en omreglering av apoteksmarknaden. Målet med omregleringen är att konsumenterna ska få ökad tillgänglighet till läkemedel, bättre service och större tjänsteutbud.
Apoteket AB:s nuvarande monopol ersätts av ett
system där den som får tillstånd av Läkemedelsverket får driva apotek. Statens ägande av Apoteket AB ska successivt minskas genom avyttring. 150 apotek ska föras över till ett nytt
statligt bolag och kunna ha enskilda entreprenörer som delägare. Infrastruktur i form av databaser, register med mera som alla öppenvårdsapotek måste ha tillgång till för att fungera, skiljs
från Apoteket AB och ska skötas av Apotekens
Service AB, ett fristående statligt bolag. Apoteket Omstrukturering AB ser fortsatt till att omstruktureringen av Apoteket AB sker transparent, konkurrensneutralt, oberoende och att det
sker en marknadsmässig värdering inför en utförsäljning av apotek. Konkurrensverket ska på
regeringens uppdrag följa och analysera utvecklingen på apoteksmarknaden under omregleringsperioden. Uppdraget ska slutrapporteras den 31 december 2009. I uppdraget ingår att
löpande följa och analysera åtgärder som aviseras
eller vidtas av aktörer på utbudssidan och som
kan ha betydelse för målet att skapa en väl fungerande marknad efter omregleringen. Konkurrensverket ska uppmärksamma Apoteket Omstrukturering
AB
på
eventuella
konkurrensproblem som verket identifierar.
Den 1 november 2009 träder ny lagstiftning i
kraft som innebär att detaljhandel med vissa receptfria läkemedel ska få bedrivas på andra platser än öppenvårdsapotek. Regleringen innebär i
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princip att de läkemedel som i dag säljs av apoteksombuden också blir möjliga att sälja på andra
platser än apotek. Därmed blir en stor del av de
mest efterfrågade receptfria läkemedlen tillgängliga i övrig handel. Receptfria nikotinläkemedel
ska, precis som i dag, få säljas på andra försäljningsställen än öppenvårdsapotek (se vidare utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg, avsnitt 4).
Den 16 juni 2009 upphävdes SJ AB:s ensamrätt att utföra persontrafik på järnväg på kommersiell grund. Det är början på en process som
innebär att marknaden för persontrafik på järnväg öppnas för konkurrens. Den 1 oktober 2009
öppnas hela det svenska järnvägsnätet för internationell persontrafik och den 1 oktober 2010
öppnas marknaden helt för persontrafik på järnväg.
Regeringen har låtit utreda lagstiftningen på
kollektivtrafikområdet. Utredningen om en ny
kollektivtrafiklag lämnade ett delbetänkande
(SOU 2009:39) om offentligrättslig lagstiftning i
maj 2009. Utredningen är föremål för remiss och
bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen avser att under hösten 2009 återkomma till riksdagen med förslag som kan innebära att fordonsbesiktningsverksamheten kan
utsättas för konkurrens från den 1 juli 2010.
Regeringen avser också att återkomma till
riksdagen med förslag till ny luftfartslag som
bl.a. innebär att lokal flygledningstjänst ska
kunna tillhandahållas även av andra organ än
Luftfartsverket. Avsikten är att icke-statliga
flygplatser ska kunna upphandla sin lokala flygtrafikledningstjänst på marknaden och därigenom pressa sina kostnader.
Konkurrensverket uppmärksammat att samägandet av kärnkraften innebär nackdelar från
konkurrenssynpunkt därför att de tre stora elbolagen tillsammans äger och kontrollerar all
kärnkraft i Sverige samt att samägandet därför
bör upphöra. Regeringen anser att en väl fungerande elmarknad stärker svensk konkurrenskraft
och har stor betydelse för prisutvecklingen på
elkraft såväl för företag som för hushåll. Regeringen har därför tillsatt två förhandlingsmän som
har till uppgift att senast den 31 december 2009
lämna förslag till lösning avseende samägandet av
kärnkraften.
På regeringens uppdrag har Konkurrensverket
också utvärderat förordningen (2006:260) om
antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt. Konkurrensverket har föreslagit att för34

ordningen upphävs på grund av att en övervägande del av myndigheterna inte fullgör de krav
på kontroll och uppföljning av klausulerna som
följer av förordningen. Enligt Konkurrensverket
torde tillämpningen av klausulerna därmed inte
vara förenliga med EG-rätten. Från regelförenklingssynpunkt anser Konkurrensverket att utvärderingen talar för att förordningen bör upphävas. Den har varit verkningslös i
diskrimineringshänseende och medfört merarbete och kostnader för både upphandlande
myndigheter och anbudsgivande företag. För det
fall förordningen ska bestå anser Konkurrensverket att man måste komma tillrätta med myndigheternas underlåtenhet att följa upp villkoren.
Regeringen avser att noga följa frågan.
Statsstöd i den ekonomiska krisen

Reglerna om statligt stöd är en del av EG-rättens
konkurrensregler. Målet med konkurrensreglerna är att skapa lika konkurrensvillkor inom
den inre marknaden, dvs. inom EES och EU.
Den grundläggande statsstödsbestämmelsen är
artikel 87.1, vilken stadgar att statligt stöd som
snedvrider konkurrensen genom att gynna vissa
företag eller viss produktion, är oförenligt med
den gemensamma marknaden om det påverkar
handeln mellan medlemsstaterna. Huvudprincipen är att allt offentligt stöd till näringslivet är
förbjudet, men det finns ett antal undantag.
För att ett stöd ska anses föreligga anges i artikel 87.1 måste stödet uppfylla samtliga fyra
grundkriterier:
• det ska bestå av offentliga medel,
• det ska vara selektivt eller ekonomiskt
gynnande,
• det ska snedvrida eller hota att snedvrida
konkurrensen samt
• det ska påverka handeln mellan medlemsstaterna.
Statsstödsfrågorna har fått ett ökat fokus med
anledning av den finansiella och ekonomiska krisen. Inom ramen för meddelandet ”En ekonomisk återhämtningsplan för Europa” (KOM
(2008) 800), den s.k. Barrosoplanen, presenterades gemensamma europeiska insatser för att
motverka det försämrade konjunkturläget. I ett
meddelande från kommissionen i oktober 2008,
”Tillämpning av reglerna om statligt stöd på åtgärder till förmån för finansinstitut med anledning av den globala finanskrisen” (EUT 2008/C
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270/02), fastslogs riktlinjer för stöd till banker i
form av bl.a. garantier. I december lämnade
kommissionen till detta ett meddelande avseende
statligt stöd till övriga delar av den reala ekonomin ”Tillfällig gemenskapsram för statliga stödåtgärder för att främja tillgången till finansiering
i den aktuella finansiella och ekonomiska krisen”
(EUT 2009/C 16/01).
Regeringen har bedrivit ett omfattande arbete
för att motverka krisens effekter. Genom justerade statsstödsregler har de tillgängliga instrumenten i arbetet vidgats, men samtidigt har detta
medfört att kraven på mer omfattande statliga
stöd, från bl.a. näringslivet, har ökat. Statliga
stödåtgärder kan, under vissa omständigheter,
vara effektiva för att rätta till marknadsmisslyckanden och därmed få marknaderna att fungera
bättre och öka konkurrenskraften. Ett exempel
är statligt stöd till skydd för miljön för att främja
miljöinvesteringar samt miljöskatter. Här är huvudsyftet att de statliga stöden avser att stimulera företag till att vidta miljöåtgärder som inte
hade vidtagits utan stöd. Stöd kan också ges till
forskning, utveckling och innovation.
Analys och slutsatser
Effektiv konkurrens är ett kännetecken för väl
fungerande marknader. Konkurrens sporrar kreativitet, tillvaratar nytänkande och stimulerar
kommersialiseringen av nya affärsmöjligheter.
Detta leder till ett dynamiskt näringsliv med
konkurrenskraftiga företag som har förutsättningar att växa och anställa ny personal vilket leder till att bryta utanförskapet. Ökad konkurrens medför också att köparnas valfrihet ökar
och leder till högre kvalitet och lägre priser. På
sikt bidrar en god konkurrenssituation till ökad
produktivitet och till att motverka inflation. Den
samhällsekonomiska betydelsen av en effektiv
konkurrens illustreras väl av Konkurrensverkets
kartellbekämpning och Marknadsdomstolens
avgöranden.
Även om Sverige har en stark ekonomi och ett
i internationellt perspektiv avreglerat och konkurrenskraftigt näringsliv är prisläget i Sverige
högt inom många områden i jämförelse med
andra länder. En huvudsaklig orsak till detta är
en bristande konkurrenssituation, vilket också
gör att prisstegringar riskerar att bli mer märkbara och långvariga. Regeringen ser därför behovet av konkurrensförbättrande åtgärder på en rad

områden. Att ta ett samlat grepp om konkurrensfrågorna är nödvändigt för att förbättra regeringens möjligheter att driva igenom reformer
som ger tydliga och långsiktiga resultat för hela
samhällsekonomin. Ett arbete pågår därför inom
Regeringskansliet för att omhänderta Konkurrensverkets förslag på bästa sätt. Regeringen avser att våren 2010 närmare presentera de konkurrensförbättrande satsningar som görs inom
området.
En fortsatt regelreformering och en ökning av
den konkurrensutsatta delen av svensk ekonomi
är viktigt. Förslagen om LOV och vårdval i primärvården förväntas ha en stor tillväxtpotential
på vård- och omsorgsområdet som omsätter
hundratals miljarder kronor i Sverige varje år.
Omregleringen av apoteksmarknaden förväntas
leda till fler apotek och bättre öppettider. Dessutom är syftet att fortsatt skapa prispress på läkemedel.
Ett problem som uppmärksammats är att offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta
marknader många gånger riskerar att snedvrida
konkurrensen och slå ut mer effektiv produktion
från privata företag. Detta är en allvarlig konkurrensstörning som regeringens förslag på området
avser att komma tillrätta med. Det behövs tydliga regler för när och hur det ska vara tillåtet för
statliga aktörer att bedriva näringsverksamhet i
konkurrens med privata företag på marknaden.
Regeringen avser även att tillsätta en utredning
för att se över vissa andra frågor inom konkurrens- och statsstödsområdet.
Förslaget om att införa rättsmedel kan förväntas öka regelefterlevnaden på upphandlingsområdet och därmed också öka antalet upphandlingar och den konkurrensutsatta delen av
ekonomin. Genom att ge Konkurrensverket talerätt i mål om marknadsskadeavgift avseende
otillåten direktupphandling och resurser för att
föra sådan talan avlastas framför allt de små och
nystartade företagen. Utan möjlighet att ingripa
mot överträdelser med sanktioner blir tillsynen
av den offentliga upphandlingen inte effektiv.
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3.5.5

Ramvillkor för företagande

Resultat
Regelförenkling

Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i
detta ingår regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga
regler med 25 procent till 2010. 25-procentsmålet är ett övergripande nettomål och omfattar
samtliga statliga regler med såväl nationellt som
EG-ursprung. Regelförenkling är ett viktigt medel för att nå regeringens mål om att bryta
utanförskapet genom att skapa fler jobb i fler
och växande företag. Varje departement och
myndighet ansvarar för att ta fram underlag och
vidta åtgärder inom sitt ansvarsområde för att
bidra till målet.
Handlingsplan för regelförenkling
Den 4 juni 2009 överlämnades regeringens andra
skrivelse om regelförenklingsarbetet till riksdagen (skr. 2008/09:206). Skrivelsen innehåller en
redogörelse av det förenklingsarbete som bedrivits i Regeringskansliet och på myndigheter
fr.o.m. våren 2008 till våren 2009. Samtliga departement och 44 myndigheter har för tredje
gången haft regeringens uppdrag att ta fram underlag till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet. Sammanlagt har departement
och myndigheter redovisat mer än 940 genomförda, pågående eller planerade åtgärder. Av
dessa har ca 460 genomförts under 2007–2008.
På grund av det stora antalet åtgärder innehåller
skrivelsen endast ett begränsat urval. Regelförenklingsarbetet inom EU ägnas särskild uppmärksamhet i skrivelsen.
Att minska uppgiftslämnandet för företagen
är en viktig del i regeringens regelförenklingsarbete. I september 2008 gav regeringen Bolagsverket i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur
företagens uppgiftslämnande till statliga myndigheter kan minskas. Syftet var att reducera företagens administrativa kostnader. Uppdraget
redovisades till regeringen den 29 april 2009.
Bolagsverket lämnar konkreta förslag på hur företagens uppgiftslämnande kan minska och hur
myndigheternas hantering av uppgifter kan samordnas, effektiviseras och hur uppgifterna kan
återanvändas. Arbetet har bedrivits i samråd med
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andra statliga myndigheter som Tillväxtverket,
Statistiska centralbyrån, Skatteverket, Statens
jordbruksverk, Försäkringskassan och Datainspektionen. Även Näringslivets nämnd för regelförenkling har deltagit i arbetet.
Samråd med näringslivet
Regeringen har i samtliga uppdrag avseende regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet betonat betydelsen av samråd med näringslivet. Samrådsformerna skiljer sig åt mellan
olika departement och myndigheter. Vissa departement och myndigheter arrangerar samrådsmöten specifikt om regelförenkling medan
andra tar in regelförenkling på agendan för den
regelbundna dialog som ofta förs med näringslivet.
Samtliga departement har haft någon form av
kontakt med näringslivet. Nio av tolv departement har sedan redovisningen i skrivelsen (skr.
2007/2008:131) Regelförenklingsarbetet haft
specifika samråd om regelförenkling i antingen
skriftlig eller muntlig form. Övriga departement
uppger att samråd sker när olika sakfrågor processas.
När det gäller samråd på myndighetsnivå har
en betydande nivåhöjning skett i förhållande till
förra årets redovisning, då ca 42 procent av
myndigheterna inte hade haft något samråd alls.
Omkring hälften av myndigheterna uppger nu
att de anordnat samråd särskilt inriktat på regelförenkling och drygt 40 procent har samråd
när olika frågor processas. Knappt 10 procent av
myndigheterna hade inte haft något samråd alls
under perioden.
Mätningar av företagens administrativa kostnader
Tillväxtverket genomför och uppdaterar på regeringens uppdrag mätningar av de administrativa kostnaderna. Resultaten från mätningarna
samlas i databasen Malin, som är tillgänglig för
bl.a. myndigheter och departement och kan exempelvis användas för att identifiera förenklingsförslag som kan ge betydande kostnadsminskningar. Tillväxtverket genomför även
utbildningar för användare av databasen.
Regeringen följer upp utvecklingen mot 25procentsmålet med hjälp av de uppdateringar
som Tillväxtverket genomför av mätningarna av
de administrativa kostnaderna. Den så kallade
nollbasmätningen (2006 års mätningar) ska uppdateras varje år. Det görs genom att mäta de
kostnader som uppstår till följd av förändringar i
regelverken under föregående år.
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Av tabell 2.1 framgår att de administrativa
kostnaderna hade ökat med ca 1,9 miljarder kronor från 96,7 till 98,6 miljarder kronor mellan
2006 och 2007.
Ökningen är hänförlig till ett fåtal områden;
finansmarknads-, skatte- och kommunikationsområdena. Framförallt är det den tidigare regeringens förslag på skatteområdet avseende omvänd
byggmoms
och
införandet
av
personalliggare som står för ca 70 procent av den
ökade regelkostnaden. För 13 av de 17 mätta
områden visade uppdateringen att de administrativa kostnaderna i princip var oförändrade.
Kostnaderna för årsredovisningslagen hade
minskat med 5,1 procent och jordbruks-, skogoch fiskeområdet hade minskat med 2,7 procent.
Den uppdatering av mätningarna avseende
förändringen av företagens administrativa kost-

nader som genomfördes under våren 2009 visar
att kostnaderna för första gången minskar.
Uppföljningen gäller de förändringar i regelverken som trätt i kraft under 2008. Uppdateringarna visar att de administrativa kostnaderna har
minskat med ca 4 procent, närmare 4 miljarder
kronor. Det är främst inom livsmedels- och
jordbruksområdet som kostnaderna har minskat.
Samtidigt har kostnaderna ökat inom bl.a. finansområdet och hälso- och sjukvårdsområdet.
Då kostnaderna redovisas på respektive ansvarigt departement framgår att det främst är inom
Jordbruksdepartementets regelområden som
kostnaderna minskar.

Tabell 3.3 Administrativa kostnader för näringslivet till följd av statliga regelverk per regelområde

Område

Total kostnad
2006 i tkr

Total kostnad
2007 i tkr

Total kostnad
2008 i tkr

Förändring i
procent
2007-2008

Förändring i
procent
2006-2008

Arbetsrättsområdet
Associationsrättsområdet
Bokföringsområdet
Bygg- och fastighetsområdet
Energiområdet
Finansområdet
Hälso- och sjukvårdsområdet
Jordbruks-, skogsbruks- och fiskeområdet
Kommunikationsområdet
Livsmedelsområdet
Miljöområdet
Produkt- och konsumentområdet
Skatteområdet
Statistikområdet
Transportområdet
Tull- och utrikeshandelsområdet
Årsredovisningsområdet

6 343 100
24 631 300
22 894 600
7 229 000
1 132 700
2 570 900
1 024 300
623 400

6 347 000
24 689 600
22 931 600
7 229 100
1 142 200
2 915 500
1 026 800
606 600

6 220 800
24 691 200
22 931 600
7 228 900
1 152 200
2 917 000
1 345 300
598 200

-1,99%
0,01%
0,00%
0,00%
0,88%
0,05%
31,02%
-1,40%

-1,93%
0,24%
0,16%
0,00%
1,72%
13,46%
31,33%
-4,04%

230 100
8 400 300
3 640 500
4 520 300
6 346 100
299 200
2 976 100
1 929 400
1 913 900

365 300
8 400 000
3 622 100
4 519 300
7 815 000
299 300
2 975 900
1 929 400
1 815 100

354 200
5 399 700
3 548 700
4 449 800
6 840 800
300 100
2 975 900
1 929 400
1 815 100

-3,04%
-35,72%
-2,03%
-1,54%
-12,47%
0,24%
0,00%
0,00%
0,00%

53,95%
-35,72%
-2,52%
-1,56%
7,80%
0,30%
-0,01%
0,00%
-5,16%

Totalt

96 705 200

98 630 000

94 699 000

-3,99%

-2,07%

Konsekvensutredningar
Förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning (konsekvensutredningsförordningen) har varit i kraft sedan den 1
januari 2008 och gäller för myndigheterna. Arbetet med konsekvensutredningar i Regerings-

kansliet regleras genom en statssekreterarskrivelse. En ändring i kommittéförordningen
(1998:1474) innebär att om ett betänkande innehåller förslag till nya eller ändrade regler, ska förslagets kostnadsmässiga och andra konsekvenser
anges i betänkandet. Detta innebär att en konse37
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kvensutredning vilar på samma grund (6 och 7
§§ konsekvensutredningsförordningen) i hela
regelgivningskedjan vilket leder till synergieffekter och transparens.
Syftet med en konsekvensutredning är bl.a. att
så långt det är möjligt försäkra sig om att regleringen verkligen behövs, att den löser det aktuella problemet samt att få ett allsidigt underlag
för bedömningen av de kostnader och andra effekter, t.ex. miljömässiga och sociala, som regeln
kan medföra. En konsekvensutredning ska leda
till att de nya eller ändrade regler som införs är
enkla och ändamålsenliga.
Under året som gått har fyra seminarier anordnats av Näringsdepartementet för information om de nya kraven i beredningsprocessen i
fråga om konsekvensutredningar och överlämnande av underlag till Regelrådet. Till seminarierna inbjöds tjänstemän i Regeringskansliet som
arbetar med regelgivning. Näringsdepartementet
har också utarbetat en webbaserad vägledning
för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet ”Konsekvensutredningar vid regelgivning – en vägledning”.
Arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet kommer att utvärderas under 2009.
Regelrådet
Regeringen beslutade den 15 maj 2008 om
kommittédirektiv för Regelrådet (dir. 2008:57).
Genom tilläggsdirektiv (dir. 2008:142) fastställdes att antalet ledamöter och ersättare skulle utökas från tre till fyra ledamöter respektive ersättare (sammantaget åtta personer). Regelrådet är
ett för regeringen och förvaltningsmyndigheter
under regeringen rådgivande organ. I rådet ingår
representanter med särskild erfarenhet av reglers
effekter för företagen. Knutet till Regelrådet
finns ett sekretariat.
Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i
övrigt. Regelrådet ska ta ställning till om regelgivarna genomfört föreskrivna konsekvensutredningar och bedöma om nya och ändrade regler
utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt
sätt till en, relativt sett, låg administrativ kostnad
för företagen.
Regelrådet ska även bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet samt följa utvecklingen
inom regelförenklingsområdet och lämna infor-

mation och råd som kan främja en kostnadsmedveten och effektiv regelgivning.
Myndigheternas överlämnande av förslag med
konsekvensutredningar styrs av förordningen
(2008:530) om myndigheternas inhämtande av
yttrande från Regelrådet som trädde i kraft den 1
oktober 2008. För Regeringskansliets del styrs
överlämnandet av Riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet som
fastställdes av statssekreterargruppen med ansvar
för regelförenklingsarbetet i Regeringskansliet
den 13 juni 2008 och tillämpades från den 1 oktober 2008. Regelrådet har per den 1 juli 2009
avgett yttrande över 115 förslag. Av dessa har 72
tillstyrkts.
Regelförenklingsarbetet ur ett internationellt perspektiv
Regelförenkling är en viktig del av Lissabonstrategin för att nå ökad konkurrenskraft för företag inom EU. Europeiska rådet enades på vårtoppmötet 2007 14 om målsättningen att
företagens administrativa kostnader bör minskas
med 25 procent till 2012. Fram till våren 2009
har 24 av 27 medlemsstater satt likartade mål på
nationell nivå.
Regelförenkling är en av flera högt prioriterade frågor under det svenska ordförandeskapet.
Sverige kommer fortsatt att arbeta för att framsteg görs på EU-nivån för att åstadkomma en
bättre lagstiftning och därmed stärka företagens
konkurrenskraft. Ett framgångsrikt regelförenklingsarbete inom EU är en förutsättning för att
kunna nå högt ställda mål inom det nationella
regelförenklingsarbetet.
Det svenska ordförandeskapet kommer att
verka för att den tillträdande kommissionen och
det nya Europaparlamentet ger regelförenklingsarbetet fortsatt hög prioritet. Sverige vill se över
möjligheten att vidareutveckla regelförenklingsagendan efter 2010 (som en del i EU:s långsiktiga strategi för hållbar tillväxt och full sysselsättning). Det är viktigt att driva framåt liggande
förslag till förenklingar respektive minskningar
av administrativa bördor så effektivt som möjligt. Vidare kommer det svenska ordförandeskapet att verka för en mer systematisk användning

14

KOM(2007) 23.(slutlig), samt Ordförandeskapets slutsatser

från Europeiska rådets möte i mars 2007, s. 10.
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och beaktande av konsekvensanalyser, särskilt i
rådsarbetsgruppernas arbete.
Företagsregistrering

Bolagsverkets verksamhetsområde utgörs av fyra
verksamhetsgrenar nämligen Företagsregistrering, vari ingår registreringsverksamhet, serviceoch uppdragstjänster, Finansiering av likvidatorer, Företagsinteckningar inklusive inteckningsregister och Kungörelser.
Den 1 oktober 2008 infördes differentierade
avgifter mellan ärenden som lämnades in i pappersformat och ärenden som lämnades in elektroniskt. Avgifterna blev högre för ärenden som
inlämnas i pappersformat än för ärenden som
lämnas in elektroniskt.
Antalet inkomna ärenden i registreringsverksamheten uppgick för 2008 till 584 238, vilket är
en ökning med 43,7 procent jämfört med 2007.
Ökningen beror till stor del på att Bolagsverket,
för att öka kvaliteten i verkets register, under
2008 genomfört en genomgång av handels- och
föreningsregistret och med stöd av handelsregisterlagstiftningen inlett ett gallringsförfarande
avseende företag som inte längre driver verksamhet. Detta har resulterat i ett stort antal avregistreringsärenden som återspeglas i statistiken
över inkomna ärenden. Ökningen ger således
inte uttryck för en enormt ökad extern efterfrågan.
Antalet ingivna årsredovisningar har ökat
jämfört med 2007 och uppgick för 2008 till omkring 314 000.
Bolagsverket har under 2008 haft en minskad
efterfrågan på nybildningsärenden för både aktiebolag och handels- och föreningsregisterobjekt jämfört med 2007.
Målsättningen för Bolagsverkets verksamhet
inom verksamhetsgrenen Företagsregistrering,
delmål Registrering har för 2008 varit att registrering eller meddelande om komplettering ska
ske inom sju arbetsdagar från det att ärendet
kom in till verket. Bolagsverket har inte klarat att
fullt ut hålla handläggningstiderna men generellt
sett har måluppfyllelsen varit bra under året och
även generellt sett förbättrats jämfört med 2007.
För delmålen Telefonförfrågningar och Beställningar har målen nåtts.
För verksamhetsgrenen Företagsinteckningar
har Bolagsverket under 2008 inte fullt ut uppnått
målet, men utfallet är ändå tillfredsställande.

Målet för verksamhetsgrenen Finansiering av
likvidatorer har nåtts.
Bolagsverket är en avgiftsfinansierad myndighet bortsett från ett anslag för finansiering av
likvidatorer. Bolagsverket har ett negativt myndighetskapital från bl.a. en IT-satsning under
1990-talet och redovisade totalt ett underskott
på 89 miljoner kronor vid utgången av 2008. Regeringen bedömer att efterfrågan på Bolagsverkets tjänster gör att verket kommer att kunna
reglera det tidigare underskottet.
Immaterialrättsliga frågor

Patent- och registreringsverket (PRV) är en avgiftsfinansierad myndighet och ekonomiskt mål
för verksamheten är full kostnadstäckning.
Det ackumulerade överskottet uppgår till 103
miljoner kronor (föregående år 118 miljoner
kronor). Verksamheten redovisar ett underskott
för 2008 med -14,9 miljoner kronor. Föregående
år redovisades ett överskott på 35,9 miljoner
kronor. Den stora differensen mellan åren står
att finna i förändringar i de internationella systemen samt personalsatsningar i syfte att nå
varaktig måluppfyllelse. Det kraftigt försämrade
resultatet var därför väntat, vilket framgår av att
budgeten för 2008 var på -10,2 miljoner kronor.
För Patentbesvärsrätten (PBR) ökade medelbehandlingstiden för patentmålen jämfört med
2007. Den låg därmed också över den nivå (ett
år) som är det uppställda målet för patentmålens
del. Innevarande målbalans minskade dock med
sammantaget 14 mål.
Medelbehandlingstiden för övriga mål (främst
angående varumärken) ökade under 2008 och
det i regleringsbrevet uppställda målet (ett år)
kunde inte uppnås. Produktiviteten under 2008
ökade och uppgick i genomsnitt till 90 mål per
ledamot mot 75 mål året innan. Anledningen till
de ökade handläggningstiderna är bl.a. att domstolen prioriterat att avgöra mål inkomna under
2004 och 2005. Domstolen har anledning att i
vart fall under 2009 räkna med en oförändrad
tillströmning av överklaganden av PRV:s beslut.
PBR arbetar systematiskt för att handläggningstiden på sikt ska minska. Sedan den 1 oktober
2008 arbetar en lagfaren föredraganden i domstolen med beredning av ärenden för avgörande.
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Minerallagen, miljömål och miljösäkring

SGU är förvaltningsmyndighet för frågor om
landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering. SGU har till uppgift att bl.a. tillhandahålla geologisk information för samhällets behov, skapa goda förutsättningar för ett hållbart
nyttjande av landets mineralresurser samt bidra
till uppfyllandet av miljökvalitetsmålen Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Inom mineralsektorn bidrar SGU
särskilt till att förenkla för företagen att bedriva
prospektering i Sverige genom att ge vägledning
till och tillgodose företagens behov av prospekteringsinformation. Inom SGU finns ett särskilt
beslutsorgan, Bergsstaten, som har till uppgift
att handlägga ärenden som rör prospektering
och utvinning av mineral enligt minerallagen
(1991:45).
SGU har, när det gäller avvecklingen av civila
beredskapslager för olja, under 2008 genomfört
en större miljösäkringsentreprenad och sålt två
fastigheter, vilket innebär att 37 av de 42 anläggningar som SGU förvaltar har avvecklats.
Bergsstaten har under en följd av år haft målet
att handläggningstiden för nya undersökningstillstånd ska vara längst tre månader och för
ärenden om förlängd giltighetstid längst två månader. Från och med 2006 har handläggningstiderna för nya undersökningstillstånd blivit
längre och ligger nu nära tre månader. De längre
handläggningstiderna beror dels på att ärendetillströmningen varit stor, dels på att rutinerna för
informationen till markägare efter lagändringarna 2005 är mer omfattande än tidigare. Från
och med 2006 är antalet personliga försändelser
till markägare mellan 40 000 och 50 000 per år.
Det totala antalet gällande undersökningstillstånd vid utgången av 2008 var 1 322 stycken
och täckte totalt fem procent av landets yta. Fem
bearbetningskoncessioner har meddelats under
2008. Av dessa gäller fyra metallmalmer och en
gasformiga kolväten. Vid årsskiftet 2008/09 var
antalet gruvor i landet 15 stycken. Metallmalmer
bröts i 13 av dessa. Två gruvor stod stilla i slutet
av året på grund av den tidigare ägarens konkurs
och pågående ägarförändringar.
Elsäkerhet

Elsäkerhetsverksamheten bedrivs för att förebygga skada på person och egendom, orsakad av
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elektricitet, samt störningar inom området elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Inom elsäkerhetsområdet har Elsäkerhetsverkets föreskrifter förenklats för att i huvudsak
hänvisa till standard på området beträffande detaljer. Detta skapar goda förutsättningar för en
fri marknad för elmateriel i Europa.
Vad beträffar standardiseringsverksamheten
har insatser bedrivits på internationell nivå inom
International Electrical Commission (IEC) och
på europeisk nivå inom den europeiska standardiseringsorganisationen European Committee
for
Electrotechnical
Standardization
(CENELEC).
Ansvaret för elanläggningstillsynen omfattar
ca 5,2 miljoner elanläggningar, varav ca 900 000
arbetsställen och ca 4,3 miljoner bostäder.
Under året har verkets tillsynsroll blivit tydligare och insatser effektiviserats vilket resulterat i
att fler anläggningar kunnat förbättrats från elsäkerhetssynpunkt.
Tillsynen på elmaterielområdet genom marknadskontroll har resulterat i att produkter med
allvarliga elsäkerhets- eller EMC-brister har fått
försäljningsförbud. Antalet produkter av respektive typ, som genom försäljningsförbuden
förhindras att komma till användning varierar
från några tiotal till åtskilliga tusen per produkttyp och år. Därmed har ett stort antal farliga
produkter hindrats från att komma ut på marknaden. Resultatet från verkets marknadskontroll
under året visar att det finns ett betydande antal
produkter med elsäkerhets- eller EMC-brister på
marknaden.
Tillsyn över revisorer

Revisorsnämnden har till uppgift att handlägga
frågor om godkännande och auktorisation av revisorer samt registrering av revisionsbolag, att
utöva tillsyn över revisorers och revisionsbolags
verksamhet, att pröva frågor om disciplinära åtgärder samt att ansvara för att god revisorssed
och god revisionssed utvecklas på ett ändamålsenligt sätt. Nämnden ska också följa den internationella utvecklingen inom revisionsområdet
och i vissa fall samarbeta med utländska motsvarande organ, särskilt inom EES-området.
Genom sin verksamhet ska Revisorsnämnden
bl.a. bidra till att företag och andra intressenter
har tillgång till trovärdig ekonomisk information
avseende företagens redovisning och förvaltning.
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Målen för Revisorsnämndens verksamhet avseende anordnande av prov för revisorsexamen
och högre revisorsexamen samt handläggningstiderna för disciplinärenden och beslut om godkännande, auktorisation, registrering och förhandsbesked har uppfyllts under 2008. Antalet
avgjorda disciplinärenden uppgick sammanlagt
till 139 stycken, vilket är ungefär lika många som
2007.
Tillsynsverksamheten innefattar systematisk
och uppsökande tillsyn (SUT), löpande kvalitetskontroll, disciplinärenden samt förhandsbesked.
Den systematiska och uppsökande tillsynen är
det viktigaste instrumentet för att planmässigt
finna och ingripa disciplinärt mot revisorer som
arbetar på ett felaktigt sätt. Uppdagas i ett SUTärende allvarliga brister i en revisors verksamhet
överförs ärendet till ett disciplinärende. Antalet
öppnade och avslutade SUT-ärenden har minskat under 2008 jämfört med 2007.
Analys och slutsatser
Regelförenkling

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Av det totala antalet företag utgör 99,2 procent små företag med 0–49 anställda, varav 74 procent är
enmansföretag. Dessa företag sysselsätter närmare 1,6 miljoner personer. De små företagen
står för 53 procent av den privata sysselsättningen och drygt en tredjedel av den totala sysselsättningen och är därmed Sveriges största arbetsgivare.15 Det visar småföretagens betydelse
för att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen.
Samtidigt är den administrativa bördan för småföretagen förhållandevis hög. Studier visar dels
att den enskilt viktigaste förklaringen till storleken på administrativa och fullgörandekostnader
är företagets storlek, dels att dessa kostnader är
kraftigt regressiva.16 Båda dessa samband innebär

15 SCB, Företags- och arbetsställeregistret 2008.
16 Administrative and Compliances Costs of Taxation and Public

Transfers in the Netherlands, Maarten Allers, 1994. Se också Tax
Compliances Costs Measurement and Policy, Sanford (Ed), 1995 och
Krånglig moms- en företagsbroms?, Rapport 2006:3, Skatteverket, 2006.
Models to reduce the disproportionate regulatory burden on SMEs,

att regelkostnader relativt sett drabbar småföretag hårdare än stora.
Om reglerna utformas på ett enklare och mer
ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid
och resurser till att driva och utveckla sin verksamhet så att de kan växa och anställa. Minskade
administrativa kostnader ger möjlighet till ökad
produktivitet genom att mindre resurser krävs
för att driva verksamheten eller att mer resurser
kan överföras till kärnverksamheten.
Internationella jämförelser visar att det krävs
ett systematiskt angreppssätt med en sammanhållen struktur och verktyg för ett framgångsrikt
regelförenklingsarbete. Den första tiden sedan
regeringen tillträdde har därför präglats av att
bygga upp och utveckla struktur, organisation
och förenklingsverktyg, såsom mätningar och
regelråd. I dag finns en väl fungerande organisation i Regeringskansliet bestående av en statssekreterargrupp, en interdepartemental arbetsgrupp,
en samordnande enhet för det övergripande regelförenklingsarbetet placerad inom Näringsdepartementet samt samordnande enheter på varje
departementet. Tillväxtverket har en central
funktion för myndigheternas regelförenklingsarbete och ger råd och stöd i arbetet. Samtidigt
som organisationen har befästs har ett omfattande regelförenklingsarbete bedrivits på departement och myndigheter, i vilket ett stort antal
förenklingsåtgärder har genomförts, är pågående
eller planeras.
Handlingsplan för regelförenkling
Processen med att ta fram åtgärder som underlag
till en handlingsplan med regelförenklingar för
företagen har haft en bred ansats. Genom detta
har förenklingsarbetet fått ett kraftigt genomslag. Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet är rullande under mandatperioden
och uppdateras varje år. Inriktningen för uppdraget till departement och myndigheter har
denna gång varit att ta fram nya förenklingsåtgärder som har stor effekt i närtid för företagen
med avseende på minskning av de administrativa
kostnaderna samt i fråga om förändringar i företagens vardag.
Samråd med näringslivet
För att regelförenklingsarbetet ska leda till verkliga och kännbara lättnader för företag är det
viktigt att identifiera de förenklingsåtgärder som
företagen efterfrågar. Samråd och dialog med företag och näringslivsorganisationer är därför en

Report of the Expert Group, May 2007, European Commission s. 16ff.
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grundläggande förutsättning för att nå framgång
i arbetet.
Mätningar av företagens administrativa kostnader
Regeringen låter mäta företagens administrativa
kostnader för att få ett kvalitativt och kvantitativt underlag för arbetet med att förenkla regler.
Mätningarna ger också en indikation om hur
stora de administrativa kostnaderna är till följd
av de statliga regelverken och utgör därmed ett
index att mäta resultaten mot.
Av de genomförda mätningarna framgår att
drygt 52 procent av de administrativa kostnaderna för de svenska företagen härrör från lagstiftning som har sin grund i eller motsvarar EGrättsliga krav. Det innebär att arbetet med att
åstadkomma förenklingar kan ta längre tid än när
förenklingar kan göras enbart genom nationella
beslut. EG-andelen förändras över tiden i takt
med att olika förenklingsförslag genomförs och
träder i kraft. På kort sikt är det därför rimligt att
anta att andelen kostnader till följd av EG-relaterade regelverk kommer att öka eftersom processen för att genomföra förenklingsförslag som
har sitt ursprung i nationell lagstiftning är något
kortare.
I tabell 2.1 redovisas företagens administrativa
kostnader per regelområde mellan 2006–2008.
Som framgår av tabellen är den framräknade totalkostnaden för bl.a. bokföringsområdet
mycket stor. Trots en hög totalkostnad kan förenklingspotentialen avseende verkliga förändringar i företagens vardag i praktiken vara relativt
liten, då en stor del av de administrativa kostnaderna på vissa områden kan betraktas som så
kallade affärskritiska kostnader eller ”Business as
Usual”. Detta innebär att kostnaderna visserligen kan härledas till regelverket, men att företagen ändå genom egna beslut skulle ha haft dessa
kostnader oavsett om reglering finns eller inte.
Det pågår ett utvecklingsarbete i samband
med regelförenklingen. Regeringen avser att
bygga upp en djupare kunskap kring reglers effekter för företag och samhälle för att på så sätt
utveckla existerande verktyg samt ta fram fler
och relevanta redskap för regelförenkling samt
åtgärder som gör företagens vardag enklare. Regeringen avser bl.a. att ta initiativ till insatser
som stimulerar arbetet med regelförenkling på
lokal och regional nivå. Utöver arbetet på central
nivå i myndigheter och på departement är den
regionala och lokala nivån betydelsefull i arbetet
med regelförenkling. Länsstyrelser och kommu42

ner har viktiga roller vad gäller tillämpning och
tillsyn av lagar och förordningar. Det är också
länsstyrelser och kommuner som företagen i
många fall möter när regelverken tillämpas i
praktiken.
Konsekvensutredningar
Tillväxtverket och Ekonomistyrningsverket ges i
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning uppgiften att tillsammans
verka för utbildning, metodutveckling och rådgivning gentemot myndigheter. Tillväxtverket
ska vara samordnande i detta arbete. Den tidigare granskningsverksamhet som Tillväxtverket
(Nutek17) företog avseende myndigheters
konsekvensutredningar har under året successivt
övergått till Regelrådet. I sammanhanget kan
nämnas att verket har tagit fram en ny version av
det webbverktyg som är till för att hjälpa myndigheterna i deras arbete med konsekvensutredningar.
Regelråd
Regeringskansliet och andra myndigheter ska ge
Regelrådet tillfälle att yttra sig över förslag till
regler som berör företag och den konsekvensutredning som legat till grund för förslaget. Regeringen kommer att utvärdera Regelrådets
verksamhet och överväga att förlänga verksamheten till efter 2010. Utvärderingen kommer
delvis att baseras på rådets iakttagelser och erfarenheter i arbetet med inkomna författningsförslag och konsekvensutredningar.
Regelförenklingsarbetet ur ett internationellt perspektiv
Regelförenkling i syfte att minska företagens
administrativa kostnader och skapa bra villkor
för företagen har blivit en allt viktigare fråga i
många länder, som en del i ett större sammanhang där ekonomiers konkurrens- och innovationskraft måste stärkas för att kunna möta globaliseringens förändrade villkor. Välutformade
regelverk har därmed blivit en viktig konkurrensfaktor.
Det förenklingsarbete som regeringen bedrivit
hittills har tydligt placerat Sverige på den europeiska regelförenklingskartan. Sverige är ett av
sju länder inom EU som har genomfört fullstän-

17 Nuteks verksamhet har gått över till den nya myndigheten

Tillväxtverket från och med den 1 april 2009.
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diga mätningar av företagens administrativa
kostnader. Vid sidan av Sverige har endast två
ytterligare länder inom EU inrättat ett regelråd.
Sverige är numera tillsammans med bl.a. Nederländerna,
Storbritannien,
Tyskland
och
Danmark ett av de mer pådrivande länderna av
regelförenklingsarbetet på EU-nivå.
De framflyttade positionerna är en medveten
strategi från regeringens sida eftersom regelförenklingsarbetet inom EU har mycket stor betydelse för möjligheterna att uppnå förenklade regelverk och minskade administrativa kostnader
för svenska företag.
Företagsregistrering

Bolagsverket har under 2008 ändrat arbetsrutiner
och har även haft ett visst ökat arbetstidsuttag
hos personalen för att möta efterfrågan. Antalet
elektroniskt ingivna ärenden fortsätter att öka,
men medför inte några större rationaliseringseffekter hos verket ännu. Däremot har Bolagsverkets elektroniska tjänster kommit att användas i
allt högre utsträckning av myndighetens kunder.
Detta innebär bl.a. att efterfrågan på manuellt
producerade bevis av olika slag minskar och resurser frigörs för annat arbete. Bolagsverket ligger långt framme vad gäller eFörvaltning.
Regeringen bedömer att verksamheten vid
Bolagsverket är effektiv. Bolagsverket tillhandahåller elektroniska beställnings- och registreringstjänster vilket ger goda förutsättningar för
att på sikt nå full måluppfyllelse.
Organisationen Företagarna bedömde under
2007 en del av Sveriges myndigheter beträffande
service, regelförenkling och svar på e-postfrågor.
Bolagsverket hamnade då på första plats. I en
liknande undersökning gjord av Företagarna för
2008 avseende bemötande och service hamnade
Bolagsverket åter i topp.
Samarbete över myndighetsgränserna är viktigt både ur regelförenklings- och e-förvaltningsperspektiv. Samverkansprojektet avseende
uppbyggnaden av en företagsportal, Verksamt,
med Tillväxtverket och Skatteverket är ett bra
exempel på samverkan.

skott, men myndigheten har fortfarande ett ackumulerat överskott på ca 100 miljoner kronor.
Överskottet återfinns inom patent- respektive
varumärkesområdena. PRV har i skrivelse till
Näringsdepartementet lämnat ett förslag till disposition av överskottet i enlighet med 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).
Befintligt överskott förväntas förbrukas i
PRV:s egen verksamhet och vara förbrukat 2011.
PRV föreslår ett minskat antal projekt på det
immaterialrättsliga området vad avser möjliga insatser inom den kommande miljöstrategin för
Östersjön vilka kan finansieras inom myndighetens ekonomiska ram.
Patentavdelningen kommer under några år
framöver att ha ett planerat underskott främst på
grund av Londonöverenskommelsens fullständiga ikraftträdande samt upphörandet av alliansavtalet. Avdelningen kommer att successivt arbeta för att kompensera för detta bortfall, för att
slutligen åter ha en ekonomi i balans 2012.
En proposition med förslag till en ny varumärkeslag som innebär förändringar och förbättringar för företagen är planerad att lämnas till
riksdagen under hösten.
En utredning har tillsatts med utgångspunkt
från kommittédirektivet Särskilda åtgärder för
vissa måltyper i domstol (dir. 2008:49). Utredningen ska bland annat överväga hur behovet av
specialistkompetens kan säkerställas, vilket är en
fråga av betydelse för Patentbesvärsrätten. Inrättandet av en beredningsfunktion vid domstolen bedöms komma att ge positiva återverkningar
såvitt
avser
domstolens
handläggningstider.
Minerallagen, miljömål och miljösäkring

Regeringens bedömning är att verksamhetsmålen för SGU har nåtts. Bergsstaten bidrar till att
säkerställa de grundläggande föresättningarna
inom i första hand näringslivet genom prövningen och tillsynen av verksamheter enligt minerallagen.
Årets åtgärder inom miljömålsarbetet med
samordning, uppföljning och rapportering har
genomförts tillfredställande. Avvecklingen av
oljelagringsanläggningar följer plan.

Immaterialrättsliga frågor

Det ekonomiska resultatet för Patent- och registreringsverket (PRV) 2008 gick med under43
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Elsäkerhet

De åtgärder som vidtagits under året bedöms ha
åstadkommit fortsatt utveckling för att upprätthålla en god elsäkerhet. Verksamheten under det
kommande budgetåret bör bedrivas enligt den
allmänna inriktning som gäller för elsäkerhetsarbetet för innevarande budgetår. De övergripande
mål som gäller för verksamheten bör ligga fast. I
anslutning till insatserna bör Elsäkerhetsverket
följa den internationella utvecklingen samt
främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.
Tillsyn över revisorer

Regeringens bedömning är att nämndens verksamhet på ett bra sätt har bidragit till att uppnå
det övergripande målet. Dessutom har verksamhetsmålen i regleringsbrevet för 2008 uppnåtts.
Det är viktigt att Revisorsnämnden fortsätter arbetet med att utveckla tillsynsverksamheten.

3.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har lämnat revisionsberättelser
utan invändning för samtliga myndigheter inom
näringspolitikens område, dvs. Riksrevisionen
har bedömt att myndigheternas årsredovisningar
för räkenskapsåret 2008 i allt väsentligt är rättvisande.
Riksrevisionen har i sin årliga revision iakttagit att Rymdstyrelsen överskridit sin bemyndiganderam med 265 miljoner kronor för 2008.
Förklaringen till detta är de åtaganden som
Sverige gjorde vid ESA:s rådsmöte på ministernivå i Haag i november 2008. I syfte att möjliggöra ekonomiska åtaganden som omfattar
långsiktiga program under en flerårig planeringsperiod, däribland beslut om program vid
mötet i Haag, föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2009 en höjning av bemyndiganderamen för anslaget 1:15 Rymdverksamhet för
2009. Sveriges anmälan i Haag om deltagande i
olika ESA-program skulle därmed vara preliminära och formellt ingås 2009. I ett senare skede
tillkom nya omständigheter som medförde att
Rymdstyrelsen såg sig föranlåten att redovisa
åtagandena mot bemyndiganderamen för 2008.
Näringsdepartementet har tagit upp frågan med
44

Rymdstyrelsen i syfte att undvika samma situation vid nästa ministermöte 2011. Regeringen
konstaterar att bemyndiganderamen för 2009 är
anpassad för gjorda åtaganden och att dessa inte
påverkar de framtida utgifterna på annat sätt än
vad som avsågs.
Riksrevisionen har under 2008 lämnat granskningsrapporten Sänkta socialavgifter – för vem
och till vilket pris (RiR 2008:16). Revisionen har
i rapporten bland annat granskat den generella
sänkning av socialavgifterna riktade till små företag som infördes den 1 januari 1997 (prop.
1995/96:222,
bet.
1995/96:FiU15,
rskr.
1995/96:307), jfr avsnitt 3.3 Skatteutgifter. Nedsättningen innebar att arbetsgivare fick göra ett
särskilt avdrag med fem procent på ett avgiftsunderlag på 600 000 kronor (under slutfasen
741 600 kronor). Den nuvarande regeringen och
riksdagen halverade nedsättningen under 2007
och avskaffade den vid utgången av 2007.
Enligt Riksrevisionens samlade bedömning
gav nedsättningen en mycket begränsad sysselsättningseffekt och kostnaden per skapat arbetstillfälle var extremt hög. Riksrevisionen delar
därför regeringens och riksdagens beslut att avveckla denna nedsättning.
Effektivitetsrevisionen har lämnat ytterligare
granskningsrapporter som berör näringspolitiken. Regeringens bedömning och åtgärder med
anledning av rapporterna redovisas nedan.
3.6.1

Regeringens redogörelse med
anledning av Riksrevisionens
iakttagelser avseende statligt ägda
bolag

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten ska
regeringen årligen till riksdagen redovisa de åtgärder regeringen vidtagit med anledning av
Riksrevisionens iakttagelser.
Regeringen avser att i det följande redogöra
för sin syn avseende rapporterna Regeringens
försäljning av åtta procent av aktierna i
TeliaSonera (RiR 2008:12), Kasernen Fastighetsaktiebolag (RiR 2008:25) och Regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB (RiR 2009:9).
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Regeringens försäljning av åtta procent av
aktierna i TeliaSonera (RiR 2008:12)

Riksrevisionen har granskat regeringens försäljning av åtta procent av aktierna i TeliaSonera AB
(publ), som genomfördes under våren 2007. Den
resulterande rapporten inkom till Regeringskansliet den 19 juni 2008 och överlämnades till
riksdagen den 29 oktober 2008.
Riksrevisionen anser att dokumentationen har
brister samt rekommenderar regeringen att inför
kommande försäljningar sammanställa och följa
relevant best practice för respektive typ av planerad transaktion baserad på andras erfarenheter av
framgångsrika försäljningar och egna erfarenheter från tidigare försäljningar. Riksrevisionen anser vidare att regeringen särskilt bör prioritera
fortsatt utveckling och säkerställande av kompetens inom Regeringskansliet samt att hålla en
hög aktivitetsnivå gentemot rådgivare/utförare.
Vid framtida större aktieförsäljningar bör också
frågor om skillnaden mellan uppnått pris och
börskursen, den så kallade rabatten, beaktas såväl
under förberedelserna som vid anlitande av utförande banker samt under transaktionens genomförande och uppföljning.
Regeringens bedömning
Regeringen vill inledningsvis understryka att
Riksrevisionen har en betydelsefull funktion att,
som en del av riksdagens kontrollmakt, granska
den verksamhet som bedrivs av staten. Det är
därför viktigt att riksrevisorerna självständigt beslutar om vad som ska granskas och hur granskningen ska bedrivas. Regeringen anser dock att
det är centralt för förtroendet för kontrollmakten att kvaliteten i de granskningar som utförs är
hög och att vald arbetsmetod ger ett korrekt underlag för granskningen och de slutsatser som
Riksrevisionen sedan drar därav. Under Riksrevisionens granskning av försäljningen av åtta
procent av aktierna i TeliaSonera AB (publ) har
Regeringskansliet framfört allvarliga invändningar till Riksrevisionen beträffande Riksrevisionens arbetsmetod. För att värna kvaliteten i
Riskrevisionens granskning anser regeringen att
granskningsprocessen bör vara sådan att Regeringskansliet ges erforderlig möjlighet dels att
tillhandahålla underlag så att granskningen blir
relevant, dels att kvalitetssäkra faktainnehållet.

Regeringskansliet fick inte, som brukligt är,
faktagranska själva rapporten utan endast den
bilaga som bifogades rapporten. De upplysningar
som Riksrevisionen inhämtat från Regeringskansliet under granskningen har valts ut och redovisats på ett sådant sätt att framställningen ger
en delvis missvisande bild av de faktiska förhållandena och dessa felaktigheter har också legat
till grund för Riksrevisionens slutsatser. Detta
hade kunnat undvikas ifall Regeringskansliet,
som begärt, fått faktagranska det slutliga utkastet till rapport. En sådan granskning var enligt
Regeringskansliets uppfattning motiverad mot
bakgrund av de omfattande synpunkter som
lämnats och de kvalitetsbrister som fanns i den
text som Regeringskansliet fått för granskning.
Regeringen anser att den brådska som Riksrevisionen hävdat för att publicera sin granskningsrapport inte har varit sakligt motiverad.
Den har gått ut över kvaliteten i Riksrevisionens
granskningsarbete, vilket är allvarligt, särskilt
med beaktande av Riksrevisionens funktion som
kvalitetssäkrare av statlig förvaltning.
Regeringen anser att det finns ett stort värde i
den lärandeprocess som Regeringskansliet tilllämpar genom att kunskap och erfarenhet som
finns både inom Regeringskansliet och hos rådgivare tillvaratas. Regeringen ställer sig dock
frågande till Riksrevisionens framtagande av en
så kallad best practice som standard för Regeringskansliets arbete. Det ter sig orimligt att en
myndighet granskas efter en måttstock som inte
är känd på förhand utan som etableras i samband
med själva granskningen.
Regeringen menar att arbetet med att fastställa målen för de olika försäljningsprojekten
fungerar tillfredsställande. Vidare anser regeringen att Regeringskansliet har den kompetens
som behövs för att kunna göra upphandlingar av
kvalificerade finansiella och juridiska tjänster.
Regeringskansliet anlitar vid behov extern kompetens för att bistå vid upphandlingar. Kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte sker löpande inom Regeringskansliet och slutförda
försäljningsprojekt utvärderas för att organisationen ska kunna lära av vunna erfarenheter. I
varje försäljningsprojekt använder sig Regeringskansliet av den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom myndigheten och hos anlitade rådgivare för att staten ska kunna minska
sitt ägande på ett effektivt sätt där varje försäljning kan ske affärsmässigt.
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Regeringskansliet har sedan den granskade
försäljningen utökat kapaciteten för transaktions- och bolagsjuridik. Därutöver har regeringen inrättat ett särskilt Råd för försäljning av
aktier i bolag med statligt ägande (Dir.
2007:130). Regeringen avser inte vidta några övriga åtgärder med anledning av rapporten.
Kasernen Fastighetsaktiebolag (RiR 2008:25)

Riksrevisionen har granskat Kasernen Fastighetsaktiebolag (Kasernen). Kasernen är ett av de
mindre statliga bolagen sett till antalet anställda
och omsättning. Under 2008 omsatte Kasernen
ca 20 miljoner kronor. Tre personer är anställda i
bolaget. Kasernens verksamhet är att tillhandahålla bostäder för korttidsboende åt i första hand
anställda inom försvaret.
Riksrevisionens övergripande revisionsfråga
är:
- Bedriver Kasernen en verksamhet i enlighet
med riksdagens och regeringens beslut och intentioner? En central aspekt i bedömningen är
bolagets försäljningar av fastigheter och bostadsrätter.
Riksrevisionen rekommenderar regeringen
•
•
•
•

att säkerställa att Kasernens styrelse tar
ett aktivt ansvar för bolagets bästa,
att anpassa Kasernens verksamhetsföremål så att försäljning av fastigheter och
bostadsrätter ingår,
att se över Kasernens ekonomiska mål
med hänsyn till de nuvarande förutsättningarna och
att utarbeta riktlinjer om bisysslor för ledande befattningshavare i statliga bolag.

Regeringens bedömning
Försäljningar av fastigheter och bostadsrätter
Bolagets revisor anser att det råder god ordning
och reda i bolaget och att styrelse och ledning
hanterat frågorna på ett rimligt sätt, vilket regeringen inte har haft skäl att ifrågasätta. Numera genomför Kasernen årligen värderingar av
samtliga fastigheter och dessa utförs av olika
externa värderingsföretag.
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Kasernens bolagsordning och verksamhetsföremål
I Kasernens bolagsordning anges att bolagets
verksamhetsföremål ska vara att uppföra, förvärva, äga, förhyra och förvalta fastigheter i syfte
att i första hand åt anställda inom försvaret tillhandahålla elevbostäder, hotellrum och permanentbostäder. I likhet med Kasernens styrelse
gör regeringen bedömningen att bolagsordningen, bl.a. genom möjligheten att förvärva fastigheter, även ger utrymme för att försälja fastigheter och bostadsrätter som ändrade
förhållanden kan föranleda. Även om försäljning
av tillgångar inte anges som verksamhetsföremål
i Kasernens bolagsordning, skulle en tolkning
som innebär att sådana transaktioner därför inte
får ske, leda till att bolaget inte skulle kunna fatta
operativa ekonomiskt grundade beslut för bolagets bästa.
Soliditeten
En av orsakerna till Kasernens höga soliditet är
bolagets omfattande utförsäljning av fastigheter
och bostadsrätter. Ägarens ekonomiska krav har
inte förändrats under 2000-talet främst beroende
på den osäkerhet som rått avseende eventuella
nyinvesteringar med anledning av kommande
försvarsbeslut.
Bisysslor
Regeringen har för närvarande inte för avsikt att
utarbeta riktlinjer om bisysslor för ledande befattningshavare i statliga bolag. Regeringen anser
att frågor om bisysslor hanteras i anställningsavtalen mellan styrelseordföranden och i förekommande fall den anställde.
Övrigt
Riksdagen har fattat beslutet att bemyndiga regeringen att överlåta statens aktier i Kasernen
Fastighetsaktiebolag
(prop.
2008/09:172,
2008/09:FiU41, rskr. 2008/09:263). Genom beslutet anser regeringen att de brister som Riksrevisionen uppmärksammat hanteras.
Regeringens försäljning av V&S Vin & Sprit AB
(RiR 2009:9)

Riksrevisionen har granskat regeringens försäljning av samtliga aktier i V&S Vin & Sprit AB
(publ) (Vin & Sprit) inklusive samtliga dotteroch intressebolag. Riksrevisionens övergripande
slutsats är att regeringens försäljning av Vin &
Sprit var en väl genomförd försäljning med ett
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gott ekonomiskt resultat. Målen med försäljningen var tidigt i försäljningsprocessen tydligt
formulerade, relevanta och prioriterade. Riksrevisionen bedömer att detta starkt har bidragit till
att Regeringskansliet uppnådde målen med försäljningen. Riksrevisionen bedömer vidare att
Regeringskansliet strävade efter och uppnådde
hög konkurrens bland de potentiella budgivarna,
vilket skapade goda förutsättningar för att erhålla ett högt pris på bolaget. Riksrevisionen
konstaterar att regeringen har minimerat antalet
garantier i aktieöverlåtelseavtalet. Vidare noterar
Riksrevisionen att regeringen ställde mycket
höga krav på att köparen skulle ta de väsentliga
riskerna med slutförandet av transaktionen.
Därigenom bedömer Riksrevisionen, liksom Regeringskansliet, att risken reducerades för att
staten inte skulle kunna erhålla den överenskomna likviden från köparen.
Vidare konstaterar Riksrevisionen att metoden för försäljningen valdes efter omfattande
analys- och förberedelsefas inom Regeringskansliet. Försäljningen genom auktion planerades och genomfördes i alla väsentliga delar i enlighet med s.k. best practice. Riksrevisionen
noterar att regeringen planerade och genomförde försäljningen så att de rådande gynnsamma
marknadsförutsättningarna kunde utnyttjas.
Dessutom bedömer Riksrevisionen att regeringen verkade för att säkerställa en fortsatt framgångsrik värdeutveckling av Vin & Sprit så att
verksamheten skulle kunna fortsätta som vanligt
under försäljningsprocessens gång.
Avseende försäljningen av aktierna i Beam
Global Spirits & Wine, Inc. (Beam) noterar
Riksrevisionen att försäljningspriset för aktierna
inte kunde fastställas genom förhandling mellan
parterna utan av en oberoende värderingsman
vilket skedde i enlighet med ett aktieägaravtal
mellan parterna. Eftersom den uppkomna realisationsförlusten vid försäljningen av dessa aktier
samt effekter på statsskulden inte redovisades till
riksdagen, anser Riksrevisionen att regeringens
beskrivning av försäljningen av Vin & Sprit i
budgetpropositionen var ofullständig.
Riksrevisionen anser att regeringens förvaltning och dokumentation av de helägda bolagen
behöver förbättras inför eventuella framtida försäljningar. Det måste bland annat finnas god
kännedom om begränsningar i statens äganderättigheter och deras konsekvenser.

Regeringens bedömning
Regeringen konstaterar att Riksrevisionens
granskning visar att regeringens försäljning av
Vin & Sprit genomfördes väl och med gott ekonomiskt resultat. Försäljningen uppfyllde de
uppställda målen och genomfördes i enlighet
med vald försäljningsprocess. Vidare delar regeringen Riksrevisionens uppfattning om att
metod för planering och genomförande bidrog
till att de rådande gynnsamma marknadsförutsättningarna kunde utnyttjas.
När det gäller försäljningen i stort bör dock
tilläggas att vissa moment i transaktionen rent
tekniskt var mycket komplicerade. Inte desto
mindre bör höga krav naturligtvis ställas på redovisningen av måluppfyllelse, effekter på statsbudgeten samt effekter på statens kapital (tillgångar och skulder) till riksdagen. När det gäller
metod och transaktionstekniska detaljer för särskiljningen av Beam-aktierna från Vin & Sprit till
staten påverkar detta dock inte de totala effekterna på erhållet pris och inte heller minskningen
av statsskulden. Regeringen arbetar emellertid
kontinuerligt bl.a. med att förbättra såväl riktlinjer för dokumentation inom Regeringskansliet
som återrapporteringen till riksdagen.
Slutbehandlade ärenden

Följande ärende, som har föranletts av Riksrevisionens granskningsrapport Bilprovningen och
tillgängligheten. Granskning av ett samhällsuppdrag (RiR 2007:18) är att anse som slutbehandlat. Regeringen har i budgetpropositionen för
2009 under utgiftsområde 24 redogjort för sin
bedömning och de frågor som uppmärksammats
av Riksrevisionen i föreliggande rapport har omhändertagits av Bilprovningen.

3.7

Vissa frågor angående
förvaltningen av statligt ägda
företag

3.7.1

Försäljning av aktier i företag med
statligt ägande

Av regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag framgår att regeringen avser att minska statens ägande i före47
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tagen Civitas Holding AB (publ) som äger
Vasakronan AB (publ), Nordea Bank AB (publ),
OMX AB (publ), Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB (publ), TeliaSonera AB (publ),
och V&S Vin & Sprit AB (publ). För detta har
regeringen inhämtat riksdagens bemyndigande
(prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16, rskr.
2006/07:217). Försäljningsintäkterna ska användas för att amortera på statsskulden.
Regeringen har också informerat riksdagen
om sin avsikt att redovisa respektive försäljning i
kommande budgetpropositioner. I budgetpropositionerna för 2008 och 2009 har regeringen
informerat riksdagen om genomförda försäljningar avseende åtta procent av aktierna i TeliaSonera och samtliga aktier i OMX AB (publ),
V&S Vin & Sprit AB (publ) samt Civitas
Holding AB (publ) (Civitas) som ägde Vasakronan AB (publ).

2008. Statens totala rådgivningskostnad för projektet har uppgått till 70 703 000 kronor (0,17
procent av det totala transaktionsvärdet). Det
totala
transaktionsvärdet
uppgick
till
41 104 000 000 kronor. Totala transaktionsvärdet utgörs av aktielikviden samt bolagets räntebärande nettoskuld och vissa andra åtaganden.
De direkta transaktionskostnaderna för bankrådgivning inklusive kostnader för underleverantörer på 27 185 000 kronor (0,07 procent av
transaktionsvärdet) har avräknats mot försäljningsintäkterna.
Övriga kostnader avseende juridisk rådgivning, inkl underleverantörer, samt redovisningstjänster i samband med transaktionen har uppgått till 29 027 000 kronor respektive 14 490 000
kronor och belastade anslaget 1:20 Kostnader för
omstrukturering och genomlysning av statligt ägda
företag m.m.

Civitas Holding AB (publ)

3.7.2

Regeringen redovisar här statens totala rådgivningskostnad i samband med försäljningen av
aktierna i Civitas, i enlighet med utfästelse i budgetpropositionen för 2009 då dessa uppgifter
inte kunde specificeras vid tidpunkten för beslut
om budgetpropositionen för 2009, eftersom försäljningen av Civitas avslutades den 1 september
2008.
Vid försäljningen bistods Regeringskansliet av
investmentbanken JPMorgan plc som finansiell
rådgivare. JPMorgan anlitade Catella som underleverantör med specialistkompetens inom
den svenska fastighetsmarknaden och anlitade
även Citigate som kommunikationsrådgivare.
Advokatfirman Cederquist bistod som legal rådgivare samt genomförde en legal vendor due diligence (genomlysning). Avseende den miljömässiga och tekniska genomlysningen anlitade
Cederquist konsulterna SWECO samt WSP
som
underleverantörer.
Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB (PwC) bistod med
rådgivning med inriktning på förhållanden hänförliga till redovisning, skatt och ekonomi i samband med den vendor due diligence som Regeringskansliet genomförde av Civitas Holding
AB/Vasakronan AB inför den planerade avyttringen.
Staten erhöll vid försäljningen 24 649 046 222
kronor i aktielikvid, inklusive ränta från den 1
januari 2008 till tillträdesdagen den 1 september

Regeringens ambition att minska det statliga
ägandet ligger fast. Arbete med bolagsgenomgångar pågår. Vid genomgångarna vägs skälen
för och emot ett statligt ägarengagemang. Resultaten av genomgångarna kan innebära att regeringen kommer att framföra förslag till riksdagen om avyttring av statligt ägda bolag, hela eller
delar därav, eller förändringar eller förtydliganden av vissa statligt ägda bolags uppdrag. Redovisningen till riksdagen kommer i dessa fall att
ske per företag och i takt med att den individuella genomgången är klar. I fråga om försäljning
innebär beredningsprocessen att varje försäljning
anpassas till det rådande marknadsläget, så att en
försäljning kan ge bästa möjliga affärsmässiga
utfall för skattebetalarna. Förvaltningen av statligt ägda företag påverkas av det rådande ekonomiska läget vilket är osäkert och svårbedömt.
I den rådande finanskrisen har kreditmarknadens
funktionssätt påtagligt försämrats vilket lett till
avsevärt färre företagstransaktioner. Regeringen
agerar i varje enskilt fall som en ansvarsfull säljare, på samma sätt som regeringen också agerar
som en ansvarsfull ägare, med värdeskapande
som övergripande mål intill dess en försäljning är
genomförd, exempelvis genom att ge bolagen
goda förutsättningar för utveckling.
I det följande lämnas en samlad redogörelse
för ett antal förslag om förändringar och förtydliganden avseende statligt ägda företag som har
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lämnats till riksdagen under mandatperioden
samt pågående arbete.
Sammanslagningen mellan Posten AB och
Post Danmark A/S 2008 slutfördes den 24 juni
2009. Det nya svensk-danska postföretaget får
namnet Posten Norden AB. Genom sammanslagningen skapas ett konkurrenskraftigt nordiskt företag inom postmarknaden som med en
större naturlig hemmamarknad kan erbjuda och
utveckla posttjänster av hög kvalitet och säkra
samhällsuppdraget även i framtiden (prop.
2007/08:143,
bet.
2007/08:NU13,
rskr.
2007/08:253).
Riksdagen har givit regeringen mandat att utvidga uppdraget för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB). Syftet med det utvidgade uppdraget är att förbättra SBAB:s
lönsamhet och därmed dess värde vid en försäljning (prop. 2008/09:104, bet. 2008/09:FiU39,
rskr. 2008/09:217).
En omstrukturering av industriforskningsinstituten pågår i syfte att bland annat stärka konkurrensen och en uthållig tillväxt i såväl näringsliv som samhälle. Det nya uppdraget för Ireco
Holding AB, numera RISE Research Institutes
of Sweden och försäljningen av Imego AB till
Swedish ICT Research AB i december 2008, som
till 60 procent ägs av RISE, samt den planerade
försäljningen under hösten 2009 av SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut AB till RISE är led i
detta
arbete
(prop.
2008/09:50,
bet.
2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160).
Den planerade avvecklingen av Vasallen AB:s
(Vasallen) dotterbolag, innehållande fastigheter,
avbröts i oktober 2008 mot bakgrund av förändrade marknadsförutsättningar. Regeringen föreslog istället riksdagen att uppdraget för Vasallen
skulle utvidgas och att aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag skulle överlåtas till Vasallen.
Syftet var att bättre kunna tillvarata och utveckla
värdena i de båda bolagen (prop. 2008/09:172,
bet. 2008/09:FiU41, rskr. 2008/09:263). För Vasallen medför detta att bolaget på längre sikt ska
kunna utgöra ett mer attraktivt förvärvsobjekt.
Vidare är det regeringens bedömning att det
bland de fastighetstillgångar som ägs direkt av
staten och av statligt ägda bolag finns fastigheter
som av olika skäl bör avyttras. Utvidgningen av
uppdraget medför också att Vasallen i detta
sammanhang ska kunna bidra med sin erfarenhet
och kunskap när fastigheter, ägda av myndigheter och andra statligt ägda bolag, ska säljas.

Regeringen har fattat beslut om att utse en
särskild utredare för att göra en fördjupad översyn av statens fastighetsförvaltning (dir.
2009:45) som ska redovisas senast den 1 december 2010. Utredarens uppdrag är främst att ta
fram tydligare kriterier för statens fastighetsinnehav samt att föreslå en mer ändamålsenlig organisation av statens fastighetsförvaltning. Översynen innefattar ett flertal fastighetsförvaltande
myndigheter men även de statligt ägda fastighetsbolagen.
En fördjupad genomgång av Teracomkoncernen pågår. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen när den fördjupade genomgången är
avslutad.
Regeringen ser över Vattenfall AB:s inriktning. En strategidialog har inletts med bolaget
med målet att tydliggöra ägarstyrningen av Vattenfall. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med ett förtydligat uppdrag som speglas i
en för Vattenfall, såsom ett europeiskt energibolag, mer ändamålsenlig bolagsordning. Som
regeringen informerat om i budgetpropositionen
för 2007 är det inte aktuellt med en försäljning
av Vattenfall.
Till följd av omreglering av fordonsbesiktningsverksamheten sker en översyn av lämplig
ägarstruktur i AB Svensk Bilprovning.
I samband med den omreglering som genomförts för att möjliggöra för nya aktörer att
etablera sig på apoteksmarknaden har ägandet
och verksamheten i Apoteket AB omstrukturerats (prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU17,
rskr. 2007/08:182). Under omregleringen har en
ny koncernstruktur bildats med bland annat ett
nytt tillfälligt moderbolag och ett servicebolag,
Apotekens Service AB. Moderbolaget, Apoteket
Omstrukturering AB (OAB), ansvarar för skapa
förutsättningar för en väl fungerande konkurrens på en omreglerad apoteksmarknad, främst
genom att leda och genomföra processen för
försäljning av verksamheter som ägs av Apoteket
AB, säkerställa att Apoteket AB överför infrastruktur och servicefunktioner till Apotekens
Service AB samt säkerställa att konkurrensneutralitet och bästa möjliga förutsättningar för en
avyttring upprätthålls i perioden fram till att
övertagande av apotek och övriga verksamheter
är genomfört. OAB ansvarar vidare för att ett
antal apotek överförs till ett nyinrättat bolag.
Dessa apotek ska kunna ha enskilda entreprenörer som delägare och kunna få del av en särskild
stödstruktur. Därutöver ska OAB i sin egenskap
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av moderbolag vidta sådana åtgärder som är
nödvändiga för att genomföra omregleringen i
enlighet med statens mål. Apotekens Service AB
ska tillhandahålla samhällsnyttig infrastruktur,
servicefunktioner och informationsdatabaser till
apoteken på likvärdiga och ickediskriminerande
villkor (se även utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, avsnitt 3.5.6, 3.7.7 och
3.11.2, 3.14.2).
Vid årsskiftet 2008/09 bolagiserades affärsenheterna Vägverket Produktion (numera Svevia
AB) samt Vägverket Konsult och Banverket
Projektering (numera Vectura Consulting AB).
Skälen för bolagiseringarna var främst att öka
förutsättningarna för konkurrensneutralitet, öka
produktiviteten på marknaden samt skapa effektivitetsvinster för samhället. De nybildade bolagen kommer även att omfattas av bolagsgenomgången.
3.7.3

Översyn av kapitalstruktur

I enlighet med vad regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2008 pågår en översyn av
kapitalstrukturerna i de statligt ägda företagen.
Ett företags kapitalstruktur beskriver hur företagets tillgångar har finansierats, dvs. fördelningen
mellan eget kapital och skulder. En första del av
denna översyn har genomförts. Av de totalt 46
statligt ägda företagen som har ingått i översynen, har 23 (50 procent) uppsatta mål för kapitalstrukturen. Företagen har sammanställts i två
kategorier; dels företag som verkar under marknadsmässiga villkor, dels företag med särskilda
samhällsintressen. Av de 23 företag som här
klassificeras som företag vilka verkar under
marknadsmässiga villkor har i nuläget 18 (78
procent) uppsatta mål, medan det för gruppen av
företag med särskilda samhällsintressen (23 företag) uppgår till fem företag (22 procent). Av
de fem företag som verkar under marknadsmässiga villkor och som ej har kapitalstrukturmål
återfinns tre nybildade företag, som är i processen att sätta upp mål. De två återstående har
mycket särpräglad verksamhet som inte hitintills
gjort det ändamålsenligt med kapitalstrukturmål.
Två finansiellt inriktade innehav har uppsatta kapitalstrukturmål på styrelsenivå medan övriga
mål har fastställts på ägarnivå (i en process som
inkluderar ledning, styrelse och ägare). För de
företag som verkar under särskilda samhällsintressen sätts främst samhällsekonomiska mål
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varför kraven på ekonomiska mål kan avvika från
vad som är gängse i verksamheter som bedrivs på
helt marknadsmässiga villkor.
26 (57 procent) av de statligt ägda företagen
har på ett strukturerat sätt sett över sina mål under de senaste tre åren. Av de företag som har
uppsatta mål för kapitalstrukturen överensstämmer i nuläget utfallet med målen för 10 (48
procent) av dessa. Ytterligare sex företag förväntas netto nå en överensstämmelse mellan mål
och status inom en tvåårsperiod. Därmed förväntas 16 (70 procent) av företagen nå målen
inom en tvåårsperiod, medan resterande företag
idag, uppvisar större avvikelser. Avvikelserna
omfattar såväl över- som underkapitaliserade företag.
För att i ökad utsträckning nå målen för kapitalstrukturen krävs bl.a. väl fungerande möjligheter till reglering av kapitalstrukturen. Ägarens
möjlighet att lämna kapitaltillskott har för en
majoritet av företagen som verkar under marknadsmässiga villkor identifierats som en viktig
faktor. Företagen anser att de med en sådan
möjlighet mer effektivt skulle kunna utnyttja
ägarens kapital i verksamheten.
Regeringen avser att fortsätta arbetet med att
se över målen och optimera kapitalstrukturerna
för de enskilda företagen, i syfte att säkerställa
att ägarens kapital utnyttjas på bästa sätt. Vid
identifierade behov av kapital till företagen ska
tillskott prövas. I situationer med överskjutande
kapital i bolagen ska detta återföras till ägaren
om det inte inom en överblickbar framtid ska investeras i värdeskapande verksamhet.

3.8

Politikens inriktning

Globaliseringsrådet pekar i sin slutrapport på att
Sverige måste prioritera konkurrenskraft, omställningsförmåga och attraktivitet högre, för att
säkra tillväxt på lång sikt. Näringspolitiken har
sedan regeringen tillträdde bedrivits i denna
riktning.
Den globaliserade ekonomin har gjort att den
finansiella krisen snabbt drabbat hela världen. I
Sverige mötte regeringen snabbt de akuta problemen på finansmarknaden med insatser för att
stabilisera bankerna och möjliggöra utlandskrediter för de svenska exportföretagen. Globaliseringens möjligheter kommer fortsatt vara grun-
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den för tillväxt i de svenska företagen, vilket
möjliggör den svenska välfärden.
Åtgärder mot finansiell kris och lågkonjunktur

Den snabbt minskade efterfrågan i tillverkningsindustrin har lett till stort antal varsel om
uppsägningar av personal. Detta har regeringen
på ett offensivt vis mött med ett stort antal åtgärder.
En utgångspunkt har varit att åtgärderna,
samtidigt som de möter de akuta problemen, ska
utformas så att Sverige ska komma ur krisen
med en stärkt konkurrenskraft.
Ett viktigt inslag i detta arbete är dialogen
med de regionala varselsamordnarna som regeringen utsett, med uppdrag att samordna insatser
lokalt och regionalt. Uppdraget innebär framförallt att möta de företag och människor som
drabbas av varsel och nedläggningar. Genom att
samordna aktörer och resurser på lokal och regional nivå ska arbetet säkerställa att Sverige stärker sin konkurrenskraft när ekonomin återhämtar sig.
De regionala samordnarna har inkommit med
förslag som i stor uträckning har hörsammats
och genomförts av regeringen. Bland åtgärderna
kan nämnas förstärkt utlåning till små och medelstora företag via Almi Företagspartner AB
(Almi), förstärkt exportfinansiering via AB
Svensk Exportkredit (SEK) och Exportkreditnämnden (EKN), samt insatser för fordonsindustrin med ett FoU-bolag, möjligheter till statliga
kreditgarantier för lån i Europeiska Investeringsbanken samt undsättningslån för företag i
ekonomiska svårigheter. Åtgärder inom andra
områden som regeringen vidtagit bl.a. med anledning av de regionala samordnarnas förslag är
exempelvis skatteavdrag för reparationer och
ombyggnader, satsning på infrastruktur, nystartsjobb, uppskov för arbetsgivare att betala
skatt, kompetensutveckling och arbetspraktik,
åtgärder för utbildning, exempelvis yrkes- och
vuxenutbildning, stöd till kommunsektorn för
att värna välfärden och utvidgade satsningar på
matchning och coachning av arbetssökande
inom arbetsförmedlingen.
Bland de förslag som regeringen nu lägger
fram kan nämnas en kraftfull satsning på fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder.

Insatser för Europas bästa företagsklimat

Insatserna inom näringspolitiken är inriktade på
att medverka till fler och växande företag, ett
dynamiskt och innovativt näringsliv, regelförenkling, väl fungerande marknader och en effektiv förvaltningsstruktur.
Ett konkurrenskraftigt näringsliv förutsätter
ett gott företagsklimat som skapas genom insatser inom många olika politikområden. Skatter,
transporter, forskning, utbildning, handels- och
investeringsfrämjande, arbetsmarknad, energi,
miljö, landsbygdsutveckling, kultur och regional
tillväxt är exempel på områden med stor betydelse i ett näringspolitiskt perspektiv.
I en allt mer integrerad världsekonomi ökar
både möjligheterna och konkurrensen för
svenska företag. I syfte att stärka företagens
möjligheter att växa och verka på den globala
marknaden avser regeringen inom ramen för
statens åtagande att utarbeta en internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på små och medelstora företag.
Goda villkor för företagande, innovationer,
god tillgång till kompetens och en väl fungerande kunskapsöverföring mellan universitet,
högskolor, industriforskningsinstitut och näringsliv lägger grunden för långsiktig konkurrenskraft. I detta syfte genomför regeringen en
rad insatser för att främja ett dynamiskt och innovativt näringsliv.
Regeringens gröna näringspolitik skapar förbättrade förutsättningar för svenskt näringsliv
att ställa om för att klara de allt hårdare miljöoch klimatkraven. Samtidigt skapas förutsättningar för näringslivet att bättre kunna tillvarata
tillväxtpotentialen i denna utveckling.
När företagens administrativa börda minskar
stärks förutsättningarna för tillväxt. Regelförenkling är därför ett viktigt medel för att nå regeringens övergripande mål att bryta utanförskapet genom att skapa fler jobb i fler och
växande företag. Det rådande läget i världsekonomin understryker vikten av att regelförenklingsarbetet fortsätter med oförminskad kraft.
Att sänka kostnaderna för administration av
regler är särskilt viktigt i en lågkonjunktur, då
företagen redan är pressade av att hålla nere
kostnaderna.
Konkurrens i privat och offentlig verksamhet
till nytta för konsumenterna är en viktig förutsättning för väl fungerande marknader. Effektiva
och väl anpassade regelverk skapar förutsätt51
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ningar för entreprenörskap och tillväxt hos företag som är verksamma på konkurrensutsatta
marknader. Regeringen avser att fortsätta att aktivt verka för att förbättra villkoren för företag
och företagande genom att vidta åtgärder för att
främja entreprenörskap och stimulera till förnyelse inom bl.a. välfärdssektorn.
Åtgärder för entreprenörskap och företagande i
denna budgetproposition

Bland de förslag som regeringen nu lägger fram
kan följande nämnas som bidrar till ett stärkt företagsklimat och bättre villkor för entreprenörskap och företagande. Satsningar på småföretagare och framtidsbranscher har prioriterats
särskilt.
Nedsatta egenavgifter
För att öka småföretagens möjlighet att utvecklas, växa och anställa måste kostnaderna sänkas
ytterligare. Regeringen föreslår därför en nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag med 5 procentenheter per år från och med den 1 januari
2010. Nedsättningen bör uppgå till högst 10 000
kronor och gälla näringsidkare i åldern 26–64 år
som har ett överskott i näringsverksamheten på
minst 40 000 kronor.
Trygghet för företagare
Regeringen genomför nu ett omfattande reformarbete för att stärka incitamenten att starta,
driva och utveckla företag. Målet är att göra det
självklart, enkelt och mera lönsamt att vara företagare. För att förstärka den sociala tryggheten
för företagare föreslår regeringen ett antal förändringar i de sociala trygghetssystemen, dvs.
arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen.
Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad likabehandling av företagare och anställda samt ökad valfrihet för företagare.
Minskad risk att starta företag
För att minska risken med företagande och därmed främja ett ökat entreprenörskap avser regeringen att föreslå åtgärder som innebär att det
ska gå snabbare än idag att få skuldsanering för
den som har skulder från näringsverksamhet och
att även aktiva näringsidkare ska omfattas av
möjligheterna till skuldsanering.
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Utredning om företagsbeskattning
För att förbättra företagsklimatet är det angeläget att företagsskattereglerna bidrar till en hög
investeringsnivå och en snabb produktivitetsutveckling. Regeringen avser därför att tillsätta en
företagsskatteutredning med syfte att undersöka
olika möjligheter att minska beskattningen av
riskkapital i bolagssektorn och därmed göra villkoren mer lika för investeringar som finansieras
med eget kapital respektive lånat kapital.
Utredning om tjänstemoms
Regeringen hade ambitionen att sänka sociala
avgifterna för företag inom tjänstesektorn, men
det var inte en framkomlig väg inom EU. Enligt
ett nytt EG-direktiv som trädde i kraft den 1
juni 2009 är det dock numera möjligt för medlemsstaterna att sänka mervärdesskattesatsen på
vissa tjänster inom tjänstesektorn. Regeringen
vill därför nu undersöka möjligheten att tillämpa
reducerad mervärdesskattesats på vissa tjänster.
En utredare bör därför få i uppdrag att utreda
om en reducerad mervärdesskattesats kan införas
i vissa delar av tjänstesektorn.
Kulturella och kreativa näringar
Regeringen bedriver ett arbete med syfte att utveckla en långsiktigt fungerande infrastruktur
för kulturella och kreativa näringar. Därför föreslås en särskild satsning för att utveckla denna
för Sveriges utvecklings- och konkurrenskraft
viktiga sektor.
Unga innovatörer
För att ytterligare stimulera unga företagare avser regeringen att vidta åtgärder för att främja
unga innovatörer i nära samarbete med utbildningsinstitutioner, företag och företagarorganisationer.
Välfärdsutvecklingsråd
Regeringen avser att förstärka insatserna för att
utveckla entreprenörskap och företagande inom
vård och omsorg, i syfte att öka mångfalden,
förbättra kvaliteten och öka valfriheten för patienten.
Kvinnors företagande
Regeringens satsning för att främja kvinnors företagande och för att stärka kunskaperna om
kvinnors företagande har fått stort genomslag
och därför föreslås en fortsatt satsning under
2010.
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Hållbar turism
För att ytterligare ta vara på Sveriges potential
och attraktionskraft som ett konkurrenskraftigt
och hållbart turistland föreslår regeringen utökade resurser för VisitSweden AB. Dessutom
tillkommer en satsning på Matlandet Sverige.
Slopad handelsgödselskatt
För att göra de gröna näringarna mer konkurrenskraftiga kommer, förutom de insatser som
nämnts ovan, handelsgödselskatten att avvecklas.
Forskning och teknikutveckling inom energiområdet
Ytterligare insatser som gynnar entreprenörskap
och företagande är regeringens satsningar på
forskning och teknikutveckling inom energiområdet som syftar till att skapa tillväxt, nya jobb,
miljönytta och goda exportmöjligheter i alla delar av landet.

företagen enkelt och ändamålsenligt sätt. Det är
myndigheterna som företagen möter i sin vardag. Det är därför av största vikt att de regelverk
och rutiner som myndigheterna disponerar över
är kostnadseffektiva för medborgare och företag.
Regeringen avser att bygga upp en djupare kunskap kring reglers effekter för företag och samhälle för att på så sätt ta fram fler och relevanta
verktyg för regelförenkling.
Regeringen anser att näringspolitiken särskilt
ska främja företagandet inom kunskapsintensiva
näringar. Detta gäller inte minst tjänstenäringar,
vilka sysselsätter allt fler och är centrala för
Sveriges internationella konkurrenskraft. De
näringspolitiska verktygen ska därför utformas
så att fler företag, inte minst de små företagen,
ägnar sig åt forskning, utveckling och innovationer.
Fler och växande företag

Fortsatt utveckling av näringspolitiken

Många politikområden är av central betydelse för
företagsklimatet, och därmed för entreprenörskapet och näringslivsdynamiken. Ett konkurrenskraftigt näringsliv kräver att näringspolitiken
utgår från flera perspektiv. Makroekonomisk
stabilitet, goda ramvillkor för företagande och
näringspolitiska insatser är nödvändiga för att
främja tillväxt i nya och befintliga företag. Regeringen fortsätter arbetet med att utveckla en
mer samlad och tvärsektoriell näringspolitik.
Regeringen arbetar för att näringspolitiken
ska skapa incitament och öka möjligheterna till
tillväxt i såväl nya som befintliga företag. Det
förutsätter att företagens kompetens- och kapitalbehov kan tillgodoses. Det ställer krav på en
flexibel arbetsmarknad, vilket inkluderar en arbetsrättslagstiftning som stimulerar till en produktiv näringslivsdynamik, samt en väl fungerande kapitalmarknad. Även skattesystemets
utformning har betydelse för viljan och möjligheterna att starta företag och låta dem växa.
Trygghetssystemen måste anpassas för att stärka
tryggheten för företagare och därmed medföra
att fler väljer företagande.
I fråga om regelförenkling för företag har regeringen startat ett förändringsarbete på det
statliga området. Det är ett långsiktigt förändringsarbete som berör många aktörer på många
olika nivåer. Det handlar om förhållningssätt och
insikter om hur regler kan utformas på ett för

Det ska vara enkelt, självklart och mer lönsamt
att starta och driva företag. För att skapa förutsättningar för fler och växande företag behövs
såväl generella insatser som riktade åtgärder för
företagande. För att fler ska bli företagare krävs
det att fler individer ser företagande som lika
självklart och möjligt som en anställning.
Nya företag etableras i dag främst inom
tjänstesektorn, där också många av de växande
företagen är verksamma. Nya företag är viktiga
för att introducera nya tjänster och varor i ekonomin. De nya företagen stärker konkurrensen
och bidrar därmed även till utvecklingen av befintliga företag, vilket förbättrar förutsättningarna för tillväxt och ökad sysselsättning. I takt
med att Sverige i allt högre grad blir en kunskapsbaserad ekonomi ökar betydelsen av tjänsteinnovationer, såsom organisatoriska innovationer
och
marknadsinnovationer.
Tjänsteinnovationerna är viktiga för att öka
konkurrenskraften inom såväl tjänstesektorn
som den varuproducerande sektorn. De påverkas
bl.a. av regleringar, entreprenörskapspolicy, utbildning, FoU och konkurrensregler. Det ställer
följaktligen höga krav på att ramverken och de
näringspolitiska insatserna stödjer denna utveckling.
Mot bakgrund av konjunkturläget är det särskilt viktigt att understödja utvecklingen av företagandet i Sverige och prioritera åtgärder för
att stimulera fler företag att växa. Ett förbättrat
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företagsklimat är centralt för att företagen ska ha
möjlighet att hantera den rådande lågkonjunkturen och för att få fler i arbete.
Utifrån det långsiktiga perspektivet att effektivisera och samordna resurser som är strategiska
för nationell och regional konkurrenskraft har
regeringen, i form av det nybildade Tillväxtverket, skapat en kraftfull myndighet som ska utveckla och genomföra insatser som främjar entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och tillväxt
i företag samt utvecklingskraft i alla delar av landet.
De offensiva insatserna för att stimulera företagandet i hela landet ska fortsätta. Som ett led i
detta avser regeringen att effektivisera och förtydliga statens insatser för finansiering och rådgivning till små och medelstora företag. I betänkandet ”Innovationer och företagande – Sveriges
framtid” (SOU 2008:121) lämnas ett flertal förslag på hur statens finansieringsinsatser kan bli
mer effektiva och överskådliga. En rapport
rörande statliga rådgivningsinsatser innehåller
förslag på hur de statliga insatserna kan utvecklas. Regeringen avser att, bland annat utifrån
dessa underlag, utarbeta förslag till förbättringar
av de statliga insatserna för finansiering och rådgivning samt utveckling av myndighetsservice.
Regeringen avser att lämna en proposition till
riksdagen rörande dessa frågor under hösten
2009.
Beträffande finansiering av nya, små och medelstora företag är ambitionen att samordna resurser, säkerställa geografisk närvaro, och tydligare definiera statens insatser på området.
Företagens kompetens och möjlighet att attrahera kunskap är en avgörande faktor för företagens utveckling och konkurrenskraft. Det
finns ett grundläggande behov av information
och vägledning, rådgivning, nätverk och mötesplatser samt systematisk kompetensutveckling
hos många små och medelstora företag. Företag
använder sig i stor utsträckning av information
från myndigheter, råd från familj och vänner
samt rådgivning av privata aktörer inom t.ex. finansiering och revision. Staten har en roll i att
tillhandahålla vissa marknadskompletterande
tjänster när det gäller kunskapsstöd till företag.
Regeringen har därför för avsikt att vidareutveckla och samordna myndigheternas information och service till små och medelstora företag.
En del i detta är införandet av tjänsten Nystartskontoret. Ambitionen är också att tydligare definiera statens åtagande och åstadkomma en ef54

fektivisering
och
samordning
av
rådgivningsinsatserna samt öka inslaget av privata utförare.
Regeringen genomför nu ett omfattande
reformarbete för att stärka incitamenten att
starta, driva och utveckla företag. Målet är att
göra det självklart, enkelt och mera lönsamt att
vara företagare. För att förstärka den sociala
tryggheten för företagare föreslår regeringen
ett antal förändringar i de sociala trygghetssystemen, dvs. arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. Syftet är att skapa större tydlighet och förutsägbarhet i regelverken, ökad
likabehandling av företagare och anställda samt
ökad valfrihet för företagare.
Sjukförsäkringen ska reformeras för att underlätta övergången från anställning till företagande. Företagare ska omfattas av ett generellt
uppbyggnadsskede på två år som innebär rätt
till sjukpenninggrundande inkomst motsvarande vad en anställd skulle få. Vidare ska valfriheten för företagare vad gäller karens i
sjukförsäkringen öka. Det ska bli mindre
riskfyllt att anställa genom att ett generellt
högkostnadsskydd avseende sjuklönekostnader för arbetsgivare införs.
Inom föräldraförsäkringen föreslår regeringen ändrade regler så att egenföretagare får
mer lika regler som anställda vid uttag av tillfällig föräldrapenning.
Flera förändringar som förtydligar och förstärker företagarnas skydd i arbetslöshetsförsäkringen bör genomföras. Företagarbegreppet
bör kopplas till inkomstskattelagen. Reglerna
vid tillfälligt uppehåll i näringsverksamhet, liksom reglerna för sammanläggning av inkomster från näringsverksamhet och anställning bör
förtydligas. Dagsförtjänsten för företagare bör
baseras på den senaste taxeringen eller på genomsnittet av de två år som föregår inkomståret i den senaste taxeringen om det är mer
förmånligt. Företagare som lägger ner inom 24
månader efter start bör kunna få ersättning baserad på inkomster av tidigare anställning. Vid
arbetslöshet bör det bortses från näringsverksamhet som bedrivits parallellt med anställning
och företagande.
Arbetsmiljöverket ska i samråd med Försäkringskassan få i uppdrag att analysera möjligheterna för företagare att få havandeskapspenning på grund av risker i arbetsmiljön.
Under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, utgiftsområde
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12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
samt under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv redovisas de olika reformförslagen i sin helhet.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen med dessa förslag under våren 2010 och de
bör kunna träda i kraft senast den 1 juli 2010.
I syfte att stärka företagens möjligheter att
växa och verka på den globala marknaden avser
regeringen att, inom ramen för statens åtagande,
utarbeta en internationaliseringsstrategi med särskilt fokus på små och medelstora företag. Strategin ska omfatta regional tillväxtpolitik, näringspolitik, handels- och investeringsfrämjande.
Det finns också en potential i att tillvarata
kulturella och kreativa näringar som exportfaktor och som attraktionskraft för utländsk kompetens och investeringar i Sverige. Regeringen
bedriver ett arbete med syfte att utveckla en
långsiktigt fungerande infrastruktur för kulturella och kreativa näringar. Den handlingsplan
för kulturella och kreativa näringar som regeringen avser besluta är ett första steg i det långsiktiga arbetet för att utveckla denna för Sveriges
utvecklings- och konkurrenskraft viktiga sektor.
Regeringen förslår en särskild satsning för genomförandet av insatser, bl.a. kopplat till handlingsplanen. De kulturella och kreativa näringarna
är
också
värdefulla
inom
innovationsområdet där design och nya affärsmodeller får allt större betydelse.
Utöver de generella insatserna för företagande
finns det ett behov av riktade åtgärder, bl.a. i
form av insatser för att uppmuntra och stimulera
företagande inom vård och omsorg samt bland
kvinnor, unga och personer med utländsk bakgrund.
Sedan tidigare har regeringen beslutat om insatser för att utveckla entreprenörskap och företagande inom vård och omsorg, i syfte att öka
mångfalden, förbättra kvaliteten och öka valfriheten. Regeringen avser att förstärka insatserna
på området för att ytterligare stimulera en
mångfald av utförare som företag och ideella organisationer för förnyelse av välfärdssektorn
som gynnar både patienter, brukare och entreprenörer. Detta görs bl.a. genom inrättandet av
ett nationellt välfärdsutvecklingsråd som ska
samla aktörer på marknaden och kontinuerligt
ha en dialog om hinder för utveckling på marknaden och jobba med förslag om hur dessa ska
kunna undanröjas.

De förstärkta insatserna för att främja kvinnors företagande och för att stärka kunskaperna
om kvinnors företagande har fått stort genomslag. Därför är det angeläget att de fortsätter i
samma omfattning under 2010. För framtiden är
det viktigt att erfarenheter och kunskaper från
dessa insatser integreras och tas till vara i det
fortsatta utvecklingsarbetet av det befintliga företagsfrämjande systemet, särskilt avseende finansiering, information och rådgivning.
Regeringens strategi för entreprenörskap
inom utbildningsområdet betonar utbildningsområdets centrala roll i att stimulera entreprenörskap. Skolan lägger grunden för ett entreprenöriellt förhållningssätt och genom strategin har
regeringen konkretiserat åtgärder för att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen på alla
nivåer. Regeringen avser att löpande följa strategins genomförande.
Regeringen samarbetar i dag, genom myndigheterna, med olika organisationer för att främja
ungas entreprenörskap. För att ytterligare stimulera unga företagares entreprenörskap kommer regeringen investera ytterligare i framtidens
innovatörer. Detta kommer även fortsatt att ske
tillsammans med företag, företagsorganisationer
och utbildningsinstitutioner.
För att främja företagandet bland personer
med utländsk bakgrund har regeringen givit Tillväxtverket i uppdrag att genomföra ett treårigt
program som bl.a. ska förbättra förutsättningarna för målgruppen att få finansiering och öka
tillgången till nätverk för affärsutveckling. Vidare verkar regeringen för att Almi Företagspartner AB ska höja sin ambitionsnivå vad gäller
lån och affärsutveckling till företagare med utländsk bakgrund.
Ett dynamiskt och innovativt näringsliv

Forskning och innovation
De i internationell jämförelse stora FoU-investeringarna i näringslivet är en av grundpelarna
för Sveriges starka position som kunskapsnation
och exportland. Globaliseringen för dock med
sig utmaningar i form av t.ex. ökad konkurrens
om FoU-investeringarna samt växande krav på
kunskapsintensiv produktion av såväl varor som
tjänster i svenska små och medelstora företag.
En ny global näringslivsdynamik växer också
fram, i vilken små innovativa, ofta forskningsbaserade, företag snabbt växer till globala spelare av
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intresse för såväl nationella och regionala
styrande organ som internationella investerare.
För att fortsatt och med än större kraft kunna
möta den ökade globala konkurrensen presenterade regeringen hösten 2009 sin forsknings- och
innovationspolitiska proposition Ett lyft för
forskning och innovation (prop. 2008/09:50).
Propositionen innehåller bedömningar och en
plan för en kraftfull ökning av resurserna för
forskning och innovation med 5 miljarder kronor, med full effekt 2012.
I propositionen introducerades ett nytt element i forskningsfinansieringen: strategiska
forskningssatsningar. Dessa satsningar görs
inom tre områden: medicin och livsvetenskaper,
teknik samt klimat.
Satsningarna möjliggör en kraftsamling kring
forskningsområden som uppfyller kraven att
skapa och utveckla forskning på högsta internationella nivå inom områden där forskning har
stor betydelse för utvecklingen av näringslivet
och samhällslivet i stort. För att bidra till att
nyttiggöra forskningen är det i många fall lämpligt att forskningen bedrivs i samverkan med
näringslivet.
I propositionen föreslogs också ett antal åtgärder för att stärka innovationsförmågan i inte
minst de högskolenära innovationssystemen.
Bland åtgärderna märks en förstärkning av den
struktur som finns för att stimulera innovation
och att nyttiggöra resultaten från forskningsverksamheten inom högskolan. Denna struktur
innefattar bl.a. högskolans interna stödfunktioner och Innovationsbron AB. Regeringen fortsätter också att stärka industriforskningsinstituten för att dessa kraftfullare ska kunna verka för
att öka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse, samt för att bidra till att utveckla excellens
inom innovation. I propositionen lyfte regeringen fram samverkan med näringslivet, särskilt
små och medelstora företag, som en huvuduppgift för en stärkt institutssektor.
Om Innovationsbrons verksamhet ska hållas
intakt behöver de tillföras mer kapital. Innan
detta fastställs är det viktigt med en översyn av
insatserna till innovationsfinansiering i syfte att
kraftsamla och förtydliga roller och insatser för
de olika statliga aktörerna på området. Ett ställningstagande behövs under 2010.
De nationella satsningarna på forskning och
innovation ska även stärka Sveriges position i det
internationella forskningssamarbetet, särskilt när
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det gäller medverkan i EU:s ramprogram för
forskning, utveckling och demonstration.
Miljödriven näringsutveckling
Klimatomställningen är en utmaning av historiska mått och en av regeringens viktigaste prioriteringar. Regeringen är övertygad om att klimatutmaningen kan vändas till en möjlighet för
Sverige. Begreppet eko-effektiv ekonomi, som
förenar näringspolitiken med klimat- och energiutmaningarna, är värdefullt att tillämpa i
Sverige och i EU. Den miljödrivna näringsutvecklingen bedrivs i nära samarbete med
näringslivet t.ex. i den särskilda satsning regeringen genomför för att utveckla miljötekniksektorn i Sverige.
Regeringens gröna näringspolitik skapar förbättrade förutsättningar för svenskt näringsliv
att ställa om för att klara de allt hårdare miljöoch klimatkraven och samtidigt förutsättningar
för näringslivet att bättre kunna tillvarata tillväxtpotentialen i denna utveckling. Liksom
många andra sektorer har miljöteknikföretagen
påverkats av den ekonomiska nedgången, dock
finns en stor potential för detta område att åter
växa när energi-, miljö- och transportsystem ska
ställas om för att möta miljö- och klimatutmaningarna. Ny, grön teknik kommer att vara viktig och efterfrågas globalt. Sverige har hög kompetens inom dessa områden och miljö- och
energiteknikområdet har mycket goda förutsättningar att utgöra ett betydande tillväxtområde i
Sverige, både avseende produktion och investeringar i Sverige och som exportvara. Kunskaper behöver i ännu större utsträckning tillvaratas
och kommersialiseras. Regeringen stödjer denna
utveckling på olika sätt, bl.a. genom den breda
satsningen på utveckling av den svenska miljötekniksektorn och utökat internationellt samarbete inom flera viktiga marknader.
Omställningen till en grön fordonsflotta fortsätter och bör ske i samklang med strukturomvandlingen inom fordonsindustrin. Regeringens
inriktning är att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen till 2030. Den ökande
globala efterfrågan på mer miljövänliga transporter kan ge incitament för innovationer och
möjlighet till tillväxt för svensk fordonsindustri.
Ett viktigt område, med stor potential för utveckling och export av svensk miljöteknik, är en
bred och omfattande satsning på utveckling av
hållbara städer, där regeringen genomför ett pro-
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gram med en omfattning på 340 miljoner kronor
under 2009 och 2010.
Sveriges miljöteknikråd, Swentec, är en delegation för miljöteknik, med uppdrag att t.o.m.
2010 arbeta med att aktivt bistå regeringen i det
fortsatta arbetet med utformning, uppläggning
och genomförande av olika åtgärder inom miljöteknikområdet.
Regeringen prioriterar en grön näringspolitik
även i EU-arbetet. Under Sveriges ordförandeskap används ”eco-efficient economy” som ett
samlande begrepp och tas upp i de informella
miljö-, energi- och näringsministermötena som
ett gemensamt tema. Detta utgör ett bidrag i arbetet där Sverige som ordförande i EU leder
Europa till ett samlat inspel inom ramen för de
internationella klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december 2009, liksom för de kommande
diskussionerna om post-Lissabon agendan. Syftet med inriktningen mot ”eco-efficient economy” är att diskutera utifrån olika rådskonstellationers perspektiv hur Europa kan öka
konkurrenskraften och samtidigt möta dagens
utmaningar och gemensamma målsättningar
inom klimat- och energiområdena. Goda exempel som belyser lönsamhets- och konkurrensfördelar i att minska sin miljöpåverkan för alla
typer av företag presenteras i samband med aktiviteterna kring ”eco-efficient economy” under
ordförandeskapet.
En viktig utgångspunkt för miljöpolitiska
styrmedel är att de, i möjligaste mån, ska utformas så att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan. De ska i största möjliga utsträckning vara
kostnadseffektiva, teknikneutrala och administrativt enkla.
Regeringens redan pågående nationella satsning på miljöteknik löper vidare. Ett antal pågående myndighetsuppdrag bidrar till en stärkt
svensk miljötekniksektor och ökade förutsättningar för export.
Exportrådet genomför på regeringens uppdrag särskilda satsningar på främjande av svensk
miljöteknikexport med inriktning på små och
medelstora företag. Bl.a. utvecklas stöd till små
svenska miljöteknikföretag vid analys och val av
internationella avsättningsmarknader samt vid
etablering på nya exportmarknader.
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige, ISA, genomför en satsning på investeringsfrämjande inom miljöteknikområdet för att
främja utländska företags investeringar i Sverige.
Inriktningen i denna satsning är även att ISA ska

medverka till strategiska allianser mellan svenska
och utländska företag och medverka till utländska riskkapitalinvesteringar i svenska tillväxtföretag inom miljöteknikområdet.
Vinnova har ett särskilt uppdrag från regeringen att arbeta med forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknik. Särskilt fokus läggs
vid IT och miljöteknik, forskning om hållbart
stadsbyggande samt en förstärkt inkubatorsatsning inom miljöteknikområdet.
Tillväxtverket genomför ett program för stöd
till miljödriven affärsutveckling inom små och
medelstora företag. Inriktningen är att stärka
små och medelstora företags konkurrenskraft på
miljödrivna marknader, såväl internationellt som
nationellt och regionalt.
För att lyckas med att möta miljö- och klimatutmaningarna som vi står inför krävs omfattande internationell samverkan. Regeringen arbetar därför aktivt för ett ökat internationellt
samarbete. Samarbetsavtal har tecknats med
USA och Brasilien om teknikutveckling för förnybar energi. Överenskommelser har också ingåtts med Kina om samarbete inom energi- och
miljöteknik inklusive hållbar stadsutveckling.
Inom området energi- och miljöteknik och hållbart stadsbyggande har svenska företag världsledande kompetens och en stor potential till ökad
svensk export av svensk miljöteknik till Kina
finns. Regeringens särskilde samordnare för det
svensk-kinesiska miljötekniksamarbetet arbetar,
i nära samverkan med bl.a. det särskilda miljöteknikkontoret vid Sveriges ambassad i Peking,
för att förverkliga och genomföra innehållet i de
avtal som undertecknades i samband med statsministerns besök i Kina år 2008.
Tillgången till naturresurser är en annan strategisk fråga både nationellt och på EU-nivå. Här
har Sverige en unik position med rik tillgång på
viktiga naturresurser, malm, mineral, skog, mark
och vatten. Regeringen har inlett ett arbete med
att bygga upp en kunskapsgrund för att på bästa
sätt kunna främja utvecklingen av hållbart nyttjande av de naturresurser som bidrar till ökad
tillväxt. Detta arbete ska i förlängningen bidra
till nya export- och investeringsmöjligheter.
Målsättningen är att främja en effektiv resursanvändning såväl vad gäller energi som andra råvaror och att svara mot miljö- och klimatkrav så
att sambandet mellan ekonomisk tillväxt och
ökad användning av energi och råvaror bryts.
Sverige genomför under EU-ordförandeskapet
ett antal aktiviteter som skapar förutsättningar
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för att en sådan politik etableras på EU-nivå,
bl.a. till stöd för klimatkonferensen i Köpenhamn i december.
Information om miljöpåverkan från företag
och offentlig verksamhet är ett ytterligare viktigt
led i arbetet att skapa ett hållbart samhälle. Efterfrågan på produkter och tjänster som bidrar
till minskade miljö- och klimathot ökar samtidigt kraftigt. Information från företag om produkter och om miljöpåverkan blir därför också
ett allt viktigare konkurrensmedel, såväl nationellt som internationellt. Användande av olika
erkända redovisnings- och certifieringsverktyg
gör att ett företag kan få ett marknadsförsprång.
Regeringens riktlinjer med tydligare informationskrav för hållbarhetsredovisning för statligt
ägda företag har fått stor positiv uppmärksamhet
internationellt. De har även mottagits positivt
bland privata företag som arbetar med detta.
Inget annat land har numera så tydliga och
långtgående krav på rapporterting som Sverige
har för sina statligt ägda företag.
Arbetet för att öka användningen av hållbarhetsredovisning, miljöcertifiering och liknande
verktyg kommer att fortsätta. Mindre företag
har ofta svårt att avsätta de resurser som krävs
för att sätta sig in i vilka olika verktyg som skulle
vara gynnsamma för deras företagsutveckling.
Därför kommer regeringen se över möjligheterna att bistå dessa företag, t.ex. genom att tillgängliggöra kunskapsunderlag och möjliggöra
erfarenhetsutbyte.
Näringspolitiken ska även verka för synergier
med andra politikområden, t.ex. med energipolitik, miljöpolitik och regional tillväxtpolitik och
för att åtgärder utformas utifrån en helhetssyn
som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I
största möjliga mån utformas regleringar och
andra aktiviteter med huvudsyfte att bidra till
mål inom andra politikområden så att de samtidigt är gynnsamma ur ett näringsperspektiv. En
prioriterad fråga i detta sammanhang handlar om
hur EU:s utsläppshandelsdirektiv kommer att
implementeras. Regeringen förhandlar ett antal
viktiga frågor rörande industrins åtagande för att
minska utsläppen av växthusgaser, bland annat
hur tilldelningen av utsläppsrätter kommer att se
ut under den tredje handelsperioden 2013–2020.
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Regelförenkling – en viktig tillväxtfaktor

Nya och växande företag är en grundläggande
förutsättning för att skapa sysselsättning, ekonomisk tillväxt och förnyelse. När regler utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt
kan företagarna ägna mer tid och resurser till att
driva och utveckla sin verksamhet så att företagen kan växa och anställa. Minskade administrativa kostnader ger möjlighet till ökad produktivitet genom att mer resurser kan överföras till
kärnverksamheten. Regelförenkling är därför ett
viktigt medel för att nå regeringens övergripande
mål att bryta utanförskapet genom att skapa fler
jobb i fler och växande företag.
Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar
positiv förändring i företagens vardag. Som ett
led i detta ingår regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av
statliga regler med 25 procent till 2010. 25-procentsmålet är ett övergripande nettomål och
omfattar samtliga statliga regler med såväl nationellt ursprung som EG-ursprung.
Målet att minska företagens administrativa
kostnader med 25 procent till 2010 är ett ambitiöst åtagande, särskilt mot bakgrund av det
gynnsamma utgångsläget i Sverige jämfört med
många andra länder. Internationella jämförelser
visar att svenska regler är förhållandevis väl utformade. Oaktat att Sverige har ett bra utgångsläge anser regeringen att det är viktigt att fortsatt
ha högt ställda mål och bedriva ett ambitiöst förenklingsarbete för att göra det mer attraktivt att
starta och driva företag och för att förstärka de
svenska företagens konkurrenskraft.
Det förenklingsarbete som regeringen bedrivit
hittills har tydligt placerat Sverige på den europeiska förenklingskartan. Sverige är ett av sju
länder i EU som har genomfört fullständiga
mätningar av företagens administrativa kostnader. Sverige är numera tillsammans med bl.a.
Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och
Danmark ett av de mer pådrivande länderna i
fråga om regelförenkling inom EU. Vid sidan av
Sverige har endast ytterligare två länder inom
EU, Nederländerna och Tyskland, inrättat ett
regelråd. Erfarenheter visar att ett fristående regelråd har haft stor betydelse för utvecklingen av
regelförenklingsarbetet. Regeringen kommer att
utvärdera Regelrådets verksamhet och överväga
att förlänga verksamheten till efter 2010.
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Ett effektivt och resultatinriktat förenklingsarbete tjänar på att det finns tydliga och mätbara
mål för hur mycket företagens administrativa
kostnaderna ska minskas med. På så sätt fungerar 25-procentsmålet som en viktig drivkraft i
förenklingsarbetet. Samtidigt förtjänar det att
understrykas att det övergripande målet för regelförenklingsarbetet om att åstadkomma en
märkbar positiv förändring i företagens vardag är
vidare än att bara minska företagens administrativa kostnader.
Regeringen låter mäta företagens administrativa kostnader för att få ett kvalificerat och
kvantitativt underlag att arbeta med för att förenkla regler, tillämpningar och procedurer. Mätningarna ger också information om hur stora de
administrativa kostnaderna är till följd av de
statliga regelverken och utgör därmed ett index
att mäta resultaten mot. En uppdatering av mätningarna avseende förändringen av företagens
administrativa kostnader för perioden den 1 januari till den 31 december 2008 har genomförts
under våren 2009. Uppdateringarna visar att de
totala administrativa kostnaderna har minskat
med närmare fyra procent under perioden.
Minskningen är ett trendbrott i regelförenklingsarbetet.
Flera av de utredningar som regeringen tillsatt
är nu också slutförda. Om utredningarnas förslag genomförs kommer det att minska den administrativa bördan ytterligare. Exempelvis kan
nämnas utredningsbetänkandet Enklare redovisning (SOU 2008:67), där förslagen innebär en
minskning av den administrativa bördan med
ungefär en halv miljard kronor per år.
Regeringen beslutade den 6 augusti 2009 om
ett fortsatt regelförenklingsuppdrag till departement och myndigheter. Huvudinriktningen
för uppdraget är att fortsatt identifiera nya förenklingsåtgärder som ger stor effekt i närtid för
företagen. Eftersom mer än hälften av de administrativa kostnaderna för de svenska företagen
härrör från lagstiftning som har sin grund i eller
motsvarar EG-rättsliga krav kommer stor vikt
att läggas vid förenklingar på EU-nivå.
Regelförenkling är ett långsiktigt förändringsarbete som berör många aktörer på många olika
nivåer. Det handlar om attityder, förhållningssätt
och insikter om hur regler som i första hand tillkommer för att uppnå ett visst syfte, kan utformas på ett för företagen enkelt, kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Regelförenkling
handlar i förlängningen också om att verksam-

heten på myndigheter och departement ska bli
effektivare.
Regeringen har startat ett förändringsarbete
på det statliga området. Utöver arbetet på central
nivå i myndigheter och på departement är dock
den regionala och lokala nivån betydelsefull i arbetet med regelförenkling. Länsstyrelser, landsting och kommuner har exempelvis viktiga roller
vad gäller tillämpning och tillsyn av lagar och
förordningar. Det är också länsstyrelser, landsting och kommuner som företagen i många fall
möter när regelverket tillämpas i praktiken. Regeringen avser därför att ta initiativ till insatser
som stimulerar arbetet med regelförenkling på
lokal och regional nivå.
En efterfrågad åtgärd från näringslivet är att
minska uppgiftslämnandet för företagen. Bolagverket har haft i uppdrag att se över hur företagens uppgiftsinlämnande till statliga myndigheter kan minska. Bolagsverket har lämnat
konkreta förslag på hur företagens uppgiftslämnande kan minskas och hur hanteringen av uppgifter kan samordnas och effektiviseras samt hur
uppgifterna kan återanvändas. Verket föreslår
bland annat inrättandet av ett nytt samordningsorgan. Redovisningen av uppdraget bereds nu
inom Regeringskansliet.
Att utveckla indikatorer eller andra uppföljningsinstrument i syfte att följa upp och synliggöra förbättringar i andra delar av förenklingsarbetet än administrativa kostnader är en
prioriterad fråga för regeringen. Utvecklingen i
andra länder har också gått mot att bredda förenklingsarbetet till annat än administrativa kostnader samt att utveckla processerna i förenklingsarbetet. Det har därför uppstått ett behov av
att framöver utveckla metoder som täcker annat
än administrativa kostnader men också att analysera de administrativa kostnaderna närmare.
Bland frågor som är aktuella kan nämnas en
analys av ”Business as Usual”-kostnader (BAU)
i de uppmätta administrativa kostnaderna. BAU
eller affärskritiska kostnader är i regelförenklingssammanhang regelstyrda kostnader som företagen sannolikt skulle ha haft oavsett om regleringen funnits. Som exempel kan nämnas
bokföringskostnader. Även en närmare analys av
för företagen irriterande regler är viktigt. Regeringen avser att bygga upp en djupare kunskap
kring reglers effekter för företag och samhälle
för att på så sätt ta fram fler och relevanta verktyg för regelförenkling.
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Väl fungerande marknader

Konkurrens - ett viktigt medel
Effektiv konkurrens är ett kännetecken för väl
fungerande marknader. Konkurrens sporrar kreativitet, tillvaratar nytänkande och stimulerar
kommersialiseringen av nya affärsmöjligheter.
Detta leder till ett dynamiskt näringsliv med
konkurrenskraftiga företag som har förutsättningar att växa och anställa ny personal vilket leder till att bryta utanförskapet. Ökad konkurrens medför också att köparnas valfrihet ökar
och leder till högre kvalitet och lägre priser. En
god konkurrenssituation bidrar till ökad produktivitet och till lägre inflationstryck. Den
samhällsekonomiska betydelsen av en effektiv
konkurrens illustreras väl av Konkurrensverkets
kartellbekämpning och i Marknadsdomstolens
avgöranden.
Effektiva och väl anpassade regelverk är viktiga faktorer för väl fungerande marknader. I
takt med att marknader förändras och utvecklas
måste det säkerställas att det vid varje tidpunkt
finns moderna konkurrensregler och en effektiv
tillsynsmyndighet. I tillsynen blir det extra viktigt att Konkurrensverket har förutsättningar att
inhämta den information som behövs. I detta
sammanhang bör regelverket som styr myndighetens möjligheter till informationsinhämtning
ses över och moderniseras. Marknadens förtroende för regelverk och tillsyn måste vara stort.
Konkurrenspolitiken handlar dock inte bara
om att säkerställa att vi har moderna konkurrensregler och en effektiv konkurrensmyndighet. Konkurrenspolitiken har ett bredare angreppssätt som utgår ifrån att man måste ta vara
på varje möjlighet att överväga konkurrensförbättrande åtgärder inom hela samhällsekonomin.
Även om Sverige har en stark ekonomi och ett i
internationellt perspektiv avreglerat och konkurrenskraftigt näringsliv är prisläget i Sverige högt
inom många områden i jämförelse med andra
länder. En huvudsaklig orsak till detta är en
bristande konkurrenssituation, vilket också gör
att prisstegringar riskerar att bli mer märkbara
och långvariga. Regeringen ser därför behovet av
konkurrensförbättrande åtgärder på en rad områden och har med anledning av detta givit Konkurrensverket i uppdrag att lämna konkreta och
rangordnade förslag på konkurrensförbättrande
åtgärder. Den 31 mars 2009 slutredovisade verket 59 åtgärder för bättre konkurrens som spänner över stora delar av samhällsekonomin. Att ta
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ett samlat grepp om konkurrensfrågorna är nödvändigt för att förbättra regeringens möjligheter
att driva igenom reformer som ger tydliga och
långsiktiga resultat för hela samhällsekonomin.
Ett arbete pågår för att omhänderta dessa åtgärdsförslag på bästa sätt. Regeringen avser att
under våren 2010 närmare presentera de satsningar som görs på konkurrensförbättrande åtgärder med betydelse för samhällsekonomin.
Konkurrensutsättning av offentlig verksamhet
Regeringens politik syftar till att skapa förutsättningar för väl fungerande marknader där fler
företag kan etablera sig och växa. En viktig del i
detta är att öka den konkurrensutsatta delen av
ekonomin. Där är tjänstesektorn och vård- och
omsorg av stor betydelse. Från och med den 1
januari 2009 är Konkurrensverket tillsynsmyndighet för den nya lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, i vården. En lag om nationellt
vårdval inom primärvården införs från den 1 januari 2010. Konkurrensverket kommer då få ett
särskilt uppdrag att se hur konkurrensen förändras i och med att de nya reglerna införs.
Konkurrens på lika villkor mellan privat och offentlig sektor
På väl fungerande marknader ska företag kunna
verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor.
Sunda spelregler mellan privat och offentlig
sektor måste därmed gälla. Regeringen anser att
det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar
sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan
privat näringsverksamhet. Regeringen har därför
beslutat om propositionen Konfliktlösning vid
offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
(prop. 2008/09:231) med förslag om att konkurrenslagen kompletteras med regler som innebär
att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket får förbjuda staten, en kommun eller ett
landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett
visst förfarande. En kommun eller ett landsting
får även förbjudas att bedriva en säljverksamhet
som inte är förenlig med den kommunala kompetensen. För att ett förbud ska få meddelas
kommer det enligt förslaget att krävas att verksamheten eller förfarandet snedvrider konkurrensen eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det ska även
krävas att snedvridningen inte är försvarbar från
allmän synpunkt. Regeringen har föreslagit att
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de nya bestämmelserna ska träda i kraft den 1 januari 2010.
Konkurrens och kunskap i och om den offentliga
upphandlingen
Den totala upphandlingsmarknaden i Sverige
omsätter årligen ca 400–500 miljarder kronor. En
väl fungerande upphandlingsmarknad är därför
en viktig del i regeringens strävan att nå målen
med fler och växande företag. Regeringen anser
att fler små och medelstora företag ska ges förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar.
Genom att stärka tillsynen, förbättra kompetensen, effektivisera upphandlingsförfaranden och
stimulera mångfald och innovation kan konkurrensen bland anbudsgivare öka.
För att skapa förutsättningar för en effektiv
tillämpning och tillsyn av upphandlingsreglerna
krävs fungerande rättsmedel och sanktionsmöjligheter. Den 1 juni 2010 föreslås EG:s reviderade rättsmedelsdirektiv vara genomfört i svensk
rätt. (Se vidare utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, kap. 4 Offentlig
upphandling). Förslaget syftar bl.a. till att
komma till rätta med fall då upphandlande myndighet tecknar upphandlingskontrakt i syfte att
stänga möjligheten till överprövning, vilket
upplevs av konkurrerande företag som ett sätt
att kringgå regelverket. Förslaget behandlar även
problemet med att det saknas effektiva rättsmedel mot otillåtna direkttilldelningar av kontrakt.
Enligt förslaget ska en marknadsskadeavgift avseende otillåten direktupphandling införas.
Konkurrensverket föreslås får talerätt i mål om
denna.
Förslaget om att införa rättsmedel kan förväntas öka regelefterlevnaden på upphandlingsområdet och därmed också öka antalet upphandlingar och den konkurrensutsatta delen av
ekonomin. Utan möjlighet att ingripa mot överträdelser med sanktioner blir tillsynen av den
offentliga upphandlingen inte effektiv. Genom
att ge Konkurrensverket talerätt i mål om marknadsskadeavgift avseende otillåten direktupphandling och resurser för att föra sådan talan
skapas bättre möjligheter för framför allt små
och nystartade företag att få sin sak prövad.
Immaterialrättens betydelse
Betydelsen av immaterialrätten för företagen blir
allt större, särskilt patentskyddet spelar en
mycket viktig roll när det gäller innovationer och
ekonomiskt agerande. Genom patentskyddet ges
förutsättningar för företagen att i högre ut-

sträckning utveckla och kommersialisera sina innovationer; immaterialrätten och regelverken
kring denna utgör därför mycket viktiga ramar
för företagen i deras verksamhet såväl nationellt
som internationellt. Immateriella rättigheter i sig
har också blivit en viktig handelsvara för företagen i deras utveckling av sina verksamheter. Betydelsen av att säkra immateriella rättigheter för
ekonomiska aktörer har ökat kraftigt under senare år. Betydelsen av patenträtten har också blivit mycket stor. Det är inte längre innovationen i
sig utan också i ökande omfattning den överlåtbara immateriella rättigheten som skapar värde.
Immateriella rättigheter är därför mycket viktiga
för företagen när det gäller tillväxt och konkurrenskraft. Det är således angeläget att öka kunskaperna hos särskilt de små och medelstora företagen om det immaterialrättsliga systemet och
de ekonomiska fördelarna med patent samt att
verka för att kostnaderna för patent minskar såväl nationellt som inom EU.
Inför och i samband med Sveriges ordförandeskap i EU andra halvåret 2009 planeras en
immaterialrättslig satsning på Östersjöområdet.
Satsningen har som målsättning att främja områdets ekonomiska utveckling. Ett delområde är
att fokusera på de miljöproblem som finns i
Östersjön. Ett annat delområde – i syfte att
skapa ekonomisk utveckling – är att generellt
sett säkerställa tillgången till starka immaterialrättssystem i Östersjöregionen. Målet är att Europeiska rådet ska fatta beslut om en Östersjöstrategi vid dess möte i december 2009.
Aktivt ägande med värdeskapande i fokus

Staten är en betydande företagsägare i Sverige.
Inom Regeringskansliet förvaltas 54 företag,
varav 41 ägs helt och 13 ägs tillsammans med
andra.. Företagen representerar stora värden och
är stora arbetsgivare. Dessutom ägs de ytterst av
alla svenska medborgare gemensamt. Staten har
därför ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare.
Regeringens övergripande mål för förvaltningen är att skapa värde och i förekommande
fall se till att de uttryckta samhällsintressena infrias.
Det är viktigt att staten hanterar sin ägarroll
på ett ansvarsfullt sätt. Så länge företagen ägs av
staten ska den aktiva förvaltningen ske på ett
professionellt sätt med värdeskapande som över61
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gripande mål. För de företag där det finns ett
försäljningsmandat inbegriper den aktiva förvaltningen även att förbereda och strukturera
dem inför försäljning.
Minskat företagsägande
Regeringen anser att det statliga ägandet av företag ska minska. Regeringen har med propositionen Försäljning av vissa statligt ägda företag
(prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16, rskr.
2006/07:217) begärt och fått riksdagens bemyndigande att avveckla statens ägande i sex företag.
Avseende övriga företag gör regeringen en
genomgång för att pröva skälen till ett fortsatt
statligt ägande. Med stöd av ovanstående bemyndigande har regeringen hittills under mandatperioden sålt statens innehav i OMX AB,
V&S Vin & Sprit AB och Civitas Holding AB
som ägde Vasakronan AB samt minskat ägandet
i TeliaSonera AB genom att avyttra 8 procent av
aktierna i bolaget. För hitintills genomförda försäljningar uppgår det totala värdet till 119,1 miljarder kronor, inklusive i huvudsak nettoskulder.
Försäljningsintäkterna från dessa försäljningar
uppgår till 98,9 miljarder kronor, exklusive i huvudsak nettoskulder. Försäljningsintäkterna har
använts till att minska statsskulden. Enligt Riksgäldskontorets bedömning blir den uppskattade
årliga besparingen på räntekostnader för statsskulden ca 3,7 miljarder kronor, beräknad utifrån
den genomsnittliga kostnaden för statsskulden
de senaste fem åren.
I samband med den omreglering som genomförts för att möjliggöra för nya aktörer att
etablera sig på apoteksmarknaden har ägandet
och verksamheten i Apoteket AB omstrukturerats. Totalt kommer ca 466 apotek att säljas till
stora och medelstora köpare medan 150 apotek
kommer att överföras till ett nyinrättat bolag
som ska kunna ha enskilda entreprenörer som
delägare. Regeringens politik att minska det
statliga ägandet ligger fast. Liksom tidigare
kommer fortsatta försäljningar att genomföras
vid den tidpunkt då det utifrån en samlad bedömning bedöms ge det mest affärsmässiga utfallet.
En effektiv förvaltningsstruktur för företagsamhet
och hållbar tillväxt

Regeringen har tagit många förvaltningspolitiska
initiativ för en mer samlad förvaltningsstruktur
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inom politikområden med strategisk betydelse
för hållbar nationell och regional tillväxt.
Den 1 april 2009 genomfördes en omstrukturering för att skapa en effektivare och tydligare
myndighetsstruktur inom näringspolitiken och
den regionala tillväxtpolitiken. Då bildades två
nya myndigheter, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och
analyser (Tillväxtanalys). Tillväxtverket har
bland annat till uppgift att utveckla och genomföra insatser för stärkt utvecklingskraft i såväl
gles- och landsbygder, små och medelstora städer som i storstadsområden. Tillväxtanalys ska
utifrån olika perspektiv utvärdera, analysera och
redovisa effekter av statens åtgärder för hållbar
tillväxt, konkurrenskraft och regioners utvecklingskraft i hela landet.
Aktörsstrukturen vad gäller företagsfinansiering och -rådgivning har också setts över och regeringen avser att lämna en proposition till riksdagen rörande dessa frågor under hösten 2009.
Ett annat viktigt område för företags och
människors vardag är transportsektorn. För att
skapa bättre organisatoriska förutsättningar för
att arbeta med utvecklingen av transportsystemet utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv, är regeringens inriktning att bilda Trafikverket den 1 april 2010 (se vidare utgiftsområde 22
Kommunikationer). En väsentlig uppgift för den
nya myndigheten blir att ansvara för en samlad
långsiktig trafikslagsövergripande infrastrukturplanering för utveckling av hela transportsystemet.
För att möta de utmaningar och nå de mål
som gäller för transportsektorn krävs en tydligare och kraftfullare styrning från regeringens
sida. Det förutsätter ett betydligt större inslag av
uppföljning och utvärdering av berörda verksamheter än vad som hittills varit fallet. Mot
denna bakgrund är regeringens inriktning att inrätta en ny utvärderingsmyndighet, Trafikanalys,
den 1 april 2010.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

3.9

Budgetförslag

3.9.2

3.9.1

1:1 Verket för innovationssystem:
Förvaltningskostnader

Tabell 3.6 Anslagsutveckling

1:2 Verket för innovationssystem:
Forskning och utveckling

Tusental kronor

Tabell 3.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

139 936

2009

Anslag

137 293

2010

Förslag

142 567

1

2011

Beräknat

145 523

2

2012

Beräknat

148 433

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2 863
130 654

2008

Utfall

1 783 145

2009

Anslag

1 836 829

2010

Förslag

1 903 795

2011

Beräknat

1 973 004

2

2012

Beräknat

2 067 964

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-1 768
1 751 464

1

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 142 567 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 142 567 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar förvaltningskostnader vid
Verket för innovationssystem (Vinnova). Myndigheten har till uppgift att främja hållbar tillväxt
genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 142 567 000 kronor anvisas under anslaget 1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 145 523 000 kronor respektive 148 433 000 kronor.

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 1 938 795 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 1 967 335 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet samt utveckling av innovationssystemet.
Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
medför ett behov av framtida anslag på högst
2 000 000 000 kronor under 2011–2015. Detta
möjliggör att det för delar av verksamheten kan
göras ekonomiska åtaganden som exempelvis
omfattar långsiktiga program under en flerårig
planeringsperiod.

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:1
Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

137 293

137 293

137 293

5 274

8 230

11 140

142 567

145 523

148 433

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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Tabell 3.7 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2015

Ingående åtaganden

1 441 852

1 677 454

1 800 000

-

-

Nya åtaganden

1 132 135

1 020 776

1 200 000

-

-

Infriade åtaganden

-896 533

-898 230

-1 000 000

-1 000 000

-1 000 000

Utestående åtaganden

1 677 454

1 800 000

2 000 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

1 800 000

1 800 000

2 000 000

-

-

Regeringens överväganden

3.9.3

I enlighet med regeringens forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och
innovation (prop. 2008/09:50) föreslår regeringen att anslaget ökar med 64 000 000 kronor
från och med 2010.
Regeringen föreslår en överföring av
35 000 000 kronor till anslaget 1:15 Rymdverksamhet för 2010. För 2011 beräknar regeringen
att 25 000 000 kronor överförs till samma anslag.
Regeringen föreslår att 1 903 795 000 kronor
anvisas under anslaget 1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
1 973 004 000 kronor respektive 2 067 964 000
kronor.
Tabell 3.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för 1:2
Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
Tusental kronor
2010

2011

2012

1 846 179

1 846 179

1 846 179

Pris- och löneomräkning 2

28 616

85 870

124 512

Beslut

29 000

40 955

97 274

1 903 795

1 973 004

2 067 964

Anvisat 2009

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
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1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel m.m.

Tabell 3.9 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

355 127

2010

Förslag

468 231

2011

Beräknat

480 406

2

2012

Beräknat

490 014

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
355 127

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 468 231 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 468 231 tkr i 2010 års prisnivå.

Från anslaget finansieras strategiska kompetensmedel för industriforskningsinstituten med
ägande under RISE Holding AB, liksom kostnader för RISE Holdings verksamhet, samt vissa
omstruktureringskostnader för RISE-instituten.
Regeringens överväganden
I enlighet med regeringens forskningspolitiska
proposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), föreslår regeringen att
anslaget 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel ökar med 100 000 000 kronor 2010. Regeringen beräknar att anslaget ökar med
102 600 000 kronor 2011 och 104 652 000 kronor 2012.
Regeringen föreslår att 468 231 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Institutens strategiska
kompetensmedel för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 480 406 000 kronor respektive 490 014 000 kronor.
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Tabell 3.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m.

Tabell 3.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:4 Tillväxtverket

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

355 127

355 127

355 127

13 104

22 679

30 235

100 000

102 600

104 652

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

2012

257 303

257 303

257 303

9 700

15 800

21 262

-80 000

-81 600

100 505

102 801

104 857

367 508

295 904

301 822

Beslut
Överföring till/från andra
anslag 3

Övrigt

Övrigt
468 231

480 406

490 014

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.9.4

2011

Pris- och löneomräkning 2

Överföring till/från andra
anslag

Förslag/beräknat anslag

2010

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2
Beslut

1

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Överföring till/från andra anslag beror på att myndigheten under 2009 anvisats
anslag för 9 månader. Fr.o.m.2010 föreslås/beräknas anslag för hela kalenderår.

1:4 Tillväxtverket
3.9.5

Tabell 3.11 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

266 468

1

2010

Förslag

367 508

2011

Beräknat

295 904

2

2012

Beräknat

301 822

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tabell 3.13 Anslagsutveckling
0

Tusental kronor

253 723

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 289 295 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 289 295 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Tillväxtverkets förvaltningskostnader och för driftsbidrag till Almi Företagspartner AB (Almi).
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 367 508 000 kronor anvisas under anslag 1:4 Tillväxtverket för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 295 904 000
kronor respektive 301 822 000 kronor. Av anslaget beräknas totalt 135 000 000 kronor användas
för driftsbidrag till Almi under 2010.
Anslaget föreslås minska med 2 000 000 kronor fr.o.m. 2010 till följd av en överföring till anslaget 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med anledning av
fördelningen av viss databas- och analysverksamhet mellan Tillväxtverket och Myndigheten
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

2008

Utfall

3 562 070

2009

Anslag

491 841

2010

Förslag

565 509

2011

Beräknat

305 509

2012

Beräknat

305 509

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

159 447
528 619

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för näringslivsfrämjande åtgärder och till tjänsten Nystartskontoret.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 565 509 000 kronor anvisas under anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.
för 2010.
För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
305 509 000 kronor respektive 305 509 000 kronor.
Den treåriga insats om 100 000 000 kronor
per år 2007–2009 som har genomförts för kvinnors företagande avses förlängas till 2010 och föreslås då fortsatt omfatta 100 000 000 kronor.
Som en del i arbetet med insatser för kulturella
och kreativa näringar föreslår regeringen att anslaget tillförs 20 000 000 kronor per år 2010–
2012. Vidare föreslår regeringen att 10 000 000
65
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kronor anvisas till insatser för entreprenörskap
och förnyelse inom välfärdssektorn per år 2010–
2012. Anslaget föreslås slutligen öka med
20 000 000 kronor per år 2010–2012 för genomförandet av insatser i syfte att stimulera innovationskraften hos unga.
Anslaget beräknas öka med 10 000 000 kronor
fr.o.m. 2011 då de medel som har överförts till
anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse med anledning av Regelrådets inrättande beräknas återföras till anslaget. Anslaget beräknas minska med 150 000 000
kronor fr.o.m. 2011 till följd av att de särskilda
miljöteknikinsatser som bedrivs 2007–2010 då
bedöms vara avslutade. Vidare beräknas anslaget
minska med 20 000 000 kronor till följd av att de
särskilda insatserna för att underlätta för personer med utländsk bakgrund att starta och driva
företag 2008–2010 då bedöms vara avslutade.
Slutligen beräknas anslaget minska med
100 000 000 kronor fr.o.m. 2011 då de särskilda
insatserna för kvinnors företagande 2007–2010
bedöms vara avslutade.

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 ingå ekonomiska förpliktelser som, inklusive tidigare gjorda åtaganden, medför ett behov av framtida anslag på
högst 200 000 000 kronor under 2011–2013.
För 2009 prognostiseras i princip hela den
tilldelade bemyndiganderamen för innevarande
år utnyttjas. Bemyndiganderamen på anslaget föreslås minska med 80 000 000 kronor 2010 eftersom en rad av de särskilda insatser som finansieras under anslaget bedöms avslutas under 2010. I
huvudsak används anslaget för projektfinansiering. Vid projektfinansiering löper utbetalningar
över flera år, vilket försvårar prognoser för infriade och utestående åtaganden. För att ta hänsyn
till denna osäkerhetsfaktor bedömer regeringen
att det finns ett behov av en marginal i form av
ett bemyndigande som överskrider de prognostiserade utestående åtagandena.

Tabell 3.14 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

515 509

515 509

515 509

50 000

-210 000

-210 000

565 509

305 509

305 509

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 3.15 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

0

360 769

290 200

-

-

360 769

181 406

120 000

-

-

0

-251 975

-241 000

-144 750

-24 450

Utestående åtaganden

360 769

290 200

169 200

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

470 000

300 000

200 000

-

-

Nya åtaganden
Infriade åtaganden
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3.9.6

1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser

3.9.7

1:7 Turistfrämjande

Tabell 3.18 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tabell 3.16 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

56 294

2010

Förslag

78 229

2011
2012

Beräknat
Beräknat

1

80 016

2

81 617

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
54 989

2008

Utfall

99 763

2009

Anslag

110 073

2010

Förslag

150 035

2011

Beräknat

143 541

2

2012

Beräknat

146 412

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
110 073

1

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 78 229 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 78 229 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget ska användas till förvaltningskostnader
vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 140 035 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 140 035 tkr i 2010 års prisnivå.

Från anslaget finansieras statens aktieägartillskott till VisitSweden AB.
Regeringens överväganden

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 78 229 000 kronor anvisas under anslaget 1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 80 016 000 kronor respektive 81 617 000 kronor.
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar är en ny myndighet som bildades den 1
april 2009, med uppgift att vara regeringens stöd
för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.
Tabell 3.17 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Regeringen föreslår att anslaget ökas med
50 000 000 kronor för att ytterligare ta vara på
Sveriges potential och attraktionskraft som ett
konkurrenskraftigt och hållbart turistland.
Regeringen föreslår att 150 035 000 kronor
anvisas under anslaget 1:7 Turistfrämjande för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
143 541 000 kronor respektive 146 412 000 kronor.
Tabell 3.19 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:7 Turistfrämjande
Tusental kronor

Anvisat 2009

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

54 196

54 196

54 196

2 000

3 284

4 434

Pris- och löneomräkning 2
Beslut 3

Förslag/beräknat anslag

2012

110 073

110 073

110 073

0

2 756

5 012

39 962

30 712

31 327

150 035

143 541

146 412

Övrigt
22 033

22 536

22 987

78 229

80 016

81 617

Övrigt
1

2011

Överföring till/från andra
anslag

Beslut
Överföring till/från andra
anslag 3

2010

Förändring till följd av:

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Överföring till/från andra anslag beror på att myndigheten under 2009 anvisats
anslag för 9 månader. Fr.o.m.2010 föreslås/beräknas anslag för hela kalenderår.

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Anslaget förstärks med 50 000 000 kronor årligen, samtidigt som det 2010–
2012 sker en utfasning av tidigare tillfälliga satsningar.
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3.9.8

1:8 Sveriges geologiska
undersökning: Geologisk
undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget finansierar myndighetsverksamhet
inom Sveriges geologiska undersökning (SGU),
Bergsstaten samt förvaltning av anläggningar
som tidigare använts för statens civila beredskapslager för olja.

Tabell 3.20 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

173 910

2009

Anslag

171 425

1

2010

Förslag

178 985

2011

Beräknat

183 282

2

2012

Beräknat

187 182

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2 124

Bemyndigande om ekonomiska åtaganden

180 368

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 179 369 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 179 593 tkr i 2010 års prisnivå.

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
medför ett behov av framtida anslag på högst
6 000 000 kronor under 2011–2012. Detta möjliggör deltagande i fleråriga samarbetsprojekt,
t.ex. EU-finansierade projekt.

Tabell 3.21 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor

Ingående åtaganden
Nya åtaganden
Infriade åtaganden
Utestående åtaganden
Erhållet/föreslaget bemyndigande

Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

268

734

3 246

-

-

734

3 000

4 000

-

-

-268

-488

-1 246

-2 300

-3 700

734

3 246

6 000

-

-

6 000

6 000

6 000

-

-

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringens överväganden

Tabell 3.22 Offentligrättslig verksamhet

Regeringen föreslår att anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. ökas med 2 500 000 kronor på
grund av Bergsstatens ökade kostnader.
Regeringen föreslår att 178 985 000 kronor
anvisas under anslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet
m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 183 282 000 kronor respektive
187 182 000 kronor.

Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

25 509

263

9 916

15 856

Utfall 2008
Prognos 2009

12 000

230

9 800

2 430

Budget 2010

12 000

200

10 600

1 600

Tabell 3.23 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt -kostnad)

Utfall 2008

30 473

31 205

-732

(varav tjänsteexport)

Prognos 2009
(varav tjänsteexport)

Budget 2010
(varav tjänsteexport)
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2 867

2 412

455

35 000

35 000

0

4 000

4 000

0

32 000

32 000

0

3 000

3 000

0
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Tabell 3.24 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

3.9.9

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

171 425

171 425

171 425

Tabell 3.25 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

Beslut

5 809

9 676

13 298

2 500

2 555

2 606

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

3

Förslag/beräknat anslag

-749

-373

-147

178 985

183 282

187 182

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

1:9 Sveriges geologiska
undersökning: Geovetenskaplig
forskning

2008

Utfall

5 364

2009

Anslag

5 509

1

2010

Förslag

5 594

2011

Beräknat

5 826

2

2012

Beräknat

5 943

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 509

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 5 594 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 5 594 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar kostnader för att främja och
stödja riktad geovetenskaplig grundforskning
och tillämpad forskning.
Bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
medför ett behov av framtida anslag på högst
12 000 000 kronor under 2011–2013.

Tabell 3.26 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2013

Ingående åtaganden

0

0

9 659

-

-

Nya åtaganden

0

9 659

5 826

-

-

Infriade åtaganden

0

0

-4 720

-5 017

-5 749

Utestående åtaganden

0

9 659

10 765

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

0

12 000

12 000

-

-
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 5 594 000 kronor anvisas
under anslaget 1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 5 826 000
kronor respektive 5 943 000 kronor.

Regeringen föreslår att 8 375 000 kronor anvisas
under anslaget 1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 8 501 000 kronor respektive 8 571 000
kronor.

Tabell 3.27 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig
forskning

Tabell 3.29 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

5 509

5 509

5 509

Tusental kronor

Anvisat 2009

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning

2

85

317

1

434

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt 2

Förslag/beräknat anslag

5 594

5 826

Förslag/beräknat anslag

5 943

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

12 500

2009

Anslag

11 868

2010

Förslag

8 375

2011

Beräknat

8 501

2012

Beräknat

8 571

1

11 868

-2 868

-2 868

-2 868

-625

-499

-429

8 375

8 501

8 571

Tabell 3.30 Anslagsutveckling
Tusental kronor

-695
3 942

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget finansierar statens kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar
och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun,
inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.
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11 868

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tusental kronor

Utfall

11 868

1

Tabell 3.28 Anslagsutveckling

2008

2012

3.9.11 1:11 Patentbesvärsrätten

3.9.10 1:10 Sveriges geologiska
undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar, m.m.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

2011

Förändring till följd av:

Beslut

1

2010

2008

Utfall

15 416

2009

Anslag

17 047

2010

Förslag

17 956

2011

Beräknat

18 326

2

2012

Beräknat

18 812

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

240
17 226

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 17 956 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 18 071 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används till förvaltningskostnader för
Patentbesvärsrätten. Förvaltningskostnaderna
har ökat med 754 000 kronor till följd av att Patentbesvärsrätten från och med 1 juli 2009 har
flyttat till nya lokaler.
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Regeringens överväganden

Tabell 3.33 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:12 Bolagsverket: Finansiering av likvidatorer

För att möjliggöra en effektivare ärendehantering föreslår regeringen att 17 956 000 kronor anvisas under anslaget 1:11 Patentbesvärsrätten för
2010. För 2011 beräknas anslaget till 18 326 000
kronor och för 2012 beräknas anslaget till
18 812 000 kronor.

Tusental kronor

Anvisat 2009

2011

2012

7 952

7 952

7 952

7 952

7 952

7 952

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Tusental kronor
2010

2011

2012

17 047

17 047

17 047

Pris- och löneomräkning 2

442

802

1 159

Beslut

587

599

611

Anvisat 2009

2010

Förändring till följd av:

Tabell 3.31 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:11 Patentbesvärsrätten

1

1

Förändring till följd av:

Överföring till/från andra
anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.13 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet
Tabell 3.34 Anslagsutveckling

Övrigt 3

Tusental kronor

-120

-122

-5

17 956

18 326

18 812

2008

Utfall

42 357

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

2009

Anslag

4 069

Förslag/beräknat anslag
1

3.9.12 1:12 Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer
Tusental kronor

Utfall

7 507

2009

Anslag

11 620

2010

Förslag

7 952

2011

Beräknat

7 952

2012

Beräknat

7 952

2010

Förslag

4 132

2011

Beräknat

4 235

2

2012

Beräknat

4 320

3

0
3 971

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 4 132 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 4 132 tkr i 2010 års prisnivå.

Från anslaget lämnas bidrag till terminologisk
verksamhet.

Tabell 3.32 Anslagsutveckling

2008

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

684
11 961

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 4 132 000 kronor anvisas
under anslaget 1:13 Bidrag till terminologisk
verksamhet för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 4 235 000 kronor respektive
4 320 000 kronor.

Anslaget används för att finansiera ersättning till
likvidatorer i vissa fall.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 7 952 000 kronor anvisas
under anslaget 1:12 Bolagsverket: Finansiering av
likvidatorer för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 7 952 000 kronor för respektive
år.
71
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Tabell 3.35 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet

Tabell 3.37 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

2012

4 069

4 069

4 069

63

166

251

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

2011

2012

23 685

23 685

23 685

718

1 239

1 738

-32

-33

-33

24 371

24 891

25 390

Förändring till följd av:

Pris- och löneomräkning 2

Pris- och löneomräkning 2

Beslut

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt

Övrigt 3

Förslag/beräknat anslag

4 132

4 235

4 320

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.9.14 1:14 Rymdstyrelsen:
Förvaltningskostnader

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

3.9.15 1:15 Rymdverksamhet

Tabell 3.36 Anslagsutveckling

Tabell 3.38 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

22 694

2009

Anslag

23 685

2010

Förslag

24 371

2011

Beräknat

24 891

2

2012

Beräknat

25 390

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 267
23 568

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 24 371 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 24 371 tkr i 2010 års prisnivå.

Under anslaget anvisas medel till förvaltningskostnader för Rymdstyrelsen.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 24 371 000 kronor anvisas under anslaget 1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 24 891 000 kronor respektive
25 390 000 kronor.
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2010

2008

Utfall

596 261

2009

Anslag

677 731

2010

Förslag

686 748

2011

Beräknat

691 969

2

2012

Beräknat

618 089

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

21 849
707 797

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 674 588 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 590 748 tkr i 2010 års prisnivå.

Under anslaget anvisas medel för industriutvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som
bedrivs inom ramen för deltagande i internationellt samarbete, framför allt inom det europeiska
rymdsamarbetet inom European Space Agency
(ESA). Verksamheten kan också bedrivas i nationella eller bilaterala program. Vidare bekostas
vissa informationsinsatser från anslaget.
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Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 göra ekonomiska åtaganden som, inklusive tidigare gjorda åtaganden,
medför ett behov av framtida anslag på högst
2 000 000 000 kronor under 2011–2015. Detta

möjliggör att det för delar av verksamheten kan
göras ekonomiska åtaganden som exempelvis
omfattar långsiktiga program under en flerårig
planeringsperiod.

Tabell 3.39 Särskilt bemyndigande om ekonomiska åtaganden
Tusental kronor
Utfall
2008

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012–2015

Ingående åtaganden

1 197 000

2 465 000

2 610 000

-

-

Nya åtaganden

1 844 000

553 000

102 000

-

-

-576 000

-408 000

-712 000

-596 000

-1 404 000

Utestående åtaganden

2 465 000

2 610 000

2 000 000

-

-

Erhållet/föreslaget bemyndigande

2 200 000

2 650 000

2 000 000

-

-

Infriade åtaganden

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget 1:15 Rymdverksamhet ökas med 96 000 000 kronor 2010 och
med 86 000 000 kronor 2011. Regeringen föreslår att 686 748 000 kronor anvisas under anslaget 1:15 Rymdverksamhet för 2010. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 691 969 000 kronor
respektive 618 089 000 kronor.
Tabell 3.40 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:15 Rymdverksamhet
2010

2011

2012

581 731

581 731

581 731

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut

9 017

24 238

36 357

96 000

86 000

0

686 748

691 969

618 089

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Tabell 3.41 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

5 327

2009

Anslag

5 327

2010

Förslag

5 327

2011

Beräknat

5 327

2012

Beräknat

5 327

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
5 327

1

Tusental kronor

Anvisat 2009 1

3.9.16 1:16 Bidrag till
Ingenjörsvetenskapsakademien

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget lämnas bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) grundläggande verksamhet, som ledningsfunktion, utrednings- och
informationsverksamhet. IVA:s verksamhet inriktas på att följa, analysera och sprida information om främst forskning, teknikutveckling och
innovation.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 5 327 000 kronor anvisas
under anslaget 1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 5 327 000 kronor respektive
5 327 000 kronor.
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Tabell 3.42 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:16 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

Tabell 3.44 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:17 Konkurrensverket

Tusental kronor

Tusental kronor
2010

Anvisat 2009

1

2011

5 327

5 327

2012

5 327

2010

2011

2012

121 209

121 209

121 209

Pris- och löneomräkning 2

4 275

6 981

9 545

Beslut

1 377

1 407

1 435

-310

-52

-8

126 551

129 545

132 181

Anvisat 2009

Förändring till följd av:

1

Förändring till följd av:

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

5 327

5 327

Övrigt 3

5 327

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.17 1:17 Konkurrensverket
Tabell 3.43 Anslagsutveckling

Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.
3
Övergångseffekten till följd av kostnadsmässig avräkning av myndigheternas
förvaltningsutgifter redovisas under Övrigt.

Tusental kronor

2008

Utfall

100 841

2009

Anslag

121 209

2010

Förslag

126 551

2011

Beräknat

129 545

2

2012

Beräknat

132 181

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 278
116 926

3.9.18 1:18 Konkurrensforskning
Tabell 3.45 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 126 810 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 126 854 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Konkurrensverkets förvaltningskostnader.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 126 551 000 kronor anvisas under anslaget 1:17 Konkurrensverket för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
129 545 000 kronor respektive 132 181 000 kronor.
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2008

Utfall

6 740

2009

Anslag

12 957

2010

Förslag

13 158

2011

Beräknat

13 606

2

2012

Beräknat

13 878

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

161
12 801

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 13 158 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 13 158 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar konkurrensrelaterad forskning inom i första hand disciplinerna ekonomi
och juridik.
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Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 13 158 000 kronor anvisas under anslaget 1:18 Konkurrensforskning för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
13 606 000 kronor respektive 13 878 000 kronor.
Tabell 3.46 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:18 Konkurrensforskning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

12 957

12 957

12 957

De statliga insatserna har bidragit till att kanalens värde som kulturhistoriskt byggnadsverk
och attraktivt turistmål ökat.
För 2010 bedöms 19 910 000 kronor vara tillräckligt för att klara av nödvändig upprustning
och drift av kanalen. Även för 2011 och 2012
bedöms denna anslagsnivå vara tillräcklig.
Tabell 3.48 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och
drift av kanalen
Tusental kronor

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

201

649

Anvisat 2009

921

1

2010

2011

2012

19 910

19 910

19 910

19 910

19 910

19 910

Förändring till följd av:

Beslut

Beslut

Överföring till/från andra
anslag

Överföring till/från andra
anslag

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

13 158

13 606

Övrigt

13 878

Förslag/beräknat anslag

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

3.9.19 1:19 Medel till AB Göta kanalbolag
för upprustning och drift av kanalen

14 910

2009

Anslag

19 910

2010

Förslag

19 910

2011

Beräknat

19 910

2012

Beräknat

19 910

3.9.20 1:20 Kostnader för omstrukturering
och genomlysning av statligt ägda
företag m.m.
Tusental kronor

Tusental kronor

Utfall

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Tabell 3.49 Anslagsutveckling

Tabell 3.47 Anslagsutveckling

2008

1

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
19 910

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att täcka kostnader i samband med upprustning och drift av kanalen.
Regeringens överväganden
Riksdagen beslutade våren 1992 (prop.
1991/92:134,
bet.
1991/92:NU33,
rskr.
1991/92:351) bl.a. att finansieringen av kanalens
upprustning ska tillförsäkras genom statsmakternas försorg. Varje budgetår sedan anslaget inrättades budgetåret 1992/93 har riksdagen anvisat medel för upprustning och drift av kanalen.

2008

Utfall

116 559

2009

Anslag

121 850

2010

Förslag

22 950

2011

Beräknat

24 850

2012

Beräknat

24 850

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

75 132
87 827

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för att täcka kostnader för
omstrukturering, genomlysning och försäljning
av företag med statligt ägande.
Regeringens överväganden
Staten är en betydande företagsägare i Sverige.
Inom Regeringskansliet förvaltas 54 företag,
varav 41 ägs helt och 13 ägs tillsammans med
andra. Det uppskattade sammanlagda värdet av
de förvaltade statligt ägda företagen uppgick i
juni 2009 till ca 500 miljarder kronor. Statens del
av företagens utdelningar på 2008 års resultat var
75

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

ca 21,8 miljarder kronor. Dessa värden medför
ett stort ansvar och ställer krav på att regeringens
ägarförvaltning är aktiv och professionell. Regeringens övergripande mål för förvaltningen är
att skapa värde och i förekommande fall se till att
de uttryckta samhällsintressena infrias.
I regeringens arbete med förvaltningen av bolag ingår att arbeta med olika typer av ägarfrågor
och att såväl förbereda som genomföra de beslut
riksdagen fattat avseende det statliga ägandet och
ett antal specifika bolag.
Ett viktigt verktyg i utvärderingen av förvaltningen av den del av statens tillgångar som finns
i företag med statligt ägande är genomlysning.
Regeringen lämnar varje år en skrivelse till riksdagen med en redogörelse för företag med statligt ägande, (skr. 2008/09:120) där Verksamhetsberättelse för företag med statligt ägande
ingår som bilaga. Regeringskansliet rapporterar
även om den sammanlagda utvecklingen i fyra
delårsrapporter.
Extern rådgivning är ett komplement till Regeringskansliets löpande förvaltning. Till exempel anlitas extern expertis vid försäljning av aktier i statligt ägda bolag. Under 2007–2009 har
extra medel tillskjutits anslaget. Den extra medelstilldelningen upphör fr.o.m. 2010.
Rådgivningskostnaderna under 2008 har ökat
jämfört med förgående år och förklaras av ett
ökat behov av rådgivning i samband med försäljning av aktier i statligt ägda företag. Under 2008
avyttrade staten aktierna i OMX AB, V&S Vin
& Sprit och Civitas Holding AB (som ägde Vasakronan).
Regeringen har tidigare informerat om att ett
Råd för försäljning av aktier i bolag med statligt
ägande (Rådet) tillkallats (dir. 2007:130) och
riksdagen har även godkänt att kostnaderna för
Rådets verksamhet belastar det under utgiftsområde 1 Rikets styrelse uppförda anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m. efter en omföring från anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och
genomlysning av statligt ägda företag m.m. under
2008 och 2009. Regeringen föreslår att Rådets
kostnader under 2010 finansieras på samma sätt
genom att 1 900 000 kronor överförs från anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. till anslaget 4:1 Regeringskansliet m.m.
Regeringen föreslår att 22 950 000 kronor anvisas under anslaget 1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag
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m.m. för 2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till 24 850 000 kronor för respektive år.
Tabell 3.50 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av
statligt ägda företag m.m.
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

121 850

121 850

121 850

-98 900

-97 000

-97 000

22 950

24 850

24 850

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.21 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
Tabell 3.51 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

5 000 000

2009

Anslag

1 301 000

2010

Förslag

1 000

2011

Beräknat

1 000

2012

Beräknat

1 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 000
1 297 905

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används av regeringen, efter beslut av
riksdagen i varje enskilt fall, för kapitalinsatser i
statligt ägda bolag.
Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att statligt ägda bolag bör
ha samma förutsättningar för sin verksamhet
som företag med andra ägare. Det betyder att de
inte ska ha uttalade fördelar genom tillgång till
speciella marknader eller bättre tillgång till kapital eller nackdelar i form av sämre tillgång på kapital. Regeringen avser återkomma till riksdagen
avseende eventuell kapitalinsats och dess finansiering.
Under 2008 och 2009 har tre statligt ägda bolag tilldelats kapitaltillskott från anslaget 1:21
Kapitalinsatser i statliga bolag efter riksdagens beslut. I regeringens proposition 2008/09:73
Överlåtelse av aktier i Venantius AB till Svensk
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exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning
från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB, föreslogs bland annat att riksdagen bemyndigade regeringen att tilldela Svensk
Exportkredit AB (SEK) ett kapitaltillskott om
högst 3 000 000 000 kronor och att tilldela Almi
Företagspartner AB (Almi) ett kapitaltillskott
om högst 2 000 000 000 kronor. Riksdagen fattade beslut i enlighet med regeringens förslag
(bet. 2008/09:FiU17, rskr. 2008/09:47). Den 20
november 2008 beslutade regeringen att Regeringskansliet skulle utbetala 3 000 000 000 kronor
till SEK och 2 000 000 000 kronor till Almi.
I proposition 2008/09:124 Nyemission i SAS
AB (publ) föreslog regeringen att staten skulle
teckna sin andel av den av styrelsen i SAS AB
(publ) (SAS) beslutade nyemissionen på cirka
6 000 000 000 kronor. Emissionsbeslutet krävde
beslut på extra bolagsstämma. Emissionen skulle
tecknas med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Då statens ägarandel var 21,4 procent föll
högst 1 300 000 000 kronor av nyemissionen på
staten. Riksdagen fattade beslut i enlighet med
regeringens förslag (bet. 2008/09:FiU40, rskr.
2008/09:192). Den 12 mars 2009 fastställde SAS
styrelse villkoren för emissionen. För att staten
skulle upprätthålla sin ägarandel i bolaget skulle
staten teckna nya aktier motsvarande ett belopp
om 1 297 905 000 kronor. På den extra bolagsstämman som hölls den 13 mars 2009 röstade
statens representant för en nyemission. Den 23
mars 2009 beslutade regeringen att Regeringskansliet skulle utbetala 1 297 905 000 kronor till
SAS.
Under budgetåren 2003–2008 fanns, kopplat
till anslaget, ett bemyndigande för regeringen att
använda ett särskilt konto i Riksgäldskontoret
för kapitalinsatser i statliga bolag. I augusti 2009
var saldot på kontot 2 818 280 kronor. Mot bakgrund av den översyn av kapitalstrukturer i statligt ägda företag som har genomförts (se 3.7.3.)
och det fortsatta arbetet med att se över målen
och optimera kapitalstrukturerna för de enskilda
företagen, utreder regeringen behovet av kontot.

Tabell 3.52 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

3.9.22 1:22 Avgifter till vissa
internationella organisationer
Tabell 3.53 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 984

2009

Anslag

6 330

2010

Förslag

5 780

2011

Beräknat

5 780

2012

Beräknat

5 780

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 969
8 298

1

Inklusive tilläggsbudget till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för avgifter och bidrag för
Sveriges deltagande i vissa internationella
näringspolitiska
organ.
Utgiftspåverkande
faktorer är medlemsavgifternas utveckling i
aktuell valuta samt fluktuationer i valutakurser.
Deltagandet bedöms av regeringen som
nödvändigt för att möjliggöra svensk påverkan
på den internationella utvecklingen och för ett
aktivt svenskt deltagande i internationellt
samarbete samt för informationsinhämtning på
för Sverige viktiga områden. Bidrag ges bl.a. till
följande organisationer:
-

Internationella byrån för mått och vikt
(BIPM),

-

Internationella organisationen för legal
metrologi (OIML),

-

Organisationen för intellektuell äganderätt
(WIPO),

-

Internationella bly- och zinkstudiegruppen
(ILZSG),

-

Internationella
(INSG),

nickelstudiegruppen
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-

Internationella
(ICSG),

kopparstudiegruppen

-

Eureka,

-

Efta/Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme samt

-

United Nations Conference on Trade and
Development (Unctad) Trust Fund on
Iron Ore Information.

Tabell 3.56 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:23 Finansiering av rättegångskostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Regeringens överväganden

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 5 780 000 kronor anvisas
under anslaget 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 5 780 000 kronor för respektive år.
Tabell 3.54 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer

3.9.24 1:24 Utvecklingsprogram för ökad
konkurrenskraft
Tabell 3.57 Anslagsutveckling
Tusental kronor

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

Utfall

207 948

Anslag

194 350
200 000

2010

2011

2012

2009

5 780

5 780

5 780

2010

Förslag

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

Förändring till följd av:
Beslut

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

21 936
211 064

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

5 780

5 780

5 780

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 200 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:24 Utvecklingsprogram för
ökad konkurrenskraft för 2010.

Tabell 3.55 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

3 590

2009

Anslag

10 000

2010

Förslag

10 000

2011

Beräknat

10 000

2012

Beräknat

10 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Anslaget används för åtgärder som främjar ökad
konkurrenskraft.
Regeringens överväganden

3.9.23 1:23 Finansiering av
rättegångskostnader

17 155
26 499

Tabell 3.58 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft
Tusental kronor

Anvisat 2009

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget ska finansiera kostnader med anledning
av mål och ärenden som avser överklagande av
Konkurrensverkets beslut eller vari Konkurrensverket för talan.

1

2010

2011

2012

200 000

200 000

200 000

-200 000

-200 000

0

0

Förändring till följd av:

1
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2008

Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

200 000

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
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3.9.25 1:25 Bidrag till kommersialisering
av kunskap och innovation m.m.

3.9.26 1:26 Avvecklingsanslag för Nutek,
ITPS och Glesbygdsverket

Tabell 3.59 Anslagsutveckling

Tabell 3.61 Anslagsutveckling

Tusental kronor

Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

2010

Förslag

50 000

2011

Beräknat

51 030

2

76 170

3

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

2008

Utfall

0

2009

Anslag

29 665

2010

Förslag

15 660

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 50 000 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 74 428 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget finansierar tidig marknadskompletterande såddfinansiering och affärsutveckling med
syfte att öka affärsskapandet av forsknings- och
kunskapsrelaterade affärsidéer med stor marknadspotential hos Innovationsbron AB.
Regeringens överväganden
I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), föreslår
regeringen att 50 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:25 Bidrag till kommersialisering av
kunskap och innovation m.m. för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 51 030 000 kronor och 76 170 000 kronor.

27 324

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget ska användas till avvecklingskostnader
som uppstår med anledning av att myndigheterna Nutek, ITPS och Glesbygdsverket avvecklades den 31 mars 2009.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 15 660 000 kronor anvisas under anslaget 1:26 Avvecklingsanslag för
Nutek, ITPS och Glesbygdsverket. För 2011 och
2012 beräknas anslaget till 0 kronor.
Tabell 3.62 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:26 Avvecklingsanslag för Nutek, ITPS och Glesbygdsverket
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

29 665

29 665

29 665

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Tusental kronor

Beslut
2010

2011

2012

0

0

0

1 095

1 563

1 750

- 15 100

-30 994

-31 179

-234

-235

0

0

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Förändring till följd av:

Förslag/beräknat anslag

Pris- och löneomräkning
Beslut

0

1

Tabell 3.60 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
1:25 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovation m.m.

Anvisat 2009

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

50 000

51 030

76 170

50 000

51 030

76 170

Överföring till/från andra
anslag

15 660

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
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3.9.27 Stöd till omvandling och förnyelse
av fordonssektorn
Den globala klimatutmaningen ställer stora krav
på en omvandling och förnyelse av hela samhället inklusive transportsektorn. Utsläppen från
fordon måste dramatiskt minskas. Nya bränslen,
motorer och helt nya framdrivningssystem
måste utvecklas. Elhybrider och rena elektriska
motorer kommer att utgöra viktiga lösningar i
framtiden. För att säkerställa att det svenska fordonsklustret utvecklar och upprätthåller en konkurrenssituation som gör att det är världsledande, särskilt inom områdena klimat och
säkerhet, krävs åtgärder. Detta ska göras i linje
med de insatser och förslag som presenterats i
kommissionens meddelande den 26 november
2008 ”En ekonomisk återhämtningsplan för
Europa” (KOM 2008 [800]), den s.k. Barrosoplanen.
Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att under 2010 ställa ut statliga kreditgarantier till företag i fordonsklustret för upptagande av lån i Europeiska investeringsbanken för
omställning till grön teknologi m.m. på upp till
20 miljarder kronor mot fullgoda säkerheter och
med marknadsavspeglande avgifter under normalt marknadsläge.
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att i enlighet med EG-kommissionens
riktlinjer om statligt stöd under 2010 ge undsättningslån mot fullgoda säkerheter på upp till 5
miljarder kronor till företag inom fordonsklustret som befinner sig i ekonomiska svårigheter.
Förslagen innebär en förlängning av de stöd
som beslutades för 2009 i propositionen Staten
som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m. (prop.
2008/09:95).

3.10

3.10.1 Bolagsverket
Bolagsverket finansieras genom avgifter. Intäkterna i den offentligrättsliga verksamheten utgörs av stämpelskatt (inkomsttitel 9341: stämpelskatt, tabell 3.63) och förseningsavgifter
(inkomsttitel 2529: avgifter vid Patent- och registreringsväsendet, tabell 3.64).
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 3.63 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Utfall 2008

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

181 097

394 435

399 639

-5 204

Prognos 2009

220 000

356 000

355 000

1 000

Budget 2010

220 000

352 000

355 000

-3 000

1

Avser inkomsttitel 9341: Stämpelskatt. Expeditionsavgiften får myndigheten
disponera i sin helhet och redovisas inte här.

Tabell 3.64 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Offentligrättslig
verksamhet

Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

92 856

7 711

7 711

0

Prognos 2009

95 300

7 800

7 800

0

Budget 2010

93 000

8 000

8 000

0

1

Avser inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. De
administrativa kostnaderna för hanteringen får räknas av.

3.10.2 Patent- och registreringsverket
Patent- och registreringsverket finansieras genom avgifter. Verksamheten med patent, varumärken och mönster ska ge intäkter som motsvarar kostnaderna för Patentbesvärsrättens
verksamhet.
Tabell 3.65 Offentligrättslig verksamhet
Tusental kronor
Intäkter till
inkomsttitel1

Intäkter
som får
disponeras

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

Utfall 2008

15 666

366 994

381 893

-14 899

Prognos 2009

17 047

268 000

363 000

-95 000

Budget 2010

17 956

303 000

341 200

-38 200

Offentligrättslig
verksamhet

1

80

Övrig statlig verksamhet

Avser inkomsttitel 2529.
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3.10.3 Revisorsnämnden
Revisorsnämndens verksamhet är helt avgiftsfinansierad. Intäkterna uppgick under 2008 till
drygt 24 100 000 kronor, varav intäkter från tillsyn utgjorde ca 15 800 000 kronor, intäkter från
examination utgjorde cirka 5 700 000 kronor,
intäkter
från
godkännande/auktorisation/registrering utgjorde ca
1 800 000 kronor och intäkter från området internationella kontakter utgjorde ca 800 000 kronor. Nämndens kostnader uppgick till
26 800 000 kronor, varav personalkostnader utgjorde ca 18 000 000 kronor. Vid utgången av
2008 hade Revisorsnämnden ett positivt myndighetskapital om 797 000 kronor.
Tabell 3.66 Uppdragsverksamhet
Tusental kronor
Uppdragsverksamhet

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäktkostnad)

Utfall 2008

24 103

26 789

-2 686

Prognos 2009

29 939

29 522

417

Budget 2010

32 955

32 034

921
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4 Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

4.1

Omfattning

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande består av följande verksamhetsområden:
– handels- och investeringsfrämjande och
– internationell handelspolitik och EU:s inre
marknad.
Verksamheten syftar till att skapa tillväxt och
sysselsättning i Sverige genom att främja
frihandel och avveckla handelshinder. Det sker
genom att göra EU:s inre marknad mer
effektiv, vilket också förbättrar EU-ländernas
konkurrenskraft, samt genom att verka för
öppenhet i EU-ländernas handel med
omvärlden. Globalt värnas och utvecklas ramvillkor för internationell handel och
investeringar i Världshandelsorganisationen
(WTO) och genom EU:s bilaterala och
regionala handelsavtal med andra länder.
OECD är ett viktigt forum för att skapa
tydliga regler och riktlinjer för internationell
ekonomisk samverkan, erfarenhetsutbyte
mellan länder och kvalificerad analys. Som en
del av verksamheten ingår en genomlysning av
de faktorer, såsom demokrati, rättsväsende
och sociala välfärdssystem, som påverkar
internationellt företagande. Kampen mot
korruption är central.
Målet med verksamheten uppnås genom att
bl.a. främja utrikeshandeln och utländska investeringar i Sverige samt att stärka profileringen
av Sverige i utlandet.

Inom
Utrikeshandel,
handelsoch
investeringsfrämjande finns följande myndigheter och andra statliga verksamheter:
Kommerskollegium, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC),
Exportkreditnämnden (EKN), Myndigheten
för utländska investeringar i Sverige (Invest in
Sweden Agency, ISA), Sveriges exportråd
(Exportrådet) och AB Svensk Exportkredit
(SEK). Vidare anslås medel för svenskt deltagande i internationella handelsorganisationer
och bidrag till Sveriges Standardiseringsråd
(SSR).
Utrikesdepartementet är inom Regeringskansliet ansvarigt för verksamhetsområdena.
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4.2

Utgiftsutveckling

Tabell 4.1 Utgiftsutveckling inom Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

20

21

21

22

22

23

2:2 Kommerskollegium

66

79

82

79

81

83

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande

236

243

254

209

164

164

2:4 Investeringsfrämjande

58

57

57

58

60

61

2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer

16

20

19

19

15

15

2:6 Bidrag till standardiseringen

30

31

31

31

32

33

425

451

464

419

374

378

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Summa Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med summan.
1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

4.3

Mål

Målet för Utrikeshandel, handels- och
investeringsfrämjande under Utgiftsområde 24
Näringsliv är högsta möjliga grad av frihandel, en
effektiv inre marknad och en öppen
handelspolitik i EU, ett förstärkt multilateralt
handelssystem inom Världshandelsorganisationen (WTO), ökande handelsutbyte mellan
Sverige och världen samt ökade utländska
investeringar i Sverige.

4.4

Resultatredovisning

4.4.1

Handels- och investeringsfrämjande

Handels- och investeringsfrämjande
Handels- och investeringsfrämjandet syftar till
att förbättra förutsättningarna för svenska företag att ta tillvara de möjligheter som globaliseringen ger.
Exportfrämjande
Exportfrämjandet syftar till att stärka framför
allt små och medelstora företags förmåga till
internationalisering. Exportfrämjandet sker i
huvudsak genom Exportrådet, vars verksamhet
finansieras av staten och näringslivet gemensamt.
Utlands-myndigheterna har en viktig roll i
84

arbetet, särskilt i de länder där Exportrådet inte
är representerat.
Exportrådet stödjer och främjar svenska företag att växa internationellt. Inom ramen för det
statligt finansierade exportfrämjandet har
informationstjänster
och
rådgivning
på
hemmaplan till små och medelstora företag en
framträdande plats. Exportrådet har (den 1 juli
2009) egen utlandsrepresentation vid 66 kontor i
över 50 länder. I länder där Exportrådet saknar
kontor företräds man av ett exportrådskontor i
ett näraliggande land. Exportrådet har även
nationell närvaro i Sverige genom regionala
exportrådgivare.
Exportrådets verksamhet delas in i fyra områden: grundläggande exportservice, kompetensutveckling för företag, riktade satsningar för
internationellt
affärsfrämjande
och
företagsspecifik affärsutveckling.
Den grundläggande exportservicen finansieras
i huvudsak av statliga medel och är därmed kostnadsfri för företagen. Den riktar sig till små och
medelstora företag. Viktiga aktiviteter har varit
att ta emot och utforma program för inkommande och utgående delegationer samt att fortsätta utvecklingen av elektroniska verktyg för
exportfrämjandet. Kompetensutveckling för
företag riktar sig framför allt till små och
medelstora
företag.
De
regionala
exportrådgivarna täcker samtliga län. Under
2008 nådde Exportrådet genom dessa 1 800
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småföretag för konkret rådgivning kring
internationalisering. Inom området Riktade
satsningar för internationellt affärsfrämjande har
Exportrådet inom sitt statliga uppdrag genomfört en rad aktiviteter för att främja i första hand
små och medelstora företags exportmöjligheter.
Det har skett på ett flertal marknader och inom
affärssektorer där Sverige står starkt.
Företagsspecifik affärsutveckling innebär
skräddarsydda
konsulttjänster
som
helt
finansieras av företagen. Under 2008
genomfördes 2 790 konsultuppdrag åt såväl små
och medelstora som stora företag. Omsättningen uppgick till 309 miljoner kronor. Verksamheten, som är helt avgiftsfinansierad, bedrivs
endast vid utlandskontoren.
Främjande av projektexport sker bl.a. genom
strategisk projektutveckling. Hittills bedöms
insatserna under åren 2000 – 2008 ha bidragit till
kontrakt för svenska företag med en
exportvolym på drygt 7 miljarder kronor.
Insatserna bidrar även till export från små och
medelstora företag med spridd regional
förankring, i egenskap av underleverantörer.
Vidare genomförs främjandeinsatser för att
befästa och förstärka svenska företags andel av
upphandlingen inom internationella finansinstitutioner, regionala utvecklingsbanker, FN
och EU.
Arbetet med kommunikationsplattformen
”SymbioCity”, som lanserades 2008, har
vidareutvecklats under året i samarbete mellan
Exportrådet,
Utrikes-,
Miljöoch
Näringsdepartementen. Konceptet är nu ett
samlande paraply för marknadsföring av svensk
miljöteknik i utlandet med statliga medel.
Mot
bakgrund
av
Sveriges
låga
upphandlingsandelar
i
internationella
finansinstitutioner,
FN
och
EU,
har
Regeringskansliet inlett arbetet med en
övergripande strategi för hur svenska företags
möjligheter kan stärkas inom detta område.
De näringslivs- och Sverigefrämjande aktiviteter som svenska ambassader och generalkonsulat genomfört 2008 och första halvåret 2009
tillsammans med framför allt Exportrådet, Invest
in Sweden Agency (ISA), svenska företag och
lokala partners m.fl. har inneburit goda
möjligheter för exponering på olika marknader,
framför allt inom områden som miljö, klimat,
energi
samt
särskilda
handelspolitiska
frågeställningar. Dessa har kompletterat en
omfattande
basverksamhet
på

främjandeområdet, bl.a. ett aktivt arbete med
handelshinderfrågor. De svenska honorärkonsulerna har liksom föregående år varit en
resurs för den Sverigefrämjande verksamheten i
utlandet.
Antalet utgående besök från Sverige med
politisk ledning och medföljande handels- och
företagsdelegationer har under 2008 ökat
mycket starkt jämfört med förra året.
Samspelet mellan främjandets aktörer när det
gäller profileringen av Sverige i utlandet har
stärkts ytterligare inom ramen för Nämnden för
Sverigefrämjande i utlandet (NSU).
I oktober 2007 beslutade regeringen att
tillsätta en kommitté för att förbereda och
ansvara för det svenska deltagandet i Expo 2010 i
Shanghai (dir. 2007:142) på temat ”Better City,
Better Life”. Sveriges tema har närmare
utvecklats till ”Sweden – Spirit of Innovation”.
Under 2008 och första halvåret 2009 har arbetet
med att säkra samfinansieringen samt med att
projektera
paviljongen
och
förbereda
anknytande aktiviteter dominerat verksamheten.
Näringslivsintressenternas
andel
av
finansieringen har säkerställts.
Regeringen har fortsatt arbetet för att bättre
tillvarata den resurs som utgörs av svenska
företagare med utländsk bakgrund som har
unika kunskaper om affärskultur, politik,
religion och språk samt kontakt med de länder
de tidigare har varit bosatta i.
Betänkandet
Svensk
export
och
internationalisering – utveckling, utmaningar,
företagsklimat och främjande (SOU 2008:90)
överlämnades den 10 oktober 2008 till statsrådet
Björling.
Utredningen
lämnade
en
genomgripande analys av den svenska
exportutvecklingen
som
visade
på
tjänsteexportens och de mindre företagens
ökade betydelse.
Utrikesdepartementet överlämnade i juni
2009 departementspromemorian Vad kräver
krisen av främjandet? (Ds2008/09:35). Syftet är
att ge en överblick över dagens handels- och
investeringsfrämjande samt särskilda insatser och
behov med anledning av den finansiella och
ekonomiska krisen.
Exportfinansiering
Genom att erbjuda exportkredit- och investeringsgarantier
ger Exportkreditnämndens (EKN) verksamhet svenskt näringsliv
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goda konkurrensförutsättningar på de internationella marknaderna.
Under hösten 2008 ökade efterfrågan kraftigt
på EKN:s garantier till följd av finanskrisen, som
begränsade riskkapaciteten på den privata
marknaden. Detta hade framför allt stor
inverkan på de mindre företagens möjligheter att
få riskskydd vid affärer. Garantier lämnades till
ett värde av cirka 33 miljarder kronor samt
garantiofferter till ett värde av cirka 69 miljarder
kronor. Garantier och offerter avsåg export till
125 länder. EKN noterade 100 nya kunder 2008,
huvudsakligen mindre företag. Under första
halvåret 2009 lämnades garantier till ett värde av
45 miljarder kronor och garantiofferter till ett
värde av 200 miljarder kronor, vilket är en
ökning med 165 respektive 816 procent jämfört
med motsvarande period 2008. EKN noterade
62 nya kunder under första halvåret 2009, varav
elva var gamla kunder som inte varit aktiva de
senaste två åren.
Totalt hade EKN den 31 december 2008
utestående garantier om ca 105 miljarder kronor
– den största volymen någonsin – vilka ökade
ytterligare till cirka 134 miljarder kronor per den
30 juni 2009. EKN:s resultat uppvisade 2008 ett
överskott på 820 miljoner kronor. Första halvåret 2009 redovisade EKN ett överskott på 215
miljoner kronor. Överskottet 2008 och första
halvåret 2009 är lägre jämfört med de tre senaste
åren, främst beroende på ett större behov av
riskreserveringar samt mindre återbetalningar av
fordringar. Myndighetskapitalet uppgick i slutet
av 2008 till 10,2 miljarder kronor och till cirka
10,4 miljarder kronor per den 30 juni 2009.
Det s.k. Exportlånet, som infördes den 5 juli
2007 för att underlätta för svenska företag att
verka på nya marknader och bidra till
finansiering, har vidareutvecklats under 2008.
Under året beviljades 29 företag lån för
sammanlagt ca 150 miljoner kronor. Under 2008
lanserade också EKN, AB Svensk Exportkredit,
Almi Företagspartner AB, Exportrådet och
Swedfund International AB den gemensamma
s.k. Internationaliserings-guiden, en webbportal
som ska underlätta för företag att hitta rätt
kontakt.
EKN har aktivt arbetat för en ökad kännedom
om verksamheten inom näringslivet, vilken ökat
med 16 procent de senaste tre åren.
På den internationella arenan har EKN arbetat
vidare med frågor om konkurrens-neutralitet
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inom EU, OECD och garantiinstitutens
samarbetsorgan Bern-unionen.
Vidareutvecklingen av arbetet med etiska
riktlinjer, för vilka det nu finns gemensamma
regler inom OECD, fortsätter. EKN har under
2008 tagit fram en ny policy för etiska
överväganden i sin garantigivning.
AB Svensk Exportkredit (SEK) främjar näringslivets utveckling och internationella konkurrenskraft genom att tillhandahålla långsiktigt
hållbara finansieringslösningar för export och
infrastruktur. Därutöver administrerar SEK det
statsstödda exportkreditsystemet. Under 2008
lämnade SEK nya kundfinansieringar på 64,9
miljarder kronor, varav 39,5 miljarder kronor utgör utlåning för exportföretag. Under första
halvåret
2009
lämnade
SEK
nya
kundfinansieringar på 58,3 miljarder kronor,
varav 42,4 miljarder kronor utgör utlåning för
exportföretag.
Resultatet före skatt var 185,2 miljoner
kronor 2008 och 1 355,8 miljoner kronor första
halvåret 2009. SEK hade i juni 2009 en
kapitaltäckningsgrad på 18,9 procent. Systemet
med statsstödda exportkrediter gav 2008 ett
överskott på 68,9 miljoner kronor och första
halvåret 2009 ett överskott på 14,2 miljoner
kronor.
Systemet
med
statsstödda
exportkrediter är mycket beroende av
världsmarknadsläget och utvecklingen av
räntorna på världsmarknaden.
För att motverka finanskrisens effekter på
företagens
möjligheter
att
finansiera
exportaffärer beslutade regeringen och riksdagen
i slutet av 2008 att öka kapaciteten hos AB
Svensk Exportkredit (SEK) att finansiera
exportaffärer av svenskt intresse. Det skedde
genom ett kapitaltillskott som ökar bolagets
förmåga att finansiera affärer som privata banker
tidigare skulle ha tagit hand om (prop.
2008/09:73). För att ytterligare stärka bolagets
upplåningskapacitet skapades en möjlighet att
under 2009 mot marknadsmässiga villkor ta upp
lån i Riksgälden och att erhålla statliga garantier
för upplåning upp till högst 450 miljarder
kronor. Samtidigt höjdes ramen för de
exportkreditgarantier som ställs ut av
Exportkreditnämnden (EKN) från 200 till 350
miljarder kronor (prop. 2008/09:86).
Investeringsfrämjande
Investeringsfrämjandet bidrar till att attrahera
utländska direktinvesteringar till Sverige. Under
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de senaste åren har betydelsen av utländska
investeringar ökat. Globaliseringen innebär att
nya aktörer börjar bli betydelsefulla investerare.
Huvudaktör i detta arbete är Myndigheten
för utländska investeringar i Sverige (Invest in
Sweden Agency, ISA) som aktivt verkar för att
utländska företag investerar eller samverkar med
svenska företag och regioner för att få till stånd
investeringar i Sverige.
ISA beslutade under 2007 att fr.o.m. 2008
koncentrera sin internationella organisation.
Utlandsorganisationen bestod 2008 av tre egna
utlandskontor i Tokyo, New York och Shanghai
med filialkontor i Peking och Kanton.
Representationskontoret i London stängdes vid
halvårsskiftet. Under 2008 har Exportrådet
representerat ISA i Indien och förberedelser för
ett eget kontor i New Delhi har genomförts.
Utöver detta har ISA visst samarbete med ett
40-tal
utlandsmyndigheter
och
med
Exportrådet.
ISA tillhandahöll 2008 och första halvåret
2009 liksom tidigare tjänster och informationsmaterial, besvarade förfrågningar från utländska
investerare eller företag samt hjälpte dessa att
kostnadsfritt etablera kontakter med relevanta
aktörer. En central del av investeringsfrämjandet
är att i en årlig rapport identifiera de möjligheter
och hinder som finns när det gäller utländska investeringar. Den senaste rapporten lämnades i
mars 2009.
Myndigheten har vidare tillsammans med
andra aktörer i tematisk samverkan bedrivit
fokusprojekt som marknadsför områden där
Sverige har särskilda förutsättningar att
attraherainvesteringar, bl.a.
informationsteknologi och telekommunikationer, ”life
science”-sektorn, förpackningsindustri och
fordonsindustri. Projektet ”Cleantech” startade
den 1 juli 2008 med särskild finansiering från
politikområdet Näringsliv.
Under 2008 medverkade ISA till 116 nya
utländska investeringar, vilket var en minskning
med drygt 30 procent jämfört med 2007, då
antalet var 174.

Tillväxtverket (t.o.m. mars 2009 Verket för
näringslivsutveckling, Nutek), Verket för innovationssystem (Vinnova), Visit Sweden AB,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar
och analyser (t.o.m. mars 2009 Institutet för
Tillväxtpolitiska
studier
ITPS)
och
handelskamrar.
Med finansiering från utgiftsområde 23, Jordoch skogsbruk, fiske med anslutande näringar,
genomför Exportrådet sedan 2002 särskilda insatser för främjande av export av svenska förädlade livsmedel. Målgruppen är i första hand små
och medelstora livsmedelsföretag.
Med finansiering från utgiftsområde 24
Näringsliv, verksamhetsområdet
Näringspolitik, genomför Exportrådet särskilda insatser
för att främja export av svensk miljöteknik och
förnybar energi. Målgruppen är i första hand små
och medelstora företag. Från samma utgifts- och
verksamhetsområde finansieras insatser avseende
hållbart
stadsbyggande
och
miljötekniksamarbete inom ramen för det avtal
som tecknades mellan Sverige och Kina vid
statsministerns besök i Kina våren 2008, liksom
programmet ”Cleantech”, som Invest in Sweden
(ISA) bedriver sedan den 1 juli 2008.
I Sveriges internationella utvecklingssamarbete spelar ömsesidigheten i handeln en viktig
roll. Handeln med utvecklingsländer står i fokus
i de pågående WTO-förhandlingarna. Open
Trade Gate Sweden vid Kommerskollegium
hjälper till att lösa de hinder som exportörer från
utvecklingsländer kan möta på den svenska
marknaden.
Med finansiering från utgiftsområde 7
Internationellt bistånd genomförs särskilda
insatser inom Regeringskansliet i syfte att bidra
till utveckling i samarbetsländerna. Insatserna
koncentreras främst till samarbetsländernas
behov av projektutveck-ling för skräddarsydda
systemlösningar inom till exempel miljö- och
energiområdet.

Insatser inom andra politikområden
Ett flertal offentliga och privata aktörer är
verksamma
inom
företagsoch
näringslivsutveckling där internationalisering
utgör en viktig aspekt. Exportrådet och ISA
samarbetar med dessa inom sina respektive
verksamhetsfält, t.ex. Almi Företagspartner AB,

Exportfrämjande
Exportrådet har väl uppfyllt de mål som riksdagen och regeringen fastställt för dess verksamhet. Små och medelstora företag har fått tillgång
till grundläggande exportservice, kompetensutveckling och rådgivning. Räckvidden för
exportfrämjandet utomlands har ökat samtidigt

Analys och slutsatser
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som tillgängligheten till exportrådgivning i
Sverige och kompetens-utveckling för små och
medelstora företag har bibehållits på god nivå,
vilket inneburit bra möjligheter för dessa företag
att få stöd i sitt agerande på internationella
marknader. Den finansiella och ekonomiska
krisen påverkar dock Exportrådets arbete och
resultat vad avser den företagsfinansierade
verksamheten. Detta kan komma att innebära
svårigheter att upprätthålla utlandsorganisationen i dess nuvarande omfattning.
Samarbetet mellan myndigheter och organisationer som arbetar med företags- och näringslivsutveckling samt främjande har väsentligt vidareutvecklats och förbättrats i viktiga hänseenden. Exportrådet och Almi Företagspartner AB
har utvecklat ett samarbetskoncept för att kunna
erbjuda en mer komplett service genom att
samarbeta kring internationalisering av svenska
företag. Dessa och andra myndigheter och
organisationer har inlett ett samarbete för att
ytterligare tydliggöra sina roller gentemot företagen. Processen att utöka samarbetet mellan
aktörerna har bl.a. konkretiserats i det s.k.
Exportlånet för att främja små och medelstora
företags exportsatsning, se nedan Exportfinansiering, och i den s.k. Internationaliseringsguiden.
Främjandet av svensk projektexport och internationell upphandling bedöms vara kostnadseffektiv. Efterfrågan är stor. Med begränsade finansiella insatser har hög utväxling i form av
exportkontrakt och sysselsättning i Sverige uppnåtts. Genomförda satsningar inom projektexporten har enligt näringslivet bidragit till ökad
förmåga till kraftsamling i avgörande affärsskeden.
Den gemensamma satsning som regeringen
gör på kommunikationsplattformen ”SymbioCity” har inneburit att marknadsföringen av
svensk miljöteknik i utlandet har samordnats
och blivit tydligare för företagen.
De svenska utlandsmyndigheterna har
bidragit till att främja svenska ekonomiska
intressen och svenska företags affärs-möjligheter
i utlandet genom en löpande basverksamhet och
vissa särskilda aktiviteter i samverkan med
framför allt Exportrådet. Ett aktivt arbete för att
hjälpa svenska företag att lösa handelshinder
innebär förbättrade möjligheter att genomföra
affärer.
Exportutredningen (dir. UD 2007:02), som i
oktober 2008 överlämnade sitt betänkande
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Svensk export och internationalisering –
utveckling, utmaningar, företagsklimat och
främjande (SOU 2008:90), innebar ett viktigt
kunskapsunderlag om exportutveckling och
främjandeinsatser för att möta företagens behov.
Utredningen bekräftade betydelsen av ett
offentligt handels- och investerings-främjande
och konstaterade att dagens statliga främjande i
huvudsak ligger i linje med företagens behov.
Exportfinansiering
De åtgärder som regering och riksdag vidtog i
slutet av 2008 (prop. 2008/09:73 och prop.
2008/09:86) för att motverka finanskrisens
effekter på företagens möjligheter att finansiera
exportaffärer har tillmätts stor betydelse av det
svenska näringslivet, som uppgivit att de varit en
förutsättning för flera exportkontrakt i
storleksordningen miljarder kronor som vunnits
kort därefter.
Exportkreditnämnden (EKN) har genom sin
garantigivning medverkat till att svenska exportföretag kan erbjuda villkor som huvudsakligen
ärlikvärdiga med konkurrerande företag i andra
länder.
EKN har på ett framgångsrikt sätt förenat
målet om garantigivning för svensk exportindustri på gynnsamma villkor med restriktionen att verksamheten ska vara självbärande på
sikt.
De ändrade riktlinjer för EKN som regeringen beslutade om den 28 juni 2007 genom
förordningen (2007:656) om exportkreditgaranti gör det möjligt för EKN att möta nya
behov hos den svenska exportindustrin på grund
av förändrade handels- och produktionsmönster,
som EKN med sitt tidigare mandat inte har
kunnat möta fullt ut. För EKN innebär den nya
förordningen större möjligheter att erbjuda de
tjänster som exportindustrin efterfrågar, en
flexibilitet som har blivit än mer viktig under
rådande omständigheter.
EKN:s internationella arbete med frågor om
konkurrensneutralitet har samtidigt aktualiserats
allt mer under krisens förlopp.
AB Svensk Exportkredit (SEK) har genom sin
exportfinansiering medverkat både med finansiering och med rådgivning i flera viktiga affärer
till förmån för svensk exportindustri.
Investeringsfrämjande
ISA har väl uppfyllt de mål som riksdagen och
regeringen har ställt på verksamheten. ISA:s
verksamhet har bidragit till utländska direktin-
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vesteringar i Sverige från såväl mogna marknader
som tillväxtmarknader samt till att stärka
svenska kompetenskluster inom exempelvis IT
och telekom, ”life science”-området och fordon.
4.4.2

EU:s inre marknad och
internationell handelspolitik

Inom området är Kommerskollegium och
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
(SWEDAC) verksamma. Kommerskollegiums
verksamhet syftar bl.a. till att bidra till en väl
fungerande
inre
marknad
och
en
frihandelsinriktad handelspolitik. SWEDAC
ansvarar för frågor om teknisk kontroll,
inklusive
ackreditering,
samordning
av
marknadskontroll m.m.
EU:s inre marknad
Regeringen har som mål att arbeta för en effektiv
inre marknad där de kvarvarande handelshindren
undanröjs. Den inre marknaden med fri rörlighet
för människor, varor, tjänster och kapital ska
genomföras fullt ut. I detta arbete vidtar
regeringen ett flertal åtgärder.
Den inre marknaden är den viktigaste regionen för Sveriges utrikeshandel och stod 2008 för
60 procent av varuexporten och 70 procent av
importen (EU 27). Om EFTA/EES-länderna
räknas in uppgår motsvarande siffror till 70
respektive 79 procent.
På EU-nivå äger ett gemensamt arbete rum
mot målet att minska företagens administrativa
bördor hänförliga till EU:s regelverk med 25
procent till 2012. Det är en motsvarighet till det
mål som regeringen satt att minska de
administrativa kostnaderna hänförliga till
samtliga statliga regelverk med minst 25 procent
till 2010 och skapa en märkbar förändring i
företagens vardag. Att förenkla EU:s regelverk
är viktigt för näringslivets möjligheter att dra
fördel av den inre marknaden. Utvecklingen av
olika regleringsinstrument på den inre marknaden, som t.ex. harmonisering enligt Nya metoden, effektivare konkurrens genom regler och
ökad användning av standarder som främjar fri
och öppen konkurrens, är därmed aktuella insatser. Regeringen tillkallade i mars 2008 en
särskild utredare för att kartlägga och beskriva
det gällande regelverket av betydelse för varors
och tjänsters fria rörelse på EU:s inre marknad,

Inremarknadsutredningen (UD 2008:01, dir.
2008:24).
Utredaren ska även lämna förslag på
förenklingar, förbättringar och komplette-ringar
av gällande regelverk. Utredaren får också lämna
förslag på andra åtgärder som han finner
nödvändiga. Uppdraget ska efter förlängning
redovisas till regeringen senast den 1 september
2009.
En effektiv och fullbordad inre marknad är en
central del av Lissabonstrategin. Tydliga regler
för fri rörlighet på den inre marknaden underlättar även relationerna mellan EU och tredje
land och skapar förutsättningar för ökad handel
och exportmöjligheter för svenska företag. Det
gemensamma europeiska regelverket utgör en
grund på vilken förhandlingar kan ske med
resten av världen om rörlighet av produkter och
tjänster. På så sätt skapas såväl ökade möjligheter
för import till EU som för ökad export från
svenska företag till marknader utanför EU.
Under 2008 antogs det s.k. varupaketet som
innehåller tre viktiga EG-rättsakter på
varuhandelsområdet. Syftet med rättsakterna är
att förbättra regelverket, främja fri rörlighet och
konkurrens samtidigt som marknadskontrollen
stärks
och
väsentliga
skyddsintressen
omhändertas. En av rättsakterna, förordning
(EG nr) 765/2008 om ackreditering och
marknadskontroll, ska börja tillämpas den 1
januari 2010. Under våren 2009 har arbetet med
nödvändiga anpassningar till förordningen
pågått, såväl inom Regeringskansliet som inom
berörda myndigheter. I första hand är det
SWEDAC
och
de
cirka
15
marknadskontrollerande myndigheterna som
berörs. Den andra rättsakten i det s.k.
varupaketet, förordningen (EG) nr 764/2008 om
ömsesidigt erkännande, började tillämpas den 13
maj 2009. Ett omfattande arbete med
förberedelserna har ägt rum under året. Svenska
bestämmelser som kompletterar förordningen
antogs den 5 februari 2009.
Antagandet av tjänstedirektivet i Konkurrenskraftsrådet och i Europaparlamentet under
2006 är ett av de viktigaste stegen i arbetet för att
fullborda den inre marknaden. Medlemsstaterna
ska ha genomfört direktivet senast den 28
december 2009, och arbetet med att organisera
det svenska genomförandet har hög prioritet och
fortskrider enligt plan. En departementspromemoria, Genomförande av tjänstedirektivet
(Ds 2008:75), remitterades i oktober 2008 och
89
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en lagrådsremiss beslutades i april 2009.
Regeringen beslutade den 20 maj om
propositionen 2008/09:187 Genomförande av
tjänstedirektivet.
Anmälningsproceduren för tekniska regler
(direktiv 98/34/EG) är fortsatt ett av de mer
grundläggande instrumenten på den inre
marknaden för att kontrollera och fånga upp
handelshinder i både svenska och utländska
förslag
till
tekniska
föreskrifter.
Kommerskollegium är svensk kontaktpunkt i
denna anmälningsprocedur. Under året har ett
arbete genomförts i Regeringskansliet som syftat
till att säkerställa att förslag till lagar och
förordningar anmäls. Alla medlemsstater har
uppmanats av kommissionen att göra sådan
genomgång.
För att den inre marknaden ska fungera i
praktiken måste den lagstiftning som beslutas i
EU i många fall genomföras i nationell
lagstiftning. Kommissionen genomför därför två
gånger per år en undersökning av hur
medlemsstaterna genomför denna lagstiftning.
Den senaste undersökningen från maj 2009
(publicerad i juli 2009) visar att Sverige av totalt
1 609 direktiv hade tio som inte var genomförda
(0,6 procent). Detta innebär att Sverige ligger på
tionde plats bland medlemsstaterna. Detta
innebär att Sverige väl når det uppsatta målet om
högst en procent icke genomförda direktiv. EUgenomsnittet var vid mätningen en procent.
Sverige arbetar kontinuerligt med att förbättra
genomförandet.
Standardiseringen har en central roll i EU:s
harmoniseringsarbete på områden som berör
skydd av medborgarnas liv och hälsa. Allt mer
uppmärksammas
också
standardiseringens
möjligheter att främja innovation och
konkurrenskraft i en globaliserad värld.
Regeringen överlämnade den 17 april 2008 en
skrivelse till riksdagen, Standardiseringens
betydelse
i
en
globaliserad
värld
(skr.2007/08:140).
Kommerskollegiums verksamhet har under
året präglats dels av arbete inför EUordförandeskapet, dels av arbetet med
uppbyggnaden av kontaktpunkter enligt
tjänstedirektivet och EG-förordningen om
ömsesidigt erkännande på varuområdet.
SWEDAC har under året haft en särskilt
viktig roll när det gäller anpassning till
varupaketet. Myndigheten har dels deltagit aktivt
i det europeiska ackrediterings-samarbetet, dels
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– inom ramen för Marknadskontrollrådet –
löpande
bistått
de
nationella
marknadskontrollmyndigheterna i anpassningen
till den nya EG-förordningen 765/2008 om
ackreditering och marknads-kontroll. Under året
var
SWEDAC:s
ackrediteringsverksamhet
föremål för en internationell jämförande
utvärdering med mycket gott resultat.
Internationell handelspolitik
Inom den internationella handelspolitiken är
frihandel det övergripande målet. Regeringen
eftersträvar ökande handel genom att värna och
utveckla öppna, enkla, icke-diskriminerande och
legitima regler för internationell handel och
investeringar. En ökande handel leder till tillväxt
som i sin tur skapar bättre ekonomiska
förutsättningar för medborgarna.
Målet för regeringens arbete med EU:s
gemensamma externa handelspolitik är att bidra
till de övergripande målen om tillväxt och sysselsättning, en hållbar utveckling, ett öppet Europa
samt till en ekonomisk, demokratisk och
säkerhetsbefrämjande
utveckling
i
utvecklingsländer. I detta syfte har regeringens
första prioritet varit att verka för ett ambitiöst
avslut på de pågående handelsförhandlingarna i
Världshandelsorganisationen (WTO), den s.k.
Doharundan, vilken inleddes i november 2001.
Ett ambitiöst resultat i Doharundan skulle ge
världsekonomin en skjuts, inte minst i rådande
ekonomiska läge, och bidra till ökad tillväxt,
särskilt för utvecklingsländerna. Doharundan
utgör en unik möjlighet att förbättra svenska företags
marknadstillträde för jordbruksprodukter, industrivaror och tjänster i tredje land.
WTO:s medlemmar misslyckades med att nå
ett avgörande i förhandlingarna sommaren 2008.
För regeringen är det dock fortsatt av högsta
prioritet att bidra till ett ambitiöst avslut på
Doharundan.
Sverige har under året aktivt drivit svenska
intressen i WTO. Inom EU har regeringen
verkat för att ge kommissionen utrymme att
kunna agera konstruktivt och visa nödvändig
flexibilitet i WTO-förhandlingarna. Sverige och
andra handelsliberala medlemsstater har bidragit
till att motverka krav på ett defensivt agerande i
WTO. EU har på så sätt kunnat undvika att
belastas för uteblivna resultat i förhandlingarna.
Sverige har även lagt ned betydande tid och
resurser på kontakter med viktiga WTOmedlemmar i syfte att understryka behovet av
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att Doharundan kan slutföras och vilka värden
som står på spel. Det bästa sättet att motverka
protektionism till följd av den ekonomiska
krisen är att föra Doharundan i hamn.
Sverige har aktivt arbetat för att EU:s
Lissabonprocess − med ambitionen att göra EU
till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi år
2010 − ska inbegripa en extern dimension. Detta
omhändertas delvis i kommissionens externa
handelspolitiska strategi för att förbättra EU:s
globala konkurrenskraft, Globala Europa. Den
utgör ett paraply för en rad olika initiativ och
strategier. Marknadstillträdesstrategin är t.ex.
tänkt att hjälpa EU:s företag att lösa olika
handelshinder i tredje land. Sverige deltog i utformningen av strategin och har sedan arbetat
för att svenska intressen tillgodoses i detta
arbete.
EU har under året fortsatt förhandla om
frihandelsavtal med en rad länder i bl.a. Asien,
Latinamerika, Mellanöstern och vårt närområde.
Framstegen har varierat i de olika
förhandlingarna, men utsikter finns att några av
avtalen ska kunna föras i hamn under 2009.
Sverige
ser
bilaterala
och
regionala
frihandelsavtal som viktiga komplement till
multilaterala handelsliberaliseringar inom ramen
för WTO.
Sverige har fortsatt verka för en
mer
restriktiv
användning
av
EU:s
handelspolitiska
skyddsåtgärder,
särskilt
antidumpning. Sverige har även i WTOsammanhanget arbetat för att de pågående regelförhandlingarna i Doharundan ska leda till en
påtagligt
minskad
användning
av
antidumpningsåtgärder
i
världshandeln.
Resultaten både inom EU och WTO har dock
hittills uteblivit på grund av oenighet mellan
olika medlemsstater.
Regeringen har drivit arbetet vidare med att
utveckla användandet av handelspolitiska
instrument för att stävja klimatförändringarna
och bidra till ett ambitiöst utfall vid
klimattoppmötet i Köpenhamn. Sverige har
argumenterat för en friare handel med
klimatvänliga varor, tjänster och teknologier.
Låsningarna i Doharundan utgör en hämsko för
att komma vidare i dessa ansträngningar.
Regeringen har genom ett särskilt projekt
rörande handel och klimat bidragit till
utvecklandet av policy och analys rörande handel
och klimat. Särskilt fokus har lagts på
utvecklandet av internationella system för
standards, märkning och certifiering, där

regeringen bl.a. finansierar en konferens i detta
ämne som i arrangemang av SIS (Swedish
Standards Institute) hålls i Stockholm i slutet av
2009.
Handelspolitiken bidrar till förverkligandet av
Sveriges politik för global utveckling genom att
anlägga ett utvecklingsperspektiv då positioner
formuleras och då politiken konkret tillämpas. I
förhandlingarna mellan EU och AVS-länderna
(ett 70-tal länder i Afrika, Västindien och Stilla
havet) om ekonomiska partnerskapsavtal har
arbetet fortsatt under året med formella
undertecknande
av
interimsavtal,
samt
förhandlingar mot fullödiga, regionala avtal. En
utökad dialog mellan EU och AVS-länderna och
djupare diskussioner om vissa särskilt komplexa
förhandlingsfrågor har gjutit nytt liv i processen.
Under året har Sverige inom EU tillsammans
med ett antal likasinnade länder argumenterat
för betydelsen av enklare och mer
utvecklingsvänliga
ursprungsregler.
Framtagandet av reviderade ursprungsregler för
EU:s handel inom ramen för Allmänna
preferenssystemet har visat sig svårare än
förutsett. Olika synsätt inom medlemskretsen
har lett till betydande förseningar i processen.
Insatser inom andra politikområden
Handel är en förutsättning för att skapa hållbar
tillväxt, ökat välstånd och för att bekämpa
fattigdom. Den finansiella krisen understryker
vikten av att stödja fattiga länders näringsliv och
deltagande i internationell handel. Sveriges Aid
–
handelsrelaterat
for
Trade
utvecklingssamarbete – har under året ytterligare
stärkts. I linje med EU:s strategi för Aid for
Trade har ytterligare resurser avsatts. Samtidigt
tas en ny policy för denna del av det svenska
utvecklingssamarbetet fram. För att tillvarata
Kommerskollegiums
expertkunskaper
på
handelsområdet har särskilda medel avsatts för
denna myndighets medverkan i utvecklingssamarbetet.
Den referensgrupp som initierades våren 2008
med företrädare för företag anslutna till Global
Compact och det civila samhället kring frågor
som rör företagens sociala ansvar, Corporate
Social Responsibility (CSR), har tilldragit sig
stort intresse och högt deltagande. En nybildad
samrådsgrupp om CSR har bidragit till ett ökat
informations- och erfarenhetsutbyte mellan
departement och myndigheter. Samarbetet med
Kina kring CSR har vidareutvecklats och bl.a.
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har utbildningsprogram genomförts som även
innefattade studiebesök i Sverige. I november
2009 hålls en stor konferens om CSR, ”Skydda,
respektera, åtgärda”, inom ramen för det svenska
EU-ordförandeskapet. Den bygger på en rapport
av FN:s generalsekreterares särskilde sändebud
för mänskliga rättigheter och transnationella
företag. Ett aktivt informationsarbete bedrivs
kring verktyg för företag som är verksamma i
konfliktområden och sviktande stater.

4.5

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte haft några invändningar i
revisionsberättelserna för 2008 avseende
myndigheterna inom området.

4.6

Politikens inriktning

Handels- och investeringsfrämjande
Handels- och investeringsfrämjandet ska stärka
svenska företags förmåga att ta tillvara de möjligheter som globaliseringen medför. Människor,
kapital, varor, tjänster och information rör sig
gränslöst i allt snabbare takt och i allt större
omfattning. Förändringstakten ökar och de
geografiska begränsningarna för såväl utbud som
efterfrågan minskar i betydelse. Konkurrensen
hårdnar och behovet av kontinuerlig förnyelse
och utveckling ökar.
De möjligheter som globaliseringen medför
ska tas tillvara för att stärka svensk ekonomi och
handel. Inom handels- och investeringsfrämjandet sker detta genom att främja svenska
små och medelstora företags export och
internationalisering samt av svenska företags
affärer på viktiga marknader. Det sker också
genom att attrahera utländska direktinvesteringar. Arbetet med att stärka
profileringen av Sverige i utlandet underlättas
genom en gemensam plattform utarbetad inom
ramen för Nämnden för Sverigefrämjande i
utlandet (NSU).
I den ekonomiska krisens spår riskerar
trösklarna för svenska företag att handla med
omvärlden att öka. När villkoren för den globala
handeln försämras eller snedvrids är det särskilt
angeläget att insatserna för en stärkt frihandel
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kompletteras med ett effektivt handels- och
investeringsfrämjande.
I en allt öppnare och mer integrerad
världsekonomi ökar både möjligheterna och
konkurrensen för svenska företag. I syfte att
stärka företagens möjligheter att växa och verka
på den globala marknaden avser regeringen inom
ramen för statens offentliga åtagande att utarbeta
en internationaliseringsstrategi med särskilt
fokus på små och medelstora företag. Strategin
ska omfatta näringspolitik, regional tillväxtpolitik samt handels- och investeringsfrämjande.
Regeringen fäster stor vikt vid ett
internationellt affärsfrämjande som skapar
förutsättningar
för
marknadsoch
företagsutveckling, och ämnar effektivisera och
vidareutveckla denna verksamhet. Den potential
som finns bland småföretag att ta steget ut på
exportmarknaden ska tas tillvara genom att
underlätta deras förmåga till internationalisering.
Exportfrämjandet ska göra det enklare för
svenska företag att växa internationellt.
Exportrådet ska inom ramen för sitt statliga
uppdrag erbjuda goda förutsättningar för
internationell affärsutveckling med grundläggande exportservice, kompetensutveckling
och kunskapsspridning om internationella
marknader.
Exportrådet ska liksom Kommerskollegium
och de svenska utlandsmyndigheterna aktivt
arbeta med att hjälpa företag att hantera hinder i
handeln. Företagsspecifik affärsutveckling med
skräddarsydda lösningar ska erbjudas företagen
på marknadsmässiga villkor.
Exportkreditnämndens och AB Svensk
Exportkredits verksamhet kommer fortsätta att
ha avgörande betydelse för att motverka den
ekonomiska krisens effekter på företagens
möjligheter att finansiera exportaffärer. De
åtgärder som regeringen hösten 2008 införde för
att dämpa för samhället negativa konsekvenser är
fortsatt av mycket stor vikt.
Det
är
fortfarande
centralt
för
exportföretagen med stöd för att få finansiering
eller riskavtäckning för att inte få sämre
förutsättningar än sina konkurrenter och de
facto inte gå miste om affärer eller få minskad
konkurrenskraft internationellt. Detta avspeglas
i den kraftigt utökade efterfrågan på
Exportkreditnämndens tjänster under året, en
utveckling som bedöms hålla i sig under de
närmaste åren.
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Exportkreditnämndens verksamhet bedrivs
med målet att den totalt sett ska vara
självbärande över tiden. Myndigheten tar ut
premier som ska täcka såväl risk som kostnader
för administration och erforderliga investeringar.
Exportkreditnämndens likvida medel uppgick
per den 30 juni 2009 till 17,7 miljarder kronor,
vilket tillsammans med premier, återvinningar
och finansiella intäkter framgent bedöms utgöra
en
god
täckning
för
eventuella
skadeutbetalningar. Om skadeutbetalningar mot
förmodan skulle överstiga likvida medel måste
EKN
utnyttja
sin
låneram
hos
Riksgäldskontoret mot ränta. Sannolikheten att
ett sådant upplåningsbehov skulle uppstå samt i
förlängningen belasta statsbudgeten bedöms
som liten.
Den låneram för AB Svensk Exportkredit
(SEK) som regeringen beviljades i prop.
2008/09:86
”Åtgärder
för
förstärkt
exportfinansiering” har hittills inte behövt
användas, men den har en avgörande betydelse
för SEK:s möjligheter att kunna ställa ut
långfristiga lån. Detta innebär i sin tur att
svenska exportföretag kan offerera fler
exportaffärer. Ramen ger ingen belastning på
statsbudgeten, men skulle den utnyttjas ökar
statens lånebehov.
Efterfrågan på exportkrediter är fortsatt
mycket stor och SEK behöver även 2010 ha
möjlighet att erbjuda exportfinansiering på de
löptider som svensk exportindustri efterfrågar.
Det kan emellertid konstateras att de finansiella
marknaderna nu är mer stabila, vilket medför att
ramen för kreditgaranti för upplåning kan
minskas till 250 miljarder kronor. Kreditgarantin
för upplåning har hittills inte använts, men
regeringen gör bedömningen att den fortsatt kan
komma att behövas.
Arbetet med att anpassa exportfinansieringen
till kundernas behov fortsätter att utvecklas,
vilket även inkluderar små och medelstora
företags exportfinansieringsmöjligheter.
Projektexport
och
svenska
företags
medverkan i affärer med internationell
upphandling blir än viktigare till följd av
finanskrisen och ska fortsätta att främjas. Den
rådande konjunkturnedgången leder till att
företagen ökar sitt intresse för den växande
marknad som finansieras genom internationella
organisationer och utvecklingsbanker. En
strategisk och långsiktig främjandesatsning på
den multilaterala marknaden är angelägen.

Arbetet med en vidareutveckling av
kommunikationsplattformen ”SymbioCity” ska
fortsätta i samverkan mellan olika departement
och utgiftsområden. Det handlar bl.a. om att
utveckla en ”SymbioCity Academy”, som kan
erbjuda
representanter
för
utländska
myndigheter och organisationer utbildning kring
hållbar stadsutveckling med utgångspunkt från
svenska lösningar.
Utländska direktinvesteringar är viktiga för
svensk ekonomi. De fördelar som ökade flöden
av varor, kapital, tjänster och arbetskraft erbjuder ska tas tillvara. Utländska investeringar skapar nya affärsmöjligheter, öppnar nya marknader, tillför ny kompetens och ökar utbytet av
teknik och tekniskt kunnande, vilket leder till
ekonomisk tillväxt. För att det samlade svenska
näringslivet ska kunna tillvarata globaliseringens
möjligheter är det även viktigt att attrahera
utländska
investeringar.
Därför
är
investeringsfrämjande ett viktigt instrument
inom tillväxtpolitiken. Utländska intressenter
ska
ges
kvalificerad
information
om
investeringsmöjligheter i Sverige med syfte att
underlätta valet av investering. Investeringsfrämjandet bygger på ett samspel mellan
nationella, regionala och lokala aktörer. Arbetet
med att identifiera investeringsmöjligheter
liksom investerings-hämmande faktorer ska
fortsätta.
Svenska ambassader och konsulat ska aktivt
medverka till ett effektivt exportfrämjande, att
skapa goda förutsättningar för svenskt näringsliv
i utlandet samt att marknadsföra Sverige som
investeringsland.
Främjande av utrikeshandeln innefattar även
import, som är viktig för att skapa välstånd och
sysselsättning. När svenska företag får bra
insatsvaror till konkurrenskraftiga priser ökar
deras konkurrenskraft. Sveriges konsumenter är
beroende av en effektiv import som bidrar till
ökat utbud, sund konkurrens och lägre priser.
En viktig del av importfrämjandet är att
vidareutveckla EU:s inre marknad. Handel spelar
även en viktig roll för utvecklingsländerna. I det
internationella utvecklingssamarbetet spelar
ömsesidig ekonomisk integration en allt
viktigare roll. Genom att öppna marknader för
import av produkter som utvecklingsländerna
kan producera ökar deras möjligheter till
utveckling.
Regeringen fortsätter arbetet med att
förbättra förutsättningarna för att tillvarata det
93
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svenska
näringslivets
erfarenheter
och
kompetens i genomförandet av politiken för
global utveckling och utvecklingssamarbetet.
Med utgångspunkt i principen om obundet
bistånd kan det svenska näringslivet bidra till en
rättvis och hållbar global utveckling på flera sätt,
bl.a. genom handel och investeringar som
främjar ekonomisk tillväxt genom ökad
sysselsättning, teknik- och kunskapsutveckling,
ökade skatteintäkter samt främjande av
ansvarsfullt företagande.
En tydlig dialog med näringslivet och ett
bättre tillvaratagande av det svenska näringslivets
erfarenheter och kompetens bidrar till ökad
relevans, effektivitet och resultat i det svenska
utvecklingssamarbetet. I syfte att skapa ett
forum för en sådan dialog har regeringen inom
ramen för utvecklingssamarbetet inrättat ett
särskilt råd.
EU:s inre marknad
Den inre marknaden utgör kärnan i det
europeiska samarbetet och utvecklas kontinuerligt. Den övergripande ambitionen är att en väl
fungerande inre marknad ska bidra till att
uppfylla regeringens mål om jobb, tillväxt och
ökad konkurrenskraft.
Under 2010 kommer verksamheten att präglas
av
uppföljningen
av
det
svenska
ordförandeskapet i EU. Det handlar om att
främja de fyra friheterna, ta bort kvarvarande
oberättigade handelshinder samt utveckla den
inre marknaden för att bättre kunna möta
framtida utmaningar. Lissabonstrategin ses över
och den inre marknaden utgör en central
komponent i den översynen. Även den externa
dimensionen av den inre marknaden kommer
alltmer i fokus genom den ökade globaliseringen.
EU:s strategi för Östersjöregionen ska också
följas upp med prioriterade åtgärder som rör den
inre marknaden. Både SWEDAC och Kommerskollegium förutses få ledande roller inom några
av strategins projekt. Arbetet med att utveckla
den inre marknaden präglas allt mindre av att ta
fram ny lagstiftning utan mera av en effektiv
tillämpning av regelverket.
I uppföljningen av översynen av den inre
marknaden har kommissionen utfärdat en
rekommendation om ökat administrativt
samarbete, förstärkt information och förbättrat
genomförande.
Rekommendationen
understryker vikten av den praktiska
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tillämpningen av regelverket och ger vägledning
för detta.
Tillämpningen av de två nya EG-förordningarna på varuområdet kommer att bevakas och
följas upp.
Tjänstedirektivet ska vara genomfört i
medlemsstaterna i december 2009. Utvecklingen
av tjänstesektorn är av avgörande betydelse för
att bryta utanförskapet och skapa sysselsättning.
Det är i denna sektor som flest nya jobb skapas,
men den utgör bara 20 procent av den totala
handeln inom OECD-området. Genomförandet
av tjänstedirektivet kommer därför att ha en
tydlig inriktning för att skapa ökade möjligheter
till gränsöverskridande handel och etablering.
Det särskilda sekretariat, som har inrättats vid
Utrikesdepartementet, ska säkerställa ett brett
och enhetligt genomförande i Sverige.
Under 2009 har en proposition lagts fram
med förslag till ny och ändrad lagstiftning samt
de andra arrangemang som genomförandet
kräver i Sverige. En gemensam kontaktpunkt är
under utveckling för att underlätta för
tjänsteleverantörer att via en enda kontaktpunkt
få information om tillståndskrav och möjlighet
att ansöka om tillstånd på elektronisk väg hos
myndigheter på statlig, regional och kommunal
nivå. Detta arrangemang kommer att leda till
förenkling för tjänsteleverantörer och en
effektivisering för myndigheterna. Åtgärder för
att stärka tjänstemottagarnas rättigheter är också
ett led i genomförandet av tjänstedirektivet
liksom att effektivisera tillsynen genom ett
elektroniskt system för myndighetssamarbete,
Information Market system (IMI).
Kommerskollegium har fortsatt en viktig
funktion att fylla genom dess ansvar som central
kontaktpunkt för handelshinder. Ytterligare
funktioner som kontaktpunkt har lagts på
kollegiet
genom
tjänstedirektivet
och
förordningen om ömsesidigt erkännande på
varuområdet. Information till företagen om de
möjligheter som den inre marknaden erbjuder är
också en viktig uppgift.
SWEDAC:s verksamhet kommer till stor del
att inriktas på genomförandet av den nya EGförordningen 765/2008, såväl gällande samordning av marknadskontroll som ackreditering.
Ett ökat engagemang i olika fora på europeisk
nivå för ackrediteringsfrågor kan förutses.
Samordningen av och kunskapen om de horisontella instrumenten på den inre marknaden
blir allt viktigare. Under 2010 kommer ett
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omfattande arbete att äga rum för att följa upp
de förslag som Inre marknadsutredningen lagt.
Regeringen avser att göra särskilda insatser
för att förstärka och samordna myndigheternas
medverkan i standardiserings-arbetet i enlighet
med den i april 2008 överlämnade skrivelsen till
riksdagen om Standardiseringens betydelse i en
globaliserad värld (skr. 2007/08:140).
Regeringen har tagit initiativ till ett
internationellt
standardiseringsarbete
på
klimatområdet.
Internationell handelspolitik
Globaliseringen – med ett allt intensivare flöde
av varor, tjänster, kapital och arbetskraft mell-an
länder – innebär möjligheter men också ut-maningar. Handelspolitiken kan utgöra ett viktigt
instrument för att tillvarata globalise-ringens
möjligheter och begränsa dess möjliga avigsidor,
inte minst i tider av ekonomisk kris. Tydliga,
icke-diskriminerande, globala regler för internationell handel är avgörande för håll-bar tillväxt
och utveckling. Också de fattiga länderna måste
kunna skörda globaliseringens frukter.
Regeringen har ambitionen att stimulera till
en fortlöpande dialog, i EU och internationellt,
om de framtida handelspolitiska utmaningarna i
den nya globala kontexten. Ett av huvudsyftena
är
att
kraftfullt
argumentera
mot
protektionistiska tendenser i spåren av den
finansiella krisen. Bland annat anordnade Sverige
i mars 2009 en särskild högnivåkonferens i
Washington kring dessa frågor. Avsikten är att
resultatet från denna konferens ska kunna födas
in i olika sammanhang under det svenska EUordförandeskapet.
En sedan länge prioriterad fråga för Sverige är
att tydligt placera den externa handelspolitiken
inom ramen för EU:s arbete med att skapa
sysselsättning och tillväxt. Ett steg mot detta är
att efterföljaren till den s.k. Lissabon-strategin
som ska beslutas 2010, förses med en ambitiös
”extern dimension”. Under det svenska
ordförandeskapet i EU har Sverige sökt placera
denna fråga på dagordningen, bl.a. genom att
bidra med förslag till KOM om hur
transparensen i handelssystemet kan förbättras.
Ett ambitiöst avslut på de pågående WTOförhandlingarna i den s.k. Doharundan skulle ge
världsekonomin en positiv injektion och bidra
till ökande handel och därmed till ökad hållbar
tillväxt, vilket inte minst är viktigt för
utvecklingsländerna. Ett lyckat avslut på rundan

är också den bästa försäkring världen kan få mot
ökad protektionism, något som är mer angeläget
än någonsin i ljuset av den finansiella krisen.
Sverige som ett utrikeshandelsberoende land
har mer att vinna på en framgångsrik Doharunda
än genomsnittet av industriländerna. Regeringen
verkar för att förhandlingarna snarast ska
återupptas och för att EU fortsatt ska agera
konstruktivt och drivande i dessa.
Regeringen lägger stor vikt vid att utvecklingsländernas intressen och särskilda behov tillvaratas i såväl WTO som i andra handelsrelaterade organisationer och förhandlingar. Här
är målet att stärka fattiga människors och länders
möjligheter att ta del av globaliseringens
fördelar. En ökande handel, med ett allt större
mått av frihandel, är avgörande i detta
sammanhang. Regeringen driver konsekvent
linjen att EU ska visa största möjliga öppenhet
gentemot fattiga länder, särskilt vad gäller varor
och tjänster som fattiga människor producerar.
Sverige har ett gott anseende och förtroende i
många fattiga länder. Förutom ömsesidiga
handels- och utvecklingsvinster har vi här en
viktig roll att spela som brobyggare mellan
kulturer och samhällssystem.
Ett starkt multilateralt handelssystem gynnar
särskilt små utrikeshandelsberoende länder samt
utvecklingsländer med en begränsad förhandlingsstyrka. En framgångsrik Doharunda
prioriteras därför av regeringen. Tilltron till det
multilaterala handelssystemets möjligheter skulle
skadas om rundan inte kan föras i hamn.
Regeringen verkar för att de resultat som
uppnåtts i förhandlingarna så långt inte ska gå
förlorade och att framsteg ska kunna nås senast
under 2010.
Vid sidan av multilaterala förhandlingar kan
bilaterala och regionala initiativ spela en viktig
kompletterande roll. Regeringen stödjer därför
EU:s förhandlingar om bilaterala och regionala
frihandelsavtal med en rad länder och regioner i
världen. Detta gäller inte minst vårt närområde
och Asien, där svenska företag har starka
intressen. För att skapa goda förutsättningar för
svenska företag att konkurrera på världsmarknaden är det viktigt att frihandelsavtalen, utöver
avveckling av tullar, också innehåller effektiva
regler som rör t.ex. icke-tariffära handelshinder,
investeringar och immaterialrätt.
I EU:s fortsatta förhandlingar om
ekonomiska partnerskapsavtal är Sverige en stark
röst för en konstruktiv dialog med de s.k. AVS95
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länderna, dvs. ett 70-tal länder i Afrika,
Västindien och Stilla havet. Regeringen
eftersträvar utvecklingsfrämjande, breda och
fullödiga regionala avtal med samtliga AVSländer
samt
att
samarbetet
kring
handelsrelaterade biståndsinsatser kopplade till
partnerskapsavtalen konkretiseras.
De internationella handelspolitiska regelverken ska utvecklas för att främja den fria handeln,
internationella investeringar, undanröja handelshinder samt underlätta och bana väg för svensk
industri på den globala arenan. Antidumpning är
ett exempel på en fråga där regeringen verkar
aktivt för att minska användningen av detta
instrument inom EU och WTO. Regeringen
anser att EU behöver ett bättre regelverk på
antidumpningsområdet som gynnar världshandeln. Ett resultat av Sveriges och andra
likasinnade medlemsländers ansträngningar är att
kommissionen överväger åtgärder för att
förbättra transparensen i EU vad avser arbetsmetoder och antidumpningsundersökningar.
Sverige stödjer fortsatt EU:s arbete för att säkerställa immaterialrättslig lagstiftning och efterlevnad av denna lagstiftning i olika delar av
världen.
EU:s marknadstillträdesstrategi ska hjälpa
EU:s företag att lösa olika handelshinder i tredje
land. Det är viktigt att strategin tillämpas på ett
sådant sätt att den blir ett effektivt hjälpmedel
för EU:s företag. Regeringens ambition när det
gäller offentlig upphandling är att åstadkomma
förbättrat marknadstillträde på internationella
upphandlingsmarknader. Det är också viktigt att
tillträdet till europeiska upphandlingsmarknader
inte begränsas.
Regeringen ser handelspolitiken som ett
viktigt instrument för att möta klimathotet. Det
kan bland annat ske genom att tullar och andra
handelshinder på klimat- och miljövänliga varor,
tjänster och teknologier monteras ned.
Regeringen arbetar för att göra handeln med –
och därmed även produktionen av – icke-fossila
drivmedel effektivare, enklare och mindre
kostsam. Möjligheten för konsumenter och
företag att ta ett större ansvar för
klimatutmaningen kan underlättas genom
tydligare och mer samordnade certifierings- och
märkningssystem. Regeringen deltar aktivt i de
internationella diskussioner som förs med syfte
att uppå sådana lösningar.
Det växande
klimatengagemanget får inte användas som en
ursäkt för att bibehålla eller införa nya
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handelshinder. Det skulle skada en redan
bräcklig världsekonomi och minska utrymmet
för
mer
effektiva
lösningar
som
teknologiöverförningar och en mer hållbar
resursanvändning.
OECD har en viktig uppgift i att föra den
internationella handelspolitiska agendan framåt
gällande tillväxt- och globaliseringsfrågor.
Inom ramen för Globalt Ansvar bedriver
Utrikesdepartementet ett angeläget arbete kring
frågor rörande företags sociala ansvar, Corporate
Social Responsibility (CSR), för att stärka
företagens möjligheter att hantera utmaningar
kring mänskliga rättigheter, miljö, arbetsvillkor
och korruption. Regeringen uppmuntrar
företagen att i sin verksamhet tillämpa OECD:s
riktlinjer för multinationella företag och följa de
tio principerna i FN:s ”Global Compact”. CSR
är och ska fortsätta vara företagsägt och
företagsdrivet.
Ansvarstagande företag främjar Sverigebilden
och ökar därmed Sveriges konkurrenskraft.
Detta är viktigt också när det gäller främjandet
av svenska företag och investeringar i utlandet.

4.7

Budgetförslag

4.7.1

2:1 Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet

Tabell 4.2 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

20 340
1

2009

Anslag

21 049

2010

Förslag

21 705

2011

Beräknat

22 231

2

2012

Beräknat

22 678

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

470
20 907

1
Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 21 758 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 21 761 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC)
myndighetsverksamhet, dvs. att utveckla
ordningar för teknisk provning och kontroll,
samordna marknadskontroll m.m.
Ackrediteringsverksamheten svarar för drygt
60 procent av SWEDAC:s omsättning och
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finansieras via avgifter. Som ackrediteringsorgan
åligger det SWEDAC att i internt och externt
arbete uppfylla högt ställda kvalitetskrav och
genomgå internationella kvalitetsrevisioner.

Tabell 4.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll:
Myndighetsverksamhet
Tusental kronor

Anvisat 2009

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

1

Tabell 4.3 Budget för avgiftsbelagd verksamhet –
Ackreditering m.m.

Varav tjänsteexport

Prognos 2009
Varav tjänsteexport

Budget 2009
Varav tjänsteexport

2012

21 049

21 049

21 049

721

1 194

1 639

-65

-12

-10

21 705

22 231

22 678

Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Tusental kronor

Utfall 2008

2011

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2

Uppdragsverksamhet

2010

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

124 401

123 213

1 188

35 567

34 252

1 315

139 182

136 898

2 284

39 840

39 469

371

136 300

135 600

700

36 000

35 400

600

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2007/08:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2009 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

4.7.2

2:2 Kommerskollegium

Tabell 4.6 Anslagsutveckling

Tabell 4.4 Budget för avgiftsbelagd verksamhet –
Metrologi m.m.

Tusental kronor

Tusental kronor
Metrologi (Offentligrättslig verksamhet)

Utfall 2008
Varav anslag/bidrag1

Prognos 2009
Varav anslag/bidrag2

Budget 2009
1
2

Intäkter

Kostnader

Resultat
(Intäkt kostnad)

5 103

5 248

- 145

950

0

0

5 023

4 801

222

500

0

0

4 523

7 523

- 3000

Från Vägverket och Energimarknadsinspektionen ( enligt resp. regleringsbrev).
Från Energimarknadsinspektionen (ej beslutade).

2008

Utfall

65 651

2009

Anslag

79 167

2010

Förslag

79 362

2011

Beräknat

81 261

2

2012

Beräknat

82 905

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

5 137
81 794

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 79 523 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 79 543 tkr i 2010 års prisnivå.

Under 2008 uppgick resultatet från uppdragsverksamheten (ackreditering m.m.) till +
1 188 000 kronor. För 2009 beräknas resultatet
till + 2 284 000 kronor.

Anslaget används för Kommerskollegiums verksamhet rörande utrikeshandel och handelspolitik
samt för vissa särskilda handelspolitiska insatser
exkl. Open Trade Gate Sweden och insatser
avseende handelsrelaterat utvecklingssamarbete.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Regeringen föreslår att 21 705 000 kronor anvisas under anslaget 2:1 Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll (SWEDAC) för 2010. För
2011 och 2012 beräknas anslaget till 22 231 000
kronor respektive 22 678 000 kronor.

Uppbyggnad av nya kontaktpunkter för
genomförande av EG-rättsakterna avseende
tjänster och varor kräver fortsatta insatser från
Kommerskollegiums sida.
Regeringen föreslår att 79 362 000 kronor anvisas under anslaget 2:2 Kommerskollegium för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
81 261 000
kronor respektive 82 905 000
kronor.
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Tabell 4.7 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:2 Kommerskollegium
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

79 167

79 167

79 167

2 857

4 649

6 325

-2 397

-2 449

-2 498

-265

-106

-88

79 362

81 261

82 905

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

Anmärkning: Beloppen är avrundade och överensstämmer därför inte alltid med
summan.
1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Regeringen föreslår att 208 889 000 kronor
anvisas under anslaget 2:3 Exportfrämjande
verksamhet för 2010. För 2011 och 2012
beräknas anslaget till 163 889 000 kronor
respektive 163 889 000 kronor. Det föreslagna
beloppet för 2010 inkluderar 20 miljoner kronor
för statens andel av kostnaderna för
förberedelser och genomförande av det svenska
deltagandet i världsutställningen Expo 2010 i
Shanghai.
Tabell 4.9 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:3 Exportfrämjande
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2011

2012

245 336

245 336

245 336

-38 000

-83 000

-83 000

1 553

1 553

1 553

208 889

163 889

163 889

Förändring till följd av:
Beslut

4.7.3

2010

Överföring till/från andra
anslag

2:3 Exportfrämjande verksamhet

Övrigt

Tabell 4.8 Anslagsutveckling

Förslag/beräknat anslag

Tusental kronor

1

2008

Utfall

235 662

2009

Anslag

242 836

2010

Förslag

208 889

2011

Beräknat

163 889

2012

Beräknat

163 889

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

32 001
253 931

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

4.7.4

2:4 Investeringsfrämjande

Tabell 4.10 Anslagsutveckling
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget finansierar det statliga uppdraget till
Sveriges exportråd (Exportrådet), exportfrämjande insatser, särskilda främjande- och handelspolitiska insatser samt Sverigeprofilering till stöd
för främjande.
Exportrådets verksamhet grundar sig på ett
avtal mellan staten och Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU).
Regeringens överväganden
Regeringen prioriterar ett aktivt exportfrämjande som möter de små och medelstora företagens behov. Regeringen fäster stor vikt vid att
möjligheter till synergier och samverkan mellan
främjandets olika delar tas tillvara liksom mellan
myndigheter och organisationer som arbetar
med företagsutveckling och internationalisering.
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2008

Utfall

58 319

2009

Anslag

57 246

2010

Förslag

58 395

2011

Beräknat

59 735

2

2012

Beräknat

60 929

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 699
57 219

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 58 395 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 58 395 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för verksamheten rörande
investeringsfrämjande åtgärder i Sverige vid
Myndigheten för utländska investeringar i
Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA).
Regeringens överväganden
Regeringen ser investeringsfrämjandet som ett
viktigt instrument inom tillväxtpolitiken.
Regeringen fäster stor vikt vid att möjligheter till
synergier och samverkan mellan främjandets
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olika delar tas tillvara liksom mellan myndigheter
och
organisationer
som
arbetar
med
företagsutveckling och internationalisering.
Regeringen föreslår att 58 395 000 kronor anvisas under anslaget 2:4 Investeringsfrämjande för
2010. För 2011 och 2012 beräknas anslaget till
59 735 000 kronor respektive 60 929 000 kronor.
Tabell 4.11 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:4 Investeringsfrämjande

Sverige viktiga områden. Anslaget täcker avgifter
till följande organisationer:
−

Världshandelsorganisationen (WTO)

−

Internationella rådet för samarbete på tullområdet (WCO)

−

Internationella Tulltariffbyrån (I.C.T.B.)

−

Internationella Byrån för Utställningar i
Paris (BIE).

Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

57 246

57 246

57 246

1 149

2 489

3 683

58 395

59 735

60 929

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att 19 417 000 kronor anvisas under anslaget 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer för 2010. För 2011
och 2012 beräknas anslaget till 15 417 000
kronor respektive 15 417 000 kronor.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag

1
Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

Tabell 4.13 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

15 417

15 417

15 417

15 417

15 417

Förändring till följd av:

4.7.5

Beslut

2:5 Avgifter till internationella
handelsorganisationer

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 4.12 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008
2009

Utfall

4 000

Förslag/beräknat anslag
15 706

Anslag

19 717

2010

Förslag

19 417

2011

Beräknat

15 417

2012

Beräknat

15 417

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

19 417

1

152

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

19 389

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för avgifter och bidrag för
Sveriges deltagande i vissa internationella
närings- och handelspolitiska organ.
Utgiftsstyrande faktorer är medlemsavgifternas utveckling i aktuell valuta och valutakursernas utveckling.
Anslaget disponeras av regeringen och belastas främst för avgifter och bidrag till nedanstående organ. Deltagandet bedöms av regeringen som nödvändigt för att möjliggöra svensk
påverkan på den internationella utvecklingen, för
ett aktivt svenskt deltagande i internationellt
samarbete samt för informationshämtning på för

4.7.6

2:6 Bidrag till standardiseringen

Tabell 4.14 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

29 793

2009

Anslag

30 600

2010

Förslag

31 074

2011

Beräknat

31 960

2

2012

Beräknat

32 599

3

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
30 600

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
2
Motsvarar 31 074 tkr i 2010 års prisnivå.
3
Motsvarar 31 074 tkr i 2010 års prisnivå.

Anslaget används för statsbidrag till Sveriges
Standardiseringsråd (SSR), som är huvudman för
standardiseringen i Sverige, samt för att skapa en
99
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fastare struktur för samordning av statens
deltagande i standardiseringsarbetet.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Tabell 4.16 Uppdragsverksamhet
Miljoner kronor

Regeringens överväganden

Uppdragsverksamhet

Regeringen föreslår att 31 074 000 kronor anvisas under anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för 2010. För 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 31 960 000 kronor respektive
32 599 000 kronor.
Tabell 4.15 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
2:6 Bidrag till standardiseringen
Tusental kronor

Anvisat 2009 1

2010

2011

2012

30 600

30 600

30 600

474

1 360

1 999

31 074

31 960

32 599

Förändring till följd av:
Pris- och löneomräkning 2
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

Utfall 2008

Intäkter

Kostnader

Resultat
(intäkt kostnad)

2 100

1 280

820

4 410

3 275

1 135

3 290

2 720

570

Varav tjänsteexport

Prognos 2009
Varav tjänsteexport

Budget 2010
Varav tjänsteexport

Budgeten är upprättad enligt riskmässiga principer, som även belastas för reservationer för
riskerna i engagemang och skadefordringar.
Orsaken till de ökade intäkterna och
kostnaderna är den kraftigt ökade efterfrågan på
EKN:s tjänster som en följd av finanskrisen. Resultatet för första halvåret 2009 visar på ett
överskott på 215 miljoner kronor.

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2008 års statsbudget.
Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed
en pris- och löneomräkning.

4.7.7

Exportkreditnämnden

Exportkreditnämndens verksamhet ska bedrivas
så att den är självbärande över tiden och samtidigt erbjuda den svenska exporten villkor som
motsvarar vad konkurrerande företag i andra
länder kan erhålla.
Ramutnyttjandet uppgick den 30 juni 2009 till
252 miljarder kronor för ordinarie exportkreditgarantier (varav 134 miljarder kronor är
garantier). Obundna utfästelser medräknas till
50 procent i ramutnyttjandet medan bundna
utfästelser och förbindelser medräknas till 100
procent.

100

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att under 2010 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av högst 500 miljarder
kronor inklusive tidigare utfärdade garantier
samt att under 2010 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av högst 10 miljarder
kronor inklusive tidigare utfärdade garantier. Vidare föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att för 2010 besluta att
EKN liksom tidigare år får obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.
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4.7.8

Låneram och kreditgaranti för AB
Svensk Exportkredit

AB Svensk Exportkredit (SEK) tillhandahåller
medel- och långfristiga krediter för exportaffärer
och infrastruktur. Verksamheten bedrivs i
huvudsak på kommersiella villkor. På uppdrag av
staten administrerar SEK det svenska systemet
för statsstödda exportkrediter till fast ränta, det
s.k. CIRR-systemet,
Baserat på regeringens förslag i propositionen
2008/09:86 och näringsutskottets betänkande
2008/09:NU12 beslutade riksdagen den 15
december 2008 (rskr. 2008/09:125) om utökade
möjligheter för AB Svensk Exportkredit (SEK)
och Exportkreditnämnden att tillhandahålla
exportfinansiering för att stärka företagens
konkurrenskraft med anledning av den
finansiella och ekonomiska krisen (se avsnitt
4.4.1).
Genom beslutet bemyndigade
riksdagen
regeringen eller, efter regeringens bestämmande,
Riksgäldskontoret att för 2009 bevilja AB
Svensk Exportkredit en låneram om högst 100
miljarder kronor. Vidare bemyndigande
riksdagen regeringen eller, efter regeringens
bestämmande, Riksgäldskontoret att för 2009

bevilja AB Svensk Exportkredit kreditgaranti om
högst 450 miljarder kronor.
Regeringens överväganden
Det är fortfarande centralt för exportföretagen
med stöd för att få finansiering för att inte få
sämre förutsättningar än sina konkurrenter och
de facto inte gå miste om affärer eller få minskad
konkurrenskraft internationellt. En låneram och
en kreditgarantiram för SEK är därför av
avgörande betydelse för SEK:s möjligheter att
kunna erbjuda långfristiga lån.
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar
regeringen att för 2010 bevilja AB Svensk
Exportkredit en låneram intill ett belopp om
högst 100 miljarder kronor. Vidare föreslår
regeringen riksdagen att för 2010 bevilja AB
Svensk Exportkredit en kreditgarantiram för
upplåning intill ett belopp om högst 250
miljarder kronor.

101

Allmänna bidrag till
kommuner
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

för budgetåret 2010 anvisar anslagen under
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

Anslagstyp

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

Ramanslag

72 749 251

1:2

Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

Ramanslag

2 807 888

1:3

Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området

Ramanslag

6 350

Summa

75 563 489
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2 Allmänna bidrag till kommuner

2.1

Omfattning

Utgiftsområdet Allmänna bidrag till kommuner
omfattar tre anslag samt två äldreanslag.
Inom ramen för anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning redovisas flera olika bidrag
och avgifter (se avsnitt 2.6.1).
Inom utgiftsområdet ingår också anslaget 1:2
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader (se
avsnitt 2.6.2). Med LSS-kostnader avses
kostnader för verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och lagen (1993:389) om

2.2

assistansersättning. Bidraget finansieras med en
utjämningsavgift för kommuner (inkomsttitel
7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader).
I utgiftsområdet ingår även anslaget 1:3
Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området (se avsnitt 2.6.3)
Inom utgiftsområdet finns även två
äldreanslag, 2009 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till
kommuner och landsting (se avsnitt 2.4.6) samt
2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa
kommuner och landsting (se avsnitt 2.4.7).

Utgiftsutveckling

Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Miljoner kronor

1:1 Kommunalekonomisk utjämning
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
1:3 Bidrag till organisationer inom det
kommunalekonomiska området

Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

62 498

64 772

64 772

72 749

73 967

73 322

2 259

2 807

2 808

2 808

2 808

2 808

8

8

8

6

4

4

14 000

14 000

0

0

0

5

0

1

0

0

0

64 770

81 587

81 589

75 563

76 778

76 133

Äldreanslag

2009 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och
landsting
2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner
och landsting
Totalt för
utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21, prop.
2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.
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Förändring av ramen för utgiftsområde 25
Allmänna bidrag till kommuner

Jämfört med budgetpropositionen för 2009
påverkas utgiftsområdets ram 2010 av att
4 000 miljoner kronor tillfälligt tillförs anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning 2010.
Ramen ökas också med 3 500 miljoner kronor
som en kompensation för minskade skatteintäkter till följd av höjningen av grundavdraget
för pensionärer (se avsnitt 2.6.1). Därutöver
tillkommer ekonomiska regleringar och andra
förändringar som netto ökar nivån med drygt
1 000 miljoner kronor (se avsnitt 2.6.1 och
2.6.2).
År 2011 beräknas nivån att öka ytterligare
med drygt 1 000 miljoner kronor. År 2012
beräknas ramen minska med drygt 600 miljoner
kronor, i huvudsak till följd av en ekonomisk
reglering avseende gymnasieskolan (se avsnitt
2.6.1).
Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

67 039 055

67 039 055

67 039 055

8 528 434

9 743 419

9 098 419

-4 000

-4 000

-4 000

75 563 489

76 778 474

76 133 474

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Under 2009 har ramen för utgiftsområdet ökat
till följd av det tillfälliga konjunkturstödet till
kommuner och landsting som riksdagen, efter
förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
rskr. 2008/09:311) beslutat. Stödet redovisas på
äldreanslaget 2009 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd
till kommuner och landsting. Utöver detta
föreslår regeringen i hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2) att stödet ökar
ytterligare (se tabell 2.1). Stödet uppgår därmed
till totalt 14 000 miljoner kronor och utbetalas i
december 2009 (se avsnitt 2.4.6).
Jämfört med budgetpropositionen för 2009
inklusive 2009 års proposition om vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
10

rskr. 2008/09:311) och hösttilläggsbudget för
2009 (prop. 2009/10:2), minskas ramen 2010
för utgiftsområdet med drygt 6 000 miljoner
kronor i förhållande till nivån 2009.

2.3

Mål

Målet för utgiftsområdet är att skapa goda och
likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
kommuner och landsting som bidrar till en
effektiv kommunal verksamhet med hög
kvalitet.

2.4

Resultatredovisning

Regeringen överlämnade våren 2009 skrivelsen
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
(skr. 2008/09:102) till riksdagen. I skrivelsen
redovisas översiktligt hur ekonomin och
verksamheterna i kommuner och landsting har
utvecklats de senaste åren. Nedan redovisas
utvalda delar av skrivelsen som i vissa fall har
uppdaterats och bearbetats med senare tillgängliga uppgifter.
Därutöver redovisas i detta avsnitt
kommunernas och landstingens prognoser för
2009, kommunernas och landstingens ersättning för viss mervärdesskatt samt de två
äldreanslag som finns inom utgiftsområde
25 Allmänna bidrag till kommuner.
2.4.1

Positivt resultat för sektorn men
en försämring jämfört med 2007

Resultatet före extraordinära poster uppgick
2008 till 7,9 miljarder kronor för kommunsektorn som helhet, vilket var en försämring
med 6,2 miljarder kronor jämfört med 2007.
Kommunernas sammanlagda resultat före
extraordinära poster 2008 uppgick till
7 miljarder kronor och för landstingen
0,9 miljarder kronor.
Resultatförsämringen berodde dels på att
kostnaderna ökade mer än skatteintäkterna,
dels på nedskrivningar av värdet på finansiella
tillgångar.
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äldreomsorgen, grundskolan och individ- och
familjeomsorgen. En kraftig ökning av köp av
verksamhet har skett inom gymnasieskolan.

Diagram 2.1 Resultat före extraordinära poster
Miljarder kronor
20
Kommuner

15

Landsting

10

2.4.2

Kommunsektorn
5
0

God ekonomisk hushållning och
balanskravet

God ekonomisk hushållning

-5
-10
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Andelen kommuner som uppvisade positiva
resultat sjönk från 90 procent 2007 till 75
procent 2008. Även andelen landsting med
positiva resultat sjönk, från 90 till 50 procent
(se diagram 2.2).
Diagram 2.2 Andel kommuner respektive landsting med
positiva resultat
Procent
100
90
80
70
60
50
40
30

Kommuner

20

Landsting

10
0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Källor: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Den genomsnittliga skattesatsen sänktes 2008
till den lägsta nivån sedan 2004. Den genomsnittliga skattesatsen uppgick till 31,44 procent,
vilket var en minskning med 0,11 procentenheter jämfört med 2007.
Antalet sysselsatta i den kommunala sektorn
minskade med 1,9 procent mellan 2007 och
2008, vilket motsvarade 21 000 personer. Fler
anställda arbetade heltid. Antalet privat anställda inom vård, omsorg och skola ökade med
9 000 personer under samma period.
En förklaring till minskningen av antalet
sysselsatta i kommuner och landsting är att en
ökad andel av den verksamhet som är
kommunalt finansierad bedrivs av andra
utförare än kommuner och landsting. En stor
andel köp av verksamhet förekommer inom

Kommuner och landsting ska enligt
kommunallagen (1991:900) ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet. I
budgeten ska bl.a. anges de finansiella mål som
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Det är således upp till varje enskild
kommun respektive enskilt landsting att
precisera detta utifrån sina egna förutsättningar.
Ett bland kommuner och landsting vanligt
förekommande mål är att resultatet före
extraordinära poster bör uppgå till 2 procent av
summan av skatteintäkter och generella statsbidrag. För kommunsektorn som helhet
uppgick resultatets andel av skatteintäkter och
generella statsbidrag 2008 till 1,3 procent.
Under perioden 2004–2008 har resultatets
andel varierat mellan 0,5 procent och
2,8 procent.
För kommunerna uppgick resultatets andel
av skatteintäkter och generella statsbidrag 2008
till 1,8 procent. Resultatets andel varierade för
enskilda kommuner från som lägst -32 procent
till som högst 12,2 procent. Under perioden
2004–2008 har resultatets andel sammantaget
varierat mellan 0,8 procent och 3,8 procent.
För landstingen uppgick resultatets andel av
skatteintäkter och generella statsbidrag till
0,4 procent 2008. Resultatets andel varierade
mellan som lägst -5,0 procent och som högst
2,7 procent. Under perioden 2004–2008 har
resultatets andel sammantaget varierat mellan
-0,1 och 2,3 procent.
Balanskravet

Enligt kommunallagen ska budgeten upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Om
kostnaderna ett visst räkenskapsår överstiger
intäkterna ska det negativa resultatet regleras
inom de närmast följande tre åren. Dessa
bestämmelser utgör det s.k. balanskravet.
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Undantag från detta får dock göras om det
finns synnerliga skäl.
Jämfört med när balanskravet skrevs in i
kommunallagen har antalet kommuner och
landsting med positiva resultat före extraordinära poster ökat.
Våren 2009 besvarade 286 kommuner och
samtliga landsting en enkät från Statistiska
centralbyrån där bl.a. frågan om balanskravsresultat och ackumulerat ej återställt negativt
resultat avseende 2008 ingick. För 2008
redovisade 17 kommuner ett ackumulerat ej
återställt negativt resultat på sammanlagt
0,5 miljarder kronor. Vid motsvarande tidpunkt
året innan prognostiserade 34 kommuner ett
ackumulerat ej återställt negativt resultat, som
även det uppgick till 0,5 miljarder kronor. Åtta
landsting har enligt enkätsvaren redovisat ett
ackumulerat ej återställt negativt resultat för
2008 på sammanlagt 1,9 miljarder kronor.
Jämfört med året innan är det fyra landsting fler
som har negativa resultat att återställa.
Detta kan jämföras med de uppgifter
kommunerna och landstingen lämnade i början
av året i räkenskapssammandraget.
För 2008 redovisade 91 kommuner ett
negativt
balanskravsresultat
motsvarande
1,8 miljarder kronor. Av dessa kommuner
angav 47 synnerliga skäl för att inte återställa
hela eller delar av det negativa resultatet. Det
negativa resultat som inte återställdes
summerar till 1,5 miljarder kronor, varav
orealiserade förluster i värdepapper står för
drygt 0,7 miljarder kronor, ianspråkstagande av
sparande 0,3 miljarder kronor samt andra
synnerliga skäl 0,4 miljarder kronor. Det var
65 kommuner som skulle återställa hela eller
delar av negativt resultat avseende 2008,
sammantaget 0,3 miljarder kronor.
Av 10 landsting med ett negativt balanskravsresultat 2008 på totalt 1,4 miljarder
kronor, har 8 landsting angett synnerliga skäl
för att inte återställa hela eller delar av det
negativa resultatet. Det negativa resultat som
inte återställdes summerar till 0,8 miljarder
kronor, varav orealiserade förluster i värdepapper står för 0,7 miljarder kronor. Det var
7 landsting som skulle återställa hela eller delar
av negativt resultat avseende 2008, sammantaget 0,6 miljarder kronor.
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Uppföljning av förändringar i kommunallagen
avseende god ekonomisk hushållning

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har
gjort en studie avseende tillämpningen av de
förändringar i kommunallagen som genomfördes efter förslag i propositionen God
ekonomisk hushållning i kommuner och
landsting (prop. 2003/04:105). Nedan redovisas
de slutsatser som kan utläsas av KFi:s
uppföljning:
- I nästan alla kommuner finns mål för
ekonomin kopplade till innebörden av
god ekonomisk hushållning. Det finns
dock problem vid formulering av tydliga
och mätbara verksamhetsmål kopplade
till god ekonomisk hushållning.
- Det är få kommuner som antagit
finansiella mål för den sammanställda
redovisningen, dvs. även för de
kommunala företagen.
- Det finns brister i uppföljningen av målen
i årsredovisningarna.
- Revisorernas insatser har stimulerat utvecklingen, antingen genom en stödjande
roll eller rollen som kritisk granskare.
- Sedan kravet på ekonomi i balans infördes 2000 har 70 procent av kommunerna någon gång under perioden redovisat
ett negativt resultat. Av dessa kommuner
har närmare 40 procent utnyttjat
möjligheten att inte återställa ett
uppkommet underskott med hänvisning
till synnerliga skäl.
- Av kommuner som redovisat underskott
är det ungefär lika många som antagit
respektive inte antagit en åtgärdsplan för
att återställa underskottet.
- Det är ett fåtal kommuner som nyttjat
möjligheten att vid en stark finansiell
ställning anta en underbalanserad budget.
2.4.3

Konsumtion och fördelning av
kostnader för verksamheten

Konsumtionen har ökat

Under den senaste tioårsperioden har den
kommunala konsumtionsvolymen årligen
förändrats med mellan -0,2 procent och
2,4 procent (se diagram 2.3). Ökningen var i
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genomsnitt 1,4 procent per år under perioden
1999–2008. År 2008 uppgick ökningen till
2 procent.
Åren 2003 och 2004 var kommunsektorns
konsumtionsvolym lägre än den demografiskt
betingade utvecklingen av konsumtionen. Antalet arbetade timmar i hela ekonomin
minskade 2002 och 2003, vilket påverkade det
kommunala skatteunderlaget negativt. Därmed
tvingades kommuner och landsting att vara mer
återhållsamma.

grafiskt betingade förändringen av konsumtionen dessa år.
Diagram 2.4 Demografiskt betingad förändring av
konsumtionen uppdelad på åldersgrupper
Procent
1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5

Diagram 2.3 Kommunal konsumtionsutveckling

-1,0

Procent

1999

3,0
2,5

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0-5 år

6-15 år

16-18 år

19-64 år

65-79 år

80 år och äldre

Summa

2,0

Källor: Egna beräkningar från data av Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen
och Ekonomistyrningsverket.

1,5
1,0
0,5
0,0
-0,5
1999

2000

2001

2002

Konsumtion, volymförändring

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Demografisk utveckling av konsumtionen

Anm.: Utfallet för 1999 har justerats med hänsyn till att kyrkokommunerna då
ingick i den kommunala sektorn.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Den demografiska utvecklingen, dvs. förändringar i befolkningens åldersstruktur, ställer
krav på anpassning av kommunsektorns verksamheter.
Den demografiskt betingade utvecklingen av
konsumtionen beräknad under den senaste
tioårsperioden motsvarar en genomsnittlig årlig
konsumtionsökning på 0,4 procent (se diagram
2.3). Den demografiskt betingade konsumtionen varierar dock mellan olika verksamheter
och mellan olika åldersgrupper (se diagram
2.4).
Kommunsektorns kostnader kan till stor del
hänföras till kostnader för barn och gamla.
Åldersgruppen 0–5 år, vars nyttjande av
kommunala tjänster nästan helt utgörs av barnomsorg och hälso- och sjukvård, har haft stor
betydelse för den sammanlagda demografiskt
betingade förändringen av konsumtionen under
perioden 1999–2008.
Antalet barn i förskoleklass och grundskoleåldern ökade under de tre första åren.
Under återstoden av perioden minskade antalet
barn i denna åldersgrupp, vilket därmed bidrog
till en reducering av den sammanlagda demo-

Antalet personer i åldersgruppen 16–18 år
ökade under periodens sista åtta år och bidrog
därmed till en ökning av den sammanlagda
demografiskt betingade förändringen av
konsumtionen dessa år.
Åldersgruppen 19–64 år har under hela
perioden ökat, vilket till viss del kan förklaras
av invandring. Den helt dominerande verksamheten som åldersgruppen nyttjade var
hälso- och sjukvård.
Åldersgruppen 65–79 år minskade något i
antal första hälften av perioden för att under de
tre sista åren börja öka. Det var 1940-talets
stora barnkullar som då började påverka
storleken på åldersgruppen. Åldersgruppens
nyttjande av kommunala tjänster utgörs främst
av hälso- och sjukvård och till viss del av äldreomsorg.
Den äldsta åldersgruppen, 80 år och äldre,
ökade under hela perioden och bidrog därmed
till att successivt höja den demografiskt
betingade konsumtionen. Denna åldersgrupp
nyttjar främst vård och omsorg samt hälso- och
sjukvård. Förändring av antalet personer i
denna åldersgrupp påverkar den demografiskt
betingade konsumtionen relativt mycket.
Uppdelat på kommuner respektive landsting
står landstingens verksamhet för ca två tredjedelar av den demografiskt betingade konsumtionsökningen under den senaste tioårsperioden.

13
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Fördelning av kostnader för verksamheten 2008

Kommunernas och landstingens s.k. kärnuppgifter utgör en betydande del av den totala
kostnaden för verksamheten. För sektorn som
helhet svarar skolan för ca 28 procent av den
totala kostnaden för verksamheten, hälso- och
sjukvård samt äldre- och handikappomsorg
m.m. för ca 55 procent och övrigt (kultur,
fritid, infrastruktur m.m.) för drygt 17 procent.
Uppdelat på kommuner respektive landsting
står skola, vård och omsorg för nära 80 procent
av verksamhetens kostnader för kommunerna.
För landstingen utgör kostnaderna för hälsooch sjukvård nära 90 procent. Kommunernas
verksamhetskostnader uppgick 2008 till
472 miljarder kronor och landstingens till
230 miljarder kronor.
Diagram 2.5 Fördelning av kommunernas kostnader för
verksamheten 2008
Procent
Övrigt
17%

Förskola &
skolbarns
omsorg
13%

Affärsverk
samhet
6%

Grundskola
17%

IFO exkl ek bistånd
4%
Ekonomiskt
bistånd
2%

Gymnasie
skola
8%

Funktions
hindrade
10%

Äldreomsorg
19%

Övrig utbildning
4%

Källa: Statistiska centralbyrån.

Diagram 2.6 Fördelning av landstingens kostnader för
verksamheten 2008
Procent

Läkemdel inom
läkemedels
förmånen
10%

Regional utveckling
2%

Speiclaiserad
psyk.vård
9%

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting.
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Primärvård
16%

Tandvård
2%

Politisk verksamhet
avseende hälso- &
sjukvård
1%
Övrig hälso- &
sjukvård
7%

Trafik &
infrastruktur
5%

Speiclaiserad
somatisk vård
48%

Det enskilt största kostnadsslaget är personalkostnader.
Inkluderas
personalrelaterade
kostnader i de delar av kommunernas och
landstingens verksamhet som bedrivs av
externa utförare uppgår personalkostnadsandelen för kommunerna till ca 70 procent och
för landstingen till ca 60 procent.
2.4.4

Kommunernas och landstingens
prognoser för 2009

Kommunsektorns budgeterade resultat för
2009 är 6,3 miljarder kronor. Enligt kommunernas och landstingens egna prognoser, insamlade av Statistiska centralbyrån under våren
2009, beräknas resultatet sammantaget minska
till -6,2 miljarder kronor 2009. Enkäten
besvarades av 286 kommuner och samtliga
landsting. Prognosen innebär en försämring
med 14 miljarder kronor jämfört med utfallet
för 2008. Främsta orsaken till den beräknade
försämringen i förhållande till budget är att
skatteintäkterna har reviderats ned. Negativa
resultat ska enligt gällande balanskravsregler
återställas inom tre år om inte synnerliga skäl
föreligger.
Enligt kommunernas prognoser beräknas
resultatet uppgå till -3,2 miljarder kronor 2009.
Kommunernas budgeterade resultat för 2009
var 4,4 miljarder kronor.
Enligt landstingens prognoser beräknas
resultatet uppgå till -3 miljarder kronor 2009.
Landstingens budgeterade resultat för 2009 var
1,9 miljarder kronor.
Andelen kommuner och landsting som
prognostiserar positiva resultat 2009 uppgår till
24 respektive 20 procent. Detta är en kraftig
minskning jämfört med utfallen för 2005–2007,
men även en försämring jämfört med 2008 (se
diagram 2.2).
2.4.5

Ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting

Kommuner och landsting kan hos Skatteverket
ansöka om ersättning för kostnader för
mervärdesskatt avseende icke mervärdesskattepliktig verksamhet m.m. Syftet är att
åstadkomma konkurrensneutralitet vid valet
mellan att bedriva verksamhet i egen regi eller
att lägga ut den på externa utförare. År 2003

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

infördes en statlig finansiering av dessa
ersättningar, samtidigt som statsbidragen
minskades i motsvarande grad (prop.
2001/02:112, bet. 2001/02:FiU17, rskr.
2001/02:296).
Ersättningarna redovisas under inkomsttitel
7222 Kompensation för mervärdesskatt,
kommuner. Utbetalningarna av ersättning för
mervärdesskattekostnader har ökat från
31,9 miljarder kronor 2002 till 43,7 miljarder
kronor 2008, dvs. en genomsnittlig ökning med
5,4 procent per år. År 2008 var ökningstakten 10,2 procent.
Under perioden januari–juni 2009 uppgick
utbetalningarna till 23,3 miljarder kronor, en
ökning med 5,7 procent jämfört med motsvarande period 2008. Utbetalningarna har
under de senaste åren ökat i snabbare takt
jämfört med tidigare och följer i huvudsak
utvecklingen av den kommunala förbrukningen
(köp av materiel och tjänster) och investeringarna.
2.4.6

Äldreanslag 2009 1:4 Tillfälligt
konjunkturstöd till kommuner
och landsting

Efter förslag i 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
(prop.
2008/09:99,
bet.
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) har
riksdagen beslutat om ett tillfälligt stöd till
kommunsektorn på 7 miljarder kronor för 2010
för att mildra effekterna av den ekonomiska
krisen. Medlen fördelas med 70 procent till
kommunerna och 30 procent till landstingen.
Fördelningen på enskilda kommuner respektive
landsting görs med ett enhetligt belopp per
invånare och utbetalas i december 2009.
I hösttilläggsbudget för 2009 (prop.
2009/10:2) föreslås att anslaget ökas med
ytterligare 7 miljarder kronor 2009 till totalt 14
miljarder kronor. Av tillskottet på 7 miljarder
kronor fördelas 6 miljarder kronor med 70
procent till kommunerna och 30 procent till
landstingen. Att stödet avseende 2010 utbetalas
i december 2009 motiveras av behovet av
återstående säkerhetsmarginal under utgiftstaket för 2010.
Den återstående miljarden, som också utbetalas i december 2009, föreslås avsättas till
landstingen för att minska de ekonomiska på-

frestningar som förutses med anledning av
influensapandemin.
Även de nu föreslagna tillskotten avses
fördelas med ett enhetligt belopp per invånare.
2.4.7

Äldreanslag 2006 48:2 Särskilda
insatser i vissa kommuner och
landsting

Totalt har det under perioden 2007–2009
utbetalats 4,2 miljoner kronor av anslagssparandet från äldreanslaget 2006 48:2 Bidrag
till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting för utredningen 2008 års översyn av
kommunstatistik (dir. 2007:146).
Från anslaget finansierades även den i avsnitt
2.4.2 nämnda studien av KFi avseende tillämpningen av förändringar i kommunallagen.

2.5
2.5.1

Politikens inriktning
Ytterligare medel tillförs, men
fortsatt effektivisering nödvändig

Jämfört med bedömningarna i 2009 års
ekonomiska
vårproposition
(prop.
2008/09:100) har det något stabilare
ekonomiska läget och en mer balanserad
riskbild på de finansiella marknaderna minskat
osäkerheten avseende de offentliga finanserna.
Samtidigt finns det behov av ytterligare
åtgärder med anledning av lågkonjunkturen.
Bland annat fortsätter sysselsättningen att
minska. Detta påverkar inte minst kommuner
och landsting, främst genom att skatteunderlaget utvecklas svagt.
Dämpa fallet i sysselsättningen och värna
välfärden

Det finns nu ett visst utrymme för ytterligare
krisåtgärder. Inriktningen på regeringens
politik är att dämpa fallet i sysselsättningen och
motverka att arbetslösheten biter sig fast samt
att värna välfärden. Kommuner och landsting
ansvarar för merparten av de s.k. välfärdstjänsterna såsom utbildning, hälso- och sjukvård samt social verksamhet. Att tillföra den
kommunala sektorn ytterligare medel kan
därmed bidra till att dämpa fallet i den
15
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kommunala sysselsättningen samtidigt som de
kommunala kärnverksamheterna värnas.
Det är mot denna bakgrund som regeringen i
hösttilläggsbudget för 2009 (prop. 2009/10:2)
föreslår att det tillfälliga konjunkturstöd till
kommuner och landsting, som kommer att
utbetalas i december 2009, ökas från 7 miljarder
kronor till 14 miljarder kronor (se avsnitt
2.4.6). Av ökningen på 7 miljarder kronor är
6 miljarder kronor avsedda att användas för
verksamhet 2010 och föreslås som nämnts att
fördelas med 70 procent till kommunerna och
30 procent till landstingen. Det ekonomiska
läget är ansträngt hos landstingen med anledning av den ekonomiska situationen och
påverkas ytterligare av den pågående influensapandemin. Mot bakgrund av detta och för att
minska effekterna på den ordinarie hälso- och
sjukvården i anslutning till influensapandemin
föreslår regeringen att 1 miljard kronor avsätts
särskilt till landstingen.
Därutöver föreslår regeringen att anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning tillfälligt
ökas med 4 miljarder kronor 2010 (se avsnitt
2.6.1). Tillskottet för 2010 uppgår således till
17 miljarder kronor. Därmed kommer den
kommunala sektorn, inklusive effekterna av
sänkta arbetsgivaravgifter, ökade statsbidrag
m.m. och som en följd av utvecklingen av den
kommunala fastighetsavgiften, sammanlagt att
ha fått en resursförstärkning på 38 miljarder
kronor 2010 jämfört med nivån 2006.
I 2009 års ekonomiska vårproposition (prop.
2008/09:100) aviserades en ökning av anslaget
för kommunalekonomisk utjämning med
5 miljarder kronor fr.o.m. 2011. Anslaget ökar
därmed med 1 miljard kronor mellan 2010 och
2011, vilket innebär en långsiktig nivåhöjning
med 5 miljarder kronor jämfört med 2009 (se
avsnitt 2.6.1).
Regeringen följer noga den kommunalekonomiska utvecklingen och återkommer
med bedömningar av det ekonomiska läget i
kommunsektorn.
Fortsatta utmaningar

Även om det nu finns tydliga tecken på en
stabilisering av den ekonomiska utvecklingen
och minskad pessimism i både Sverige och
omvärlden, står vi inför en lång och mödosam
väg tillbaka. Även 2010 beräknas sysselsättningen fortsätta att minska och BNP att
öka endast svagt. Trots ovan redovisade
16

tillskott står därför kommuner och landsting
inför fortsatta utmaningar. De ekonomiska
förutsättningarna för kommunsektorn har varit
goda under de närmast föregående åren, men
under 2009 beräknas skatteunderlaget öka svagt
(se tabell 2.3). En ökning av skatteunderlaget
med 1 procent motsvarar ca 5 miljarder kronor
i ökade skatteintäkter. Som jämförelse kan
nämnas att skatteunderlaget under perioden
2004–2008 ökade med i genomsnitt 4,2 procent
per år, vilket gav kommuner och landsting
utrymme att både satsa på verksamheterna och
förbättra ekonomin. De kommunala konsumtionsutgifterna ökade i fasta priser med i
genomsnitt 1,3 procent per år under denna
period, vilket är mer än vad som motsvarar den
demografiska påverkan på konsumtionen (se
diagram 2.3). Sammantaget har resultatet för
sektorn under senare år legat på en nivå som
torde vara tillfredsställande utifrån kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.
Den kommunala självstyrelsen innebär att
varje kommun och landsting ansvarar för sin
ekonomi och verksamhet, vilket innefattar att
vidta erforderliga åtgärder för att hantera
följderna av den rådande lågkonjunkturen.
Enligt regeringens mening bör dock de
kommunala kärnverksamheterna värnas. De
möjligheter som finns att effektivisera verksamheterna ska samtidigt tas till vara.
Kommuner och landsting arbetar redan med att
effektivisera verksamheten, bl.a. genom jämförelser mellan kommuner och mellan landsting, något som staten på olika sätt stöder.
Regeringen strävar även efter att göra det
möjligt för externa utförare att i större utsträckning svara för välfärdstjänster. En ökad
mångfald av utförare kan bidra till ett effektivare resursutnyttjande.
Regeringen föreslår även riktade satsningar
som påverkar kommuner och landsting.
Exempelvis föreslås temporära utbildningssatsningar inom bl.a. yrkesvux/komvux för att
främja en kraftig och snabbare sysselsättningsuppgång när konjunkturen förbättras. Därtill
införs en aktiveringsåtgärd (Lyft) inom bl.a.
kommunal verksamhet (se utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning, avsnitt
4.2.2 samt utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv, avsnitt 3.6.1).
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2.5.2

Kommunsektorns finansiella
utveckling till och med 2012

Resursförstärkning till kommuner och landsting
bidrar till positiva resultat 2010–2012

Den redovisning av kommunsektorns finansiella utveckling t.o.m. 2012 som ges i denna
proposition (se närmare Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitten 4.7, 8.4.3
och 9.3.3) sammanfattas nedan. Beräkningarna
baseras på nedan redovisade skatteunderlagsprognos (även denna prognos redovisas
närmare i Förslag till statsbudget, finansplan
m.m., avsnitt 7.3.2).
Svag utveckling av skatteunderlaget

Den kraftigt försämrade arbetsmarknaden
medför ett stort fall i utvecklingstakten av
kommunernas skatteunderlag. Även om lönesumman minskar 2009 och endast ökar svagt
2010, får inte detta fullt genomslag i
kommunernas skatteunderlag eftersom en del
av fallet kompenseras av ökade transfereringar.

Resultatet före extraordinära poster uppgick
2008 till 8 miljarder kronor för kommunsektorn som helhet. I jämförelse med 2007 var
det en försämring med 6 miljarder kronor.
För 2009 försämras resultatet ytterligare till
följd av den svagare utvecklingen av skatteunderlaget. Under de senaste åren har konsumtionen ökat relativt starkt, men under 2009
beräknas kostnadsökningarna i fasta priser att
avta. Detta beräknas ske trots att kommuner
och landsting förväntas anpassa antalet
sysselsatta 2009 till den nivå som väntas följa av
konjunkturstödet för 2010, vilket kan förhindra
befarade neddragningar redan i år.
Tabell 2.4 Kommunsektorns finanser 2008–2012
Utfall för 2008, prognos för 2009-2012, miljarder kronor, om annat
ej anges
2008

2009

2010

2011

2012

Inkomster

731

747

773

772

791

Inkomstskatter

500

511

514

525

542

13

14

14

15

14

Tabell 2.3 Kommunsektorns skatteunderlag 2008–2012

Kommunal fastighetsavgift

Procentuell förändring

Statsbidrag exkl.
mervärdesskatt

112

115

137

124

122

Övriga inkomster2

119

122

122

123

127

Utgifter

728

758

773

772

792

Konsumtion

615

635

646

644

660

Övriga utgifter

113

123

127

128

133

Finansiellt sparande

2

-11

0

0

-2

Resultat före extraordinära poster

8

-6

4

6

3

Prognos
2008

2009

2010

2011

2012

Underliggande utveckling
Aktuell beräkning

5,1

1,4

1,3

2,2

3,2

VÅP 2009

4,8

1,0

0,6

2,0

3,1

BP 2009

5,6

4,3

3,7

4,6

Faktisk utveckling
Aktuell beräkning

5,6

1,1

0,6

2,2

3,2
3,1

VÅP 2009

5,2

0,6

0,6

2,0

BP 2009

6,0

4,0

3,7

4,6

Källa: Egna beräkningar.

Den
underliggande
utvecklingen,
dvs.
utvecklingen justerad för regeländringar,
bedöms bli 1,4 respektive 1,3 procent under
2009 och 2010. Enligt den faktiska
utvecklingen beräknas de kommunala skatteintäkterna öka med 1,1 respektive 0,6 procent
under 2009 och 2010. Skillnaden mellan
underliggande och faktisk utveckling under
dessa år förklaras av den genomförda och
aviserade höjningen av det särskilda grundavdraget för pensionärer. Detta kompenseras
dock för kommunernas och landstingens del
genom en motsvarande höjning av statsbidragen (se avsnitt 2.6.1).

1

Skatter och bidrag som andel av BNP inkluderar inkomster från den
kommunala fastighetsavgiften.
2
Övriga inkomster inkluderar kompensation för ingående mervärdesskatt på
den kommunala sektorns inköp av varor och tjänster.
Källor: Statistiska centralbyrån och egna beräkningar.

Till följd av konjunkturstödet beräknas
kommuner och landsting kunna kombinera en
ökad konsumtionsnivå med ett överskott 2010.
De ökade statsbidragen till kommuner och
landsting om totalt 17 miljarder kronor 2010,
som aviserades i 2009 års proposition om
vårtilläggsbudget (prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311) samt
föreslås i hösttilläggsbudget för 2009 (prop.
2009/10:2) bedöms bidra till att motverka
nedgången i sysselsättningen i kommunsektorn
med ca 23 000 personer under 2009 och 2010.
Prognosen för 2011 och 2012 baseras på att
kommuner och landsting ska klara balanskravet, vilket innebär att kostnaderna anpassas
17
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till intäkterna. Givet den information som
fanns tillgänglig när prognosen för konsumtionsutgifterna i kommuner och landsting fastställdes, förutsågs kommunsektorns inkomster
att falla. Det innebär att konsumtionsutgifterna
i volym minskar mellan 2010 och 2011.
Kommunsektorns inkomster har dock
reviderats upp i ett sent skede i arbetet med
propositionen till följd av nya åtgärder samt en
reviderad makrobild. Denna förbättrade
inkomstutveckling har dock inte kunnat
beaktats i prognosen över konsumtionsutgifterna för kommunsektorn 2011–2012.
Hela inkomstförstärkningen har därmed påverkat resultatet, vilket är förklaringen till att
kommunsektorn redovisar positiva resultat
2011 och 2012. Det finns således en stor
sannolikhet att prognosen som presenteras i
denna proposition överskattar konsumtionsoch sysselsättningsneddragningen i kommunsektorn 2011–2012.

2.6

Budgetförslag

2.6.1

1:1 Kommunalekonomisk
utjämning

Tabell 2.5 Anslagsutveckling för 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
Tusental kronor

2008

Utfall

62 497 991

2009

Anslag

64 771 941

2010

Förslag

72 749 251

2011

Beräknat

73 966 536

2012

Beräknat

73 321 536

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

-2
64 771 939

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagets ändamål och utjämningssystemets
syfte är att ge kommuner och landsting goda
och likvärdiga ekonomiska förutsättningar som
bidrar till en effektiv kommunal verksamhet
med hög kvalitet. Anslaget används även som
ett instrument för ekonomiska regleringar
mellan staten och kommunsektorn.
Inom ramen för anslaget redovisas de bidrag
och avgifter som omfattas av lagen (2004:773)
om kommunalekonomisk utjämning (se tabell
2.7). Anslaget är uppdelat på bidrag till och
avgifter från kommuner samt bidrag till och
18

avgifter från landsting. De avgifter som betalas
av kommuner och landsting till staten redovisas
som inkomster under anslaget, som därmed är
nettoberäknat. De bidrag som betalas ut från
anslaget
beräknas
2009
uppgå
till
82 536 miljoner kronor och avgifterna till
17 764 miljoner kronor, vilket ger ett
nettobelopp om 64 772 miljoner kronor. År
2010 beräknas nettobeloppet uppgå till
72 749 miljoner kronor.
I tabell 2.6 redovisas de förändringar som
påverkar ramen för respektive anslagspost i
förhållande till nivån 2009. Förändringarna
kommenteras i det nedanstående.
Höjda generella statsbidrag
I 2009 års ekonomiska vårproposition (prop.
2008/09:100) aviserades en nivåhöjning av
anslaget med 5 miljarder kronor fr.o.m. 2011.
Höjda statsbidrag bidrar till att upprätthålla de
grundläggande välfärdstjänster som kommunsektorn tillhandahåller och till att dämpa nedgången i sysselsättningen i kommunsektorn.
Regeringen föreslår nu att anslaget för
kommunalekonomisk utjämning ökas tillfälligt
med 4 miljarder kronor 2010.
Regleringar enligt finansieringsprincipen

Till följd av ändringar i lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade
(prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr.
2007/08:134) ska kommunerna kompenseras
med 15 miljoner kronor per år. År 2009
kompenserades kommunerna även i efterhand
för andra halvåret 2008 med 7,5 miljoner
kronor, varför det 2010 sker en minskning av
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
med motsvarande belopp.
Grundskoleförordningen (1994:1194) och
gymnasieförordningen (1992:394) har ändrats
avseende modersmålsundervisning i finska och
jiddisch. Merkostnaden för kommunerna beräknades bli 16 miljoner kronor per år. År 2009
kompenserades kommunerna i efterhand även
för ökade kostnader under andra halvåret 2008,
varför anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning minskas med 8 miljoner kronor
2010.
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Från och med den 1 juli 2009 infördes en
barnomsorgspeng (prop. 2008/09:115) och
anslaget ökades med 135 miljoner kronor. I
enlighet med propositionen ökas anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning med ytterligare 85 miljoner kronor fr.o.m. 2010.
Till följd av införandet av allmän förskola för
treåringar(prop. 2008/09:115), som träder i
kraft den 1 juli 2010, ökas anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning 2010 med 220
miljoner kronor. Helårseffekten beräknas bli
440 miljoner kronor, varför anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning ökas med
ytterligare 220 miljoner kronor 2011.
Regeringen avser att under hösten 2009
föreslå riksdagen att skolhuvudmännen ska vara
skyldiga att se till att nytillträdda rektorer får
en obligatorisk befattningsutbildning. För detta
kompenseras kommunerna med 7 miljoner
kronor årligen fr.o.m. 2010 varvid medel
överförs från det under utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning uppförda
anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg till anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning.
Riksdagen har beslutat att bl.a. tillsynen av
verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453),
(SoL) och lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
föras över till Socialstyrelsen fr.o.m. den
1 januari 2010 (prop. 2008/09:160, bet.
2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259). Reformen
innebär bl.a. att Socialstyrelsen får ansvar för all
tillsyn av tillståndspliktig enskilt driven verksamhet enligt SoL och LSS. Från och med den
1 januari 2010 upphör därmed kommunernas
ansvar för den löpande tillsynen av sådan
verksamhet. Det under utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg
uppförda anslaget 9:1 Socialstyrelsen tillförs
därför 32 miljoner kronor från anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning.
Europaparlamentet och rådet antog den
31 mars 2004 ett direktiv (2004/23/EG) om
fastställande av kvalitets- och säkerhetsnormer
för mänskliga vävnader och celler. Ett förslag
till ny lag om vävnader och celler överlämnades
till riksdagen våren 2008 (prop. 2007/08:96).
Kostnaderna för landstingen att i Sverige
genomföra de krav direktiven ställer beräknas
till 119 miljoner kronor per år under tio år. I
samband med budgetproposition för 2008
aviserades att 119 miljoner kronor per år under

perioden 2008–2017 skulle tillföras det
dåvarande anslaget 48:1 Kommunalekonomisk
utjämning inom utgiftsområde 25 Allmänna
bidrag till kommuner. I januari 2009 inkom
Sveriges Kommuner och Landsting med en
begäran om att en del av medlen bör vara
riktade eftersom kostnaderna är olika i
landstingen beroende på verksamhetens art.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 74 miljoner kronor anvisas det
under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg uppförda anslaget 1:10 Bidrag för
mänskliga vävnader och celler för 2010, vilket
medför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning minskas med motsvarande belopp.
Under 2009 har stöd till kommuner för
skolgång för barn som avvisas eller utvisas
betalats ut från anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning. Regeringen föreslår att så
sker även under 2010. Detta innebär att
regeringen
föreslår
att
anslaget
1:1
Kommunalekonomisk utjämning ökas med 50
miljoner. Detta föreslås finansieras genom att
det under utgiftsområde 8 Migration uppförda
anslaget 1:2 Ersättningar och bostadskostnader
minskas med samma belopp.
Barnvaccinationsprogrammet utvidgades i
januari 2009 med vaccination mot pneumokocker. Från och med den 1 januari 2010
utvidgas vaccinationsprogrammet även med
vaccination mot humant papilomvirus (HPV) i
enlighet med beslut av Socialstyrelsen. Anslaget
1:1 Kommunalekonomisk utjämning tillförs 115
miljoner kronor till följd av utvidgningen.
Den nya skollag som regeringen avser att
föreslå riksdagen våren 2010 bedöms medföra
vissa ekonomiska konsekvenser för kommunsektorn. För att kompensera kommunsektorn
för detta tillförs anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning 30 miljoner kronor 2011
och 60 miljoner 2012.
Med anledning av den bedömda sammantagna effektiviseringen för kommunsektorn till
följd av förslagen i propositionen Högre krav
och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop.
2008/09:199) beräknas anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning
minskas
med
675 miljoner kronor 2012. Regeringen kommer
att noga följa kostnadsutvecklingen för skolhuvudmännen.
För att minska risken med företagande och
därmed främja ett ökat entreprenörskap avser
regeringen att föreslå två förändringar i skuld19
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saneringslagen. Genom dessa ändringar
förväntas fler personer att ansöka om skuldsanering. Det ökade antalet ansökningar
bedöms öka efterfrågan på kommunernas
skuldrådgivning. Regeringen avser att under
våren 2010 lämna en proposition till riksdagen.
Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
tillförs till följd av detta 5 miljoner kronor
fr.o.m. 2010.
Regleringar av tidigare års underskott i LSSutjämningen

Enligt lagen (2008:342) om utjämning av
kostnader för stöd och service till vissa
funktionshindrade enligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade
tillämpas
införanderegler
2009
(prop.
2007/08:88,
bet.
2007/08:FiU26,
rskr.
2007/08:186). År 2008 var de sammanlagda
bidragen 31,1 miljoner kronor högre än de
sammanlagda avgifterna, vilket har reglerats
genom en tillfällig minskning av anslaget 2009
med motsvarande belopp. År 2010 återställs
den reglering som engångsvis gjordes 2009.
Till följd av införanderegler i lagen
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd
och service till vissa funktionshindrade
kommer summan av bidragen för utjämningen
att överstiga summan av avgifterna. År 2009 var
de sammanlagda bidragen 15 miljoner kronor
högre än de sammanlagda avgifterna. Regleringen av mellanskillnaden sker genom en
motsvarande minskning av anslaget 1:1
Kommunalekonomisk utjämning. Regleringen
görs med ett års eftersläpning och därför
minskas anslaget 2010 med 15 miljoner kronor.
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Övriga ekonomiska regleringar

Övriga ekonomiska regleringar avser bl.a.
neutraliseringar av effekter av statliga beslut
som påverkar det kommunala skatteunderlaget
och därmed skatteintäkterna för kommuner
respektive landsting.
Höjt särskilt grundavdrag för pensionärer
I denna proposition aviserar regeringen vissa
förändringar rörande beskattningen av
pensionärer (se närmare Förslag till statsbudget, finansplan m.m., avsnitt 7.2.1.2). För
att förbättra pensionärernas disponibla
inkomster bör det förhöjda grundavdraget för
pensionärer förstärkas. Finansdepartementet
kommer att remittera ett förslag och
regeringen avser att i höst återkomma med
förslag till riksdagen. Det kommande förslaget
kommer att föreslås träda i kraft den 1 januari
2010. För kommuner och landsting beräknas
skatteintäkterna till följd av detta minska med
3 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår
därför att anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning ökas med 3 500 miljoner kronor,
varav 2 300 miljoner kronor för kommunerna
och 1 200 miljoner kronor för landstingen.
Skatteavtal mellan Sverige och Danmark
Riksdagen har godkänt ett avtal mellan Sverige
och Danmark om vissa skattefrågor (prop.
2003/04:149, bet. 2003/04:SkU31, rskr.
2003/04:269). Avtalet innehåller bestämmelser
om det system för utjämning som Sverige och
Danmark ska tillämpa beträffande skatt som tas
ut av skatteskyldiga som pendlar över Öresund.
Det utjämningsbelopp som regleras i artikel 6 i
avtalet bör, i det fall ett nettobelopp ska betalas
av Danmark till Sverige, tillföras samtliga
kommuner respektive landsting med ett enhetligt belopp per invånare. Skälet är att
minskningen av skatteintäkterna till följd av
arbetspendling över Öresund fördelas på hela
kommun- respektive landstingskollektivet via
inkomstutjämningen. Anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning ökas med anledning av
detta 2010 med 283 miljoner kronor, varav
185 miljoner kronor för kommunerna och
98 miljoner kronor för landstingen. Fördelningen mellan kommuner och landsting är
gjord i förhållande till den genomsnittliga
skattesatsen för kommuner respektive landsting.
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Tabell 2.6 Tillskott, ekonomiska regleringar m.m., anslag 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Miljoner kronor

Anvisat för 2009

Kommuner
budget
2010

Kommuner
beräknat
2011

Kommuner
beräknat
2012

Landsting
budget
2010

Landsting
beräknat
2011

Landsting
beräknat
2012

47 456

47 456

47 456

17 316

17 316

17 316

3 500

3 500

1 500

1 500

-74

-74

-74

93

93

93

Tillskott i 2009 års ekonomiska vårproposition (prop.
2008/09:100)
Tillskott, förslag i budgetpropositionen för 2010

2 800

1 200

Regleringar enligt finansieringsprincipen
Rapporteringsskyldighet för icke verkställda beslut
enligt LSS

-8

Modersmålsundervisning i finska och jiddisch

-8

Barnomsorgspeng

85

85

85

220

440

440

7

7

7

-32

-32

-32

-50

-50

22

22

30

60

Allmän förskola för treåringar
Kostnader för rektorsutbildning
Tillsyn av socialtjänst
Normer för vävnader och celler
Skolgång för barn som avvisas eller utvisas
Vaccination mot HPV (humant papilomvirus)
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Den nya skollagen
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (prop.
2008/09:199)

-675

Ändring i skuldsaneringslagen

5

5

5

LSS-utjämning
Reglering av underskott 2008
Tillfälligt införandebidrag 2009

31

31

31

-15

-15

-15

2 300

2 300

2 300

1 200

1 200

1 200

98

98

98

19 833

20 133

20 133

Övriga ekonomiska regleringar
Höjt särskilt grundavdrag (SGA) för pensionärer
Utjämningsbelopp Sverige-Danmark
Utvidgad fastighetsavgift

185

185

185

-130

-130

-130

53 834

53 189

Förlängning av nationellt jämförelseprojekt
Summa

-2
52 916

Utvidgad fastighetsavgift
Regeringen beslutade i september 2009 lagrådsremissen Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor.
En proposition avses lämnas senare under
hösten. Lagändringarna avses träda i kraft den
1 januari 2010.
I lagrådsremissen föreslås att systemet med
kommunal fastighetsavgift ska utvidgas så att
det omfattar även fastigheter med småhus som
saknar byggnadsvärde och tomtmark för
småhus som är bebyggda med småhus på ofri
grund. Fastighetsavgiften för småhus som
saknar byggnadsvärde kommer att beräknas på
samma sätt som för småhus med byggnadsvärde, dvs. som den ordinarie fastighetsavgiften. Fastighetsavgiften för småhus på ofri

grund och tomtmark som är bebyggd med
småhus på ofri grund föreslås bli hälften av den
ordinarie fastighetsavgiften per småhus, dock
högst 0,75 procent av byggnadsvärdet respektive tomtmarksvärdet. För kommunerna
beräknas fastighetsavgiftsmedlen öka med
130 miljoner kronor.
På samma sätt som när den kommunala
fastighetsavgiften infördes 2008 kommer den
nu föreslagna utvidgningen av den kommunala
fastighetsavgiften att innebära att en minskning
av statsbidragen till kommunerna bör göras.
För 2010 görs en reglering med 130 miljoner
kronor. Samtidigt höjs de fastighetsavgiftsmedel som 2010 utbetalas till kommunerna
med motsvarande belopp, vilket föranleder en
21

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 25

ändring av lagen (2007:1413) om utbetalning
till kommuner av fastighetsavgiftsmedel för
2008–2010.

i anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.
För 2010 beslutar Skatteverket senast den
20 januari 2010 preliminärt om bidrag och
avgifter för varje kommun och landsting.
Senast den 15 april 2010 fastställs bidragen och
avgifterna.
Beloppen i tabell 2.7 för bidrag och avgift avseende inkomstutjämning, kostnadsutjämning,
strukturbidrag och införandebidrag styrs av de
regler för beräkningarna som anges i lagen
(2004:773) om kommunalekonomisk utjämning och förordningen (2004:881) om
kommunalekonomisk utjämning. Respektive
anslagspost minskas med summan av bidrag
och avgifter (delsumma i tabell 2.7). Mellanskillnaden
utgör
regleringsbidrag
eller
regleringsavgift som fördelas mellan kommunerna respektive landstingen med ett enhetligt
belopp per invånare.

Det nationella jämförelseprojektet förlängs
Det
nationella
jämförelseprojektet
för
kommunerna föreslås förlängas ett år och för
2010 tillföras 2,3 miljoner kronor (se avsnitt
2.6.3). För att finansiera en ökning av anslaget
1:3 Bidrag till organisationer inom det
kommunalekonomiska området föreslås att
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
minskas med 2,3 miljoner kronor 2010 (se
avsnitt 2.6.3).
Specificering av anslaget
I tabell 2.7 redovisas per anslagspost (kommuner respektive landsting) en prognos för
2010–2012 för de bidrag och avgifter som ingår

Tabell 2.7 Bidrag och avgifter inom anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning
Miljoner kronor
Kommuner
budget 2010

Kommunerna
beräknat 2011

Kommunerna
beräknat 2012

Landstingen
budget 2010

Landsting
beräknat 2011

Landsting
beräknat 2012

Inkomstutjämningsbidrag

52 933

54 097

55 828

17 222

17 601

18 164

Inkomstutjämningsavgift

-3 946

-4 033

-4 162

-2 152

-2 200

-2 270

Kostnadsutjämningsbidrag

5 551

5 551

5 551

1 414

1 414

1 414

Kostnadsutjämningsavgift

-5 564

-5 564

-5 564

-1 412

-1 412

-1 412

1 525

1 525

1 525

656

656

656

90

0

0

53

0

0

50 588

51 576

53 178

15 780

16 059

16 552

Regleringsbidrag

2 328

2 258

11

4 053

4 074

3 581

Regleringsavgift

0

0

0

0

0

0

52 916

53 834

53 189

19 833

20 133

20 133

Strukturbidrag
Införandebidrag
Delsumma

Summa anslagspost
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Regeringens överväganden
Tabell 2.8 Härledning av anslagsnivån 2010–2012 för 1:1
Kommunalekonomisk utjämning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

64 771 941

64 771 941

64 771 941

7 977 310

9 194 595

8 549 595

72 749 251

73 966 536

73 321 536

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag

kostnaden
(prop.
2007/08:88,
bet.
2007/08:FiU26, rskr. 2007/08:186). Summan av
avgifterna ökar emellertid i motsvarande
omfattning.
Avgiften redovisas på statsbudgetens
inkomstsida och uppgår 2009 till totalt
2 793 miljoner kronor, vilket till följd av de
införanderegler som gäller för 2009 är
15 miljoner kronor mindre än bidraget.
Differensen regleras 2010 genom en motsvarande minskning av anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Regeringen föreslår att 72 749 251 000 kronor
anvisas under anslaget 1:1 Kommunalekonomisk
utjämning för 2010. För 2011 beräknas anslaget
till 73 966 536 000 kronor och för 2012 till
73 321 536 000 kronor.

Regeringens överväganden
Tabell 2.10 Härledning av anslagsnivån 2010–2012 för
1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

2 259 064

2 259 064

2 259 064

548 824

548 824

548 824

2 807 888

2 807 888

2 807 888

Förändring till följd av:

2.6.2

Beslut

1:2 Statligt utjämningsbidrag för
LSS-kostnader

Överföring till/från andra
anslag
Övrigt

Tabell 2.9 Anslagsutveckling för 1:2 Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader

1

Förslag/beräknat anslag
1

Tusental kronor

2008

Utfall

2 259 063

2009

Anslag

2 806 966

2010

Förslag

2 807 888

2011

Beräknat

2 807 888

2012

Beräknat

2 807 888

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

922
2 807 888

Inklusive tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för kostnadsutjämning
mellan kommuner för verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade och lagen (1993:389) om
assistansersättning. Bidraget finansieras med en
utjämningsavgift för LSS-kostnader som
betalas av kommunerna till staten.
Utgiftsprognosen för anslaget 2009 är
2 808 miljoner kronor, vilket är 549 miljoner
kronor högre än anvisat belopp. Orsaken till
den förhållandevis kraftiga ökningen är att
spridningen mellan kommunerna har ökat.
Detta beror bl.a. på förändringar i utjämningssystemet. Det s.k. koncentrationsindexet har
tagits bort och dessutom har vissa förändringar
gjorts beträffande vilka individer och insatser
som ska beaktas vid beräkningen av standard-

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).

I budgetpropositionen för 2009 anvisades
2 259 064 000 kronor under anslaget. Anslaget
ökas med 548 824 000 kronor fr.o.m. 2010.
Omslutningen i kostnadsutjämningen ökar
vanligtvis från det ena året till det andra. Det
råder dock varje år osäkerhet om hur stor
ökningen blir. Regeringen föreslår att
2 807 888 000 kronor anvisas under anslaget 1:2
Statligt utjämningsbidrag för LSS-kostnader för
2010. För 2011 och för 2012 beräknas anslaget
till 2 807 888 000 kronor för respektive år.
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2.6.3

1:3 Bidrag till organisationer
inom det kommunalekonomiska
området

Tabell 2.11 Anslagsutveckling för 1:3 Bidrag till
organisationer inom det kommunalekonomiska området
Tusental kronor

2008

Utfall

8 050

2009

Anslag

8 050

2010

Förslag

6 350

2011

Beräknat

4 050

2012

Beräknat

4 050

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
8 050

Anslaget används för bidrag till två organisationer inom det kommunalekonomiska
området, Rådet för kommunal redovisning och
Rådet för främjande av kommunala analyser.
Åren 2007–2010 utbetalas även medel från
anslaget till ett nationellt jämförelseprojekt.
Rådet för kommunal redovisning
Rådet för kommunal redovisning (RKR) är en
ideell förening för normbildning i kommunala
redovisningsfrågor med uppgift att främja god
redovisningssed i enlighet med lagen
(1997:614) om kommunal redovisning. Medlemmar i föreningen är staten och Sveriges
Kommuner och Landsting. Dessa har i avtal
förbundit sig att årligen stödja föreningens
verksamhet ekonomiskt med vardera högst
1 050 000 kronor per år.
Rådet för kommunal redovisning har i en
skrivelse i april 2009 till Regeringskansliet
(Finansdepartementet)
avseende
statens
åtagande, anhållit om bidrag för 2010 med
1 050 000 kronor (dnr Fi2009/3790).
Rådet för främjande av kommunala analyser
År 2005 bildades den ideella föreningen Rådet
för främjande av kommunala analyser (RKA).
Medlemmar i föreningen är staten och Sveriges
Kommuner och Landsting.
Rådet ska tillhandahålla nyckeltal i en databas för jämförelser i kommunsektorn. Databasens syfte är att stödja uppföljningen av
måluppfyllelse
och
resursanvändning
i
kommuner och landsting. Föreningens uppgifter är vidare bl.a. att utveckla befintliga
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nyckeltal och ta fram ytterligare nyckeltal med
särskilt fokus på sådana som mäter kvalitet
samt marknadsföra databasen för en ökad
användning.
Staten och Sveriges Kommuner och Landsting har i avtal förbundit sig att årligen stödja
föreningens verksamhet ekonomiskt med högst
3 miljoner kronor vardera.
Rådet för främjande av kommunala analyser
har i en skrivelse i juni 2009 till Regeringskansliet (Finansdepartementet) avseende statens åtagande, anhållit om bidrag för 2010 med
3 miljoner kronor (dnr Fi2009/4608).
Ett nationellt jämförelseprojekt
För perioden 2007–2009 har staten och
Sveriges Kommuner och Landsting ingått en
överenskommelse om att genomföra ett
nationellt jämförelseprojekt. Syftet med
projektet är att åstadkomma konkreta förbättringar i verksamheterna genom jämförelser
mellan kommuner och mellan landsting.
Satsningen ska öka intresset för kvalitativa
resultat och nya sätt att leda och styra
verksamheten med jämförelser som en naturlig
del.
Det övergripande målet för projektet är att
det ska stödja kommunernas arbete med att
öka effektiviteten och kvaliteten i sin
verksamhet. Huvudmålet är att projektet ska
resultera i konkreta verksamhetsförbättringar.
Sveriges Kommuner och Landsting har
under våren 2009 inkommit med en skriftlig
beskrivning av det arbete som hittills genomförts (dnr Fi2006/255). Vid denna tidpunkt
deltog 187 kommuner. För landstingens del
genomförs utvecklingsprogrammet Mäta för
att leda. Denna del av det nationella jämförelseprojektet kommer att slutredovisas i september
2009.
Statens bidrag till projektet uppgår till
4 miljoner kronor årligen under perioden
2007–2009. Ytterligare 1,2 miljoner kronor
tillfördes projektet under 2008 från äldreanslaget 2006 48:2 Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting. Medlen skulle
användas för att öka möjligheterna att nå målet
om 200 deltagande kommuner och med inriktning att öka antalet mindre kommuners
medverkan i projektet. Totalt uppgår bidraget
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till det nationella jämförelseprojektet därmed
till 13,2 miljoner kronor för dessa tre år.
Ännu har ställning inte tagits till hur arbetet
ska bedrivas efter 2009. En utvärdering ska
göras under våren 2010. Denna utvärdering ska
analyseras innan slutlig ställning tas till
projektets framtid.
I avvaktan på utvärderingen föreslås att det
nationella jämförelseprojektet, vad avser
kommunerna, förlängs med ett år och att ytterligare 2,3 miljoner kronor tillförs projektet
under 2010. Jämfört med tidigare år medför
detta lägre belopp en något reviderad inriktning
som avses preciseras i tilläggsavtal mellan staten
och Sveriges Kommuner och Landsting.
Mot bakgrund av att alla kommuner inbjudits att delta i projektet under den gångna
treårsperioden, det stora antalet deltagande
kommuner och att erfarenheterna från
projektet får antas komma alla kommuner till
godo föreslås att finansieringen 2010 sker
genom att medel tillförs detta anslag från
anslaget 1:1 Kommunalekonomisk utjämning.

Regeringens överväganden
Tabell 2.12 Härledning av anslagsnivån 2010–2012 för
1:3 Bidrag till organisationer inom det
kommunalekonomiska området
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

8 050

8 050

8 050

-4 000

-4 000

-4 000

6 350

4 050

4 050

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag

2 300

Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Anslagsnivån sänks planenligt med 4 miljoner kronor per år från 2009 i
enlighet med beslut i samband med budgetpropositionen 2007/08:1. Samtidigt
ökas anslaget tillfälligt 2010 med 2,3 miljoner kronor för det nationella
jämförelseprojektet.

Regeringen föreslår att 6 350 000 kronor
anvisas under anslaget 1:3 Bidrag till organisationer inom det kommunalekonomiska området
för 2010. För 2011 och för 2012 beräknas
anslaget till 4 050 000 kronor för respektive år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

bemyndigar regeringen att under 2010
besluta att ramanslaget 1:1 Räntor på
statsskulden får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt 3.2),

3.

bemyndigar regeringen att under 2010
överskrida ramanslaget 1:4 Garantier för
vissa utländska instituts insättningar m.m.
om det är nödvändigt för att fullgöra
statens betalningsåtaganden (avsnitt 6.3).

2.

bemyndigar regeringen att under 2010
besluta att ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning får överskridas om det är nödvändigt för att fullgöra statens betalningsåtaganden (avsnitt
5.3),

4.

för 2010 anvisar anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt
följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslag

1:1
1:2
1:3
1:4

Anslagstyp

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning
Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m.

Summa

Ramanslag
Ramanslag

23 000 000

Ramanslag
Ramanslag

160 000

9 000

1 000
23 170 000
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2 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
omfattar räntor på statsskulden, oförutsedda
utgifter, Riksgäldskontorets provisionskostnader
i samband med upplåning och skuldförvaltning
samt garantier för vissa utländska instituts insättningar. Utgiftsområdet ingår inte i utgifterna
under utgiftstaket för staten.
Målet för statsskuldsförvaltningen är att skulden ska förvaltas så att kostnaden för skulden
långsiktigt minimeras samtidigt som risken i
förvaltningen beaktas. Förvaltningen ska ske
inom ramen för de krav penningpolitiken ställer.
Ramförändringarna för utgiftsområdet förklaras främst av utvecklingen på anslaget 1:1 Räntor
på statsskulden. Ränteutgifterna förväntas bli ca
9 miljarder kronor lägre 2010 jämfört med 2009,
vilket beror på låga marknadsräntor som både

minskar ränteutgifterna och leder till större
överkurser vid emission. De låga ränteutgifterna
beror också på att valutakursförluster beräknas
sjunka väsentligt jämfört med 2009.
Åren 2011 och 2012 gör en stigande statsskuld och stigande marknadsräntor att de totala
ränteutgifterna återigen stiger.
Upplåningsstrategi och valet av upplåningsteknik gör att ränteutgifterna kan uppvisa stora
svängningar mellan åren även om skuldutvecklingen och valutakursen är stabil. Statsbudgeten
avräknas med de kassamässiga ränteutgifterna. I
de kassamässiga ränteutgifterna exkluderas
valuta- och kursdifferenser. För att studera den
underliggande utvecklingen av ränteutgifterna
bör den kostnadsmässiga redovisningen
användas.

Tabell 2.1 Utgiftsutveckling inom utgiftsområde 26
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

33 126

33 700

32 250

23 000

34 000

40 500

1:2 Oförutsedda utgifter

11

9

9

9

10

10

1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och skuldförvaltning

69

160

176

160

160

160

1:4 Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning

1

5 089

0

0

0

1:5 Garantier för vissa utländska instituts
insättningar m.m.

1

1

0

0

23 170

34 170

40 670

1:1 Räntor på statsskulden

Totalt för
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

33 206

33 871

37 524
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Tabell 2.2 Härledning av ramnivån 2010–2012
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Tabell 2.3 Ramnivå 2009 realekonomiskt fördelad.
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Miljoner kronor

Miljoner kronor
2010

Anvisat 2009 1

33 871

2011

33 871

33 871

-1

-1

-1

Volymer 3
Överföring till/från andra
utgiftsområden
Övrigt 4

-10 700

300

6 800

Ny ramnivå

23 170

34 170

40 670

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2007 (bet. 2007/08:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade räntenivåer och valutakurser.
3
Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek.
4
Övriga faktorer som påverkar anslagsnivån är främst räntan på Riksgäldskontorets in- och utlåning.

10

1

2

Summa ramnivå

10
23 160
23 170

Anm.: Den realekonomiska fördelningen baseras på utfallet 2007 samt på kända
förändringar av anslagens användning.
1
Med transfereringar avses inkomstöverföringar dvs. utbetalningar av bidrag
från staten till exempelvis hushåll, företag eller kommuner utan att staten
erhåller någon direkt motprestation.
2
Med ränteutgifter avses räntor på statsskulden.

Övriga makroekonomiska
förutsättningar 2

1

Transfereringar
Ränteutgifter

Förändring till följd av:
Beslut

2010

2012
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3 Räntor på statsskulden

3.1

1:1 Räntor på statsskulden

Tabell 3.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

33 126 316

2009

Anslag

33 700 000

2010

Förslag

23 000 000

2011

Beräknat

34 000 000

2012

Beräknat

40 500 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 573 684

linjerna är besluten om skuldens löptid och
sammansättning, då dessa parametrar är avgörande för avvägningen mellan kostnad och risk.
Mer om resultatet för statsskuldsförvaltningen
redovisas i utgiftsområde 2, avsnitt 10 Riksgäldskontoret.

32 250 000

3.2

Statsskuldsräntor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Från anslaget finansieras utgifter för räntor på
statsskulden. Anslaget avräknas utgiftsmässigt
och påverkas främst av statsskuldens storlek,
ränte- och valutakurser samt Riksgäldskontorets
upplånings- och skuldförvaltningsteknik. Riksgäldskontoret har rätt att vid behov överskrida
anslaget.
Utfallet på anslaget 2008 blev cirka 7 miljarder
kronor lägre än anvisade medel i den ursprungliga statsbudgeten. Det beror framför allt på
högre överkurser vid emission än beräknat,
vilket beror på att marknadsräntorna föll under
året.
För 2009 beräknas utfallet bli ca 1,5 miljarder
kronor lägre än anvisade medel. Löpande räntebetalningar både i svenska kronor och valuta blir
väsentligt lägre än vad som beräknades beroende
på lägre marknadsräntor. Det motverkades dock
av högre valutakursförluster, som beror på den
svaga kronan.
Regeringen
styr
statsskuldförvaltningen
genom årliga riktlinjebeslut. Riksgäldskontoret
lämnar förslag till riktlinjerna. Centralt i rikt-

Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor
Den budgetpåverkande redovisningen av statsskuldsräntorna är utgiftsmässig och i princip
baserad på hur mycket som betalas varje år dvs.
kassamässig. Ränteutgifterna blir därmed starkt
beroende av vilka upplåningstekniker som
tillämpas och kan uppvisa stora svängningar
mellan åren som inte direkt kan hänföras till den
underliggande skuld-, ränte- och valutakursutvecklingen under motsvarande period. De
utgiftsmässiga statsskuldsräntorna för perioden
2008−2012 redovisas i tabell 3.2.
Ett sätt att analysera kostnaderna för statsskulden är att studera hur mycket räntekostnader som genereras under en viss period. I
tabell 3.3 redovisas därför de kostnadsmässiga
statsskuldsräntorna för perioden 2008–2012.
Kostnadsmässig redovisning innebär att räntorna
periodiseras över lånets löptid, vilket innebär att
den ränta som genererats under perioden istället
för faktiska betalningar, beaktas. I den utgiftsmässiga redovisningen beaktas endast ränteutbetalningar i samband med att exempelvis
kuponger eller obligationer förfaller.
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Förutom löpande ränteutgifter samt över- och
underkurser från emissionerna, utgörs de totala
ränteutbetalningarna även av utgifter i form av
realiserade kursdifferenser vid förtidsinlösen av
lån samt realiserade valutakursdifferenser (se
tabell 3.2). De periodiserade räntorna, som visas
i tabell 3.3, används vid beräkningen av statens
finansiella sparande. För dessa beräkningar ska
inte värdeförändringar räknas med. Följaktligen
tas inte heller orealiserade omvärderingar av
statsskulden med avseende på ändringar i marknadsräntor och växelkurser upp som kostnader
för statsskulden.
Tabell 3.2 Utgiftsmässiga statsskuldsräntor
Miljarder kronor
2008

2009

2010

2011

2012

39,1

26,5

28,0

33,0

41,0

9,6

5,5

5,0

5,0

6,5

Över-/underkurser vid
emission 1

-8,0

-10,0

-8,0

-2,5

0,0

Summa räntor

40,7

22,0

25,0

35,5

47,5

Räntor på in- och
utlåning2

-4,8

-5,0

-5,0

-5,0

-5,5

Valutaförluster/
-vinster3

-6,5

12,5

1,0

2,0

0,0

3,9

3,0

3,5

3,0

0,0

Övrigt

-0,2

-0,3

-1,5

-1,5

-1,5

Summa ränteutgifter

33,1

32,3

23,0

34,0

40,5

Räntor på lån i
svenska kronor
Räntor på lån i utländsk valuta

Kursförluster/
-vinster4

1

Om Riksgäldskontoret (RGK) emitterat en obligation med en kupongränta som är
högre än marknadsräntan uppstår en överkurs, vilket innebär att RGK får den
diskonterade mellanskillnaden mellan marknadsräntan och kupongräntan av
köparen. Underkurser uppstår vid motsatt förhållande.
2
Posten utgörs av nettoräntebetalningar till myndigheters m.fl. behållningar och
skulder hos RGK. Posten ingår inte längre i redovisningen av de kostnadsmässiga
räntorna då den inte påverkar det finansiella sparandet. RGK:s nettoutlåning till
myndigheter m.fl. påverkar statskulden genom lånebehovet. Myndigheternas
nettoräntekostnader avräknas deras eventuella anslag. Posten in- och utlåning
förhindrar att myndigheternas nettoräntekostnader dubbelräknas på statsbudgeten. Om kostnaderna för statsskulden ska analyseras bör dessa nettokostnader inte ingå.
3
Vid lösen eller omsättning av lån i utländsk valuta realiseras valutakursförluster eller valutakursvinster beroende på hur valutakursen utvecklats sedan lånet
tecknades. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och statsbudgetens saldo,
men inte statens finansiella sparande.
4
Kursförluster uppstår vid förtidsinlösen av lån som har en högre kupongränta än
marknadsräntan vid återköpstillfället. Kursvinster uppstår vid motsatt förhållande. Posten påverkar statsbudgetens utgifter och saldo, men inte statens
finansiella sparande.
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Tabell 3.3 Kostnadsmässiga statsskuldsräntor
Miljarder kronor

Summa räntor enligt
tabell 3.2
Summa kostnadsjustering
Summa räntekostnader
1

1

2008

2009

2010

2011

2012

40,7

22,0

25,0

35,5

47,5

2,8

9,8

7,5

-1,0

-5,0

43,6

31,8

32,5

34,5

42,5

Exklusive realiserade valuta- och kursdifferenser.

Bemyndigande att överskrida anslaget
Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

överskrida anslaget 1:1 Räntor på statsskulden
under 2010 om det är nödvändigt för att kunna
fullgöra statens betalningsåtaganden.
Regeringen begär årligen ett bemyndigande att
vid behov överskrida ramanslaget 1:1 Räntor på
statsskulden. Under 2008 utnyttjade regeringen
inte bemyndigandet. Inte heller 2009 bedömer
regeringen att detta bemyndigande kommer att
behöva utnyttjas enligt prognosen i denna
proposition.

3.3

Faktorer som påverkar
ränteutgifterna

Storleken på statsskulden, räntenivåer och den
svenska kronans växelkurs mot andra valutor är
de viktigaste faktorerna för ränteutgifternas
storlek. Den upplåningsteknik som Riksgäldskontoret väljer kan på kort sikt få betydande
effekter på ränteutgifterna, främst genom att
ränteutgifter omfördelas över tiden, t.ex. genom
över- och underkurser vid emission.
Ränteutgifterna för statsskulden blev 14 miljarder kronor lägre 2008 jämfört med 2007.
Förändringen beror framför allt på valutadifferenser i utländsk valuta. Valutakursvinsterna blev
6,5 miljarder kronor för 2008 jämfört med en
förlust på 2,5 miljarder kronor 2007.

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

Diagram 3.1 Statsskuldsräntor (utgiftsmässiga) 2000–2012
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kronor. Detta förklaras främst av att statsbudgetens saldo beräknas vara negativt under
perioden.
Som andel av BNP beräknas skulden öka från
34 procent vid årsskiftet 2008/2009 till
40 procent vid slutet av beräkningsperioden.
Statsskuldens utveckling i både nominella belopp
och som andel av BNP illustreras i diagram 3.2
nedan.
Diagram 3.2 Statsskuld i miljarder kronor och som andel av
BNP 2000–2012
Statsskuld M dkr

Av diagram 3.1 framgår att de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna har minskat från 90 miljarder kronor 2000 till 33 miljarder kronor 2008.
Detta beror främst på att statsskulden minskat
samt på lägre marknadsräntor. Som andel av
BNP minskade statsskuldsräntorna under motsvarande period från 4 till 1,0 procent.
För 2009 prognostiseras de utgiftsmässiga
statsskuldsräntorna till 32,3 miljarder kronor. År
2010 bedöms de utgiftsmässiga räntorna bli ca 9
miljarder kronor lägre än 2009 för att sedan stiga
successivt till cirka 42,5 miljarder kronor i slutet
av perioden. De låga ränteutgifterna 2010 beror
på låga marknadsräntor och större överkurser
vid emission. Det beror också på att valutakursförluster beräknas sjunka väsentligt jämfört med
2009. Åren 2011 och 2012 gör en stigande
statsskuld och stigande marknadsräntor att de
totala ränteutgifterna återigen stiger.
Beräknat som andel av BNP prognoseras
statsskuldsräntorna öka något från 1,1 procent
2009 till 1,2 procent 2012.
3.3.1

Statsskulden och statsbudgetens
saldo

Statsskuldens storlek förändras i takt med statsbudgetens saldo och ändrade skulddispositioner.
En skulddisposition är exempelvis en omvärdering av valutaskulden till aktuella valutakurser.
Omvärderingen påverkar statsskuldens storlek
men inte budgetsaldot.
Vid utgången av 2008 uppgick den konsoliderade statsskulden till 1 062 miljarder kronor,
vilket var en minskning med 52 miljarder kronor
jämfört med utgången av 2007.
Från utgången av 2009 fram till utgången av
2012 prognoseras statsskulden att öka från
1 159 miljarder kronor till 1 356 miljarder
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År 2004 uppvisade statsbudgetens saldo ett
underskott på 51 miljarder kronor men under
åren 2005–2008 vändes underskottet till överskott. Överskottet för 2008 blev 135 miljarder
kronor.
För 2009 beräknas statsbudgetens saldo
uppvisa ett underskott på 196 miljarder kronor
varav hälften förklaras av utlåningen till Riksbanken. De kommande åren beräknas underskottet successivt minska och 2012 beräknas
underskottet bli 51 miljarder kronor. Underskotten 2009–2012 förklaras, förutom av nämnd
utlåning, av den pågående lågkonjunkturen. I
diagram 3.3 nedan åskådliggörs utfallet för
statsbudgeten saldo för perioden 2000–2008
samt prognosen för 2009–2012.
Diagram 3.3 Statsbudgetens saldo 2000–2012
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3.3.2

Ränte- och valutakursutveckling

Värdet på den svenska kronan påverkar inte bara
statsskuldens storlek utan även ränteutgifterna
för valutaskulden uttryckt i kronor. En svagare
krona ökar ränteutgifterna och en starkare krona
minskar ränteutgifterna. Därutöver påverkas
ränteutgifterna av valutakursförändringar mellan
andra valutor än kronan. När ett lån förfaller
realiseras en valutakursdifferens, vilken läggs till
ränteutgifterna.

mandat att fatta beslut om hur statsskulden ska
förvaltas under förutsättning att målet om att
minimera kostnaderna med beaktande av risk
uppfylls.
Statsskuldens fördelning i olika skuldslag
framgår av diagram 3.5. En första indelning kan
göras mellan lån i svenska kronor och utländsk
valuta. För skulden i svenska kronor görs vidare
en indelning i nominella och reala låneinstrument.

Diagram 3.4 Ränteförutsättningar

Diagram 3.5 Statsskuldens (inkl. skuldskötselinstrument)
fördelning på instrument
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Som en följd av den pågående lågkonjunkturen
har det generella ränteläget sjunkit under 2009. I
takt med att konjunkturen återhämtar sig
bedöms att räntorna successivt kommer att stiga
de närmaste åren (diagram 3.4 och tabell 3.4).
Tabell 3.4 Ränteförutsättningar
Procent årsgenomsnitt
2009

2010

2011

2012

Statsskuldväxel 6-mån

0,39

0,42

0,82

1,81

Statsobligation 5-års

2,54

3,07

3,57

4,02

Tyskland 5-års

2,49

2,97

3,47

3,97

USA 6-mån

0,30

1,04

2,85

4,11

3.3.3

Upplåning

De övergripande strategierna för förvaltningen
av statsskulden bestäms årligen av regeringen i
ett riktlinjebeslut. Det viktigaste innehållet i
beslutet är skuldens räntebindningstid och
fördelningen mellan nominell skuld i svenska
kronor, real skuld i svenska kronor och skuld i
utländsk valuta. Inom de fastställda ramar som
bestämts av regeringen har Riksgäldskontoret
14

Realobligationer
19,3%

Källa: Riksgäldskontoret.

Nominella lån i svenska kronor
Knappt hälften av statsskulden är finansierad
med nominella lån i svenska kronor. De två låneinstrument som används är i huvudsak statsskuldväxlar och statsobligationer. I upplåningen
från hushåll står premieobligationer för den
största delen.
Statsskuldväxlar har en löptid som normalt
uppgår till högst 6 månader. En statsskuldväxel
är ett så kallat nollkuponginstrument. Räntan är
skillnaden mellan det belopp som staten erhåller
när växeln emitteras och det belopp som staten
återbetalar vid förfall. Den korta löptiden på
statsskuldväxlar gör att en förändring i räntenivån slår igenom relativt snabbt på räntekostnaderna.
Statsobligationer har en fast årlig kupongränta, vilket innebär att räntan betalas ut årligen
med ett lika stort belopp varje gång. Normalt
finns cirka 10 olika statsobligationer med en
löptid på mellan 1 och 15 år. Sedan våren 2009
finns även en 30-årig obligation. Initialt brukar
kupongräntan och marknadsräntan, den ränta
som används för att beräkna obligationens pris,
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vara ungefär densamma. Marknadsräntan förändras vanligtvis efterhand, vilket får till följd att
obligationerna får en överkurs alternativt en
underkurs. När Riksgäldskontoret emitterar
obligationer med överkurs betraktas det som en
ränteintäkt och som en ränteutgift när motsvarande sker vid underkurs. Det gör att de
kassamässiga räntorna för enskilda år kan variera
betydligt. De kostnadsmässiga räntorna påverkas
däremot inte av över- och underkurser.
Reala lån i svenska kronor
Förenklat uttryckt får den som köper en realobligation en real ränta plus kompensation för
inflation. Realobligationer finns både med årlig
kupongränta och som nollkupongare. Räntan för
realobligationer med kupong räknas upp med
inflationen, liksom det belopp som återbetalas på
förfallodagen. För nollkupongare räknas återbetalningsbeloppet upp med inflationen. Det
innebär att en stor del av räntan betalas först när
lånet förfaller. I likhet med vad som gäller för
nominella obligationer uppstår det över- och
underkurser, vilka vid sidan av relationen mellan
kupongränta och marknadsränta även är
beroende av inflationen.
Nominella lån i utländsk valuta
Valutaskulden är finansierad dels i obligationer
direkt i utländsk valuta, dels med s.k. kron/valutaswappar. Kron/valutaswappar är avtal där
en räntebetalning i kronor byts mot en räntebetalning i utländsk valuta, t.ex. i euro. Andelen
kron/valutaswappar av den totala valutaskulden
var cirka 44 procent per den 31 juli. Kron/valutaswappar har använts då det varit mer kostnadsmässigt fördelaktigt jämfört med att låna direkt i
utländsk valuta.

Diagram 3.6 Finansiering av valutaskulden per valuta
Andelar 2009-07-31
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Riksgäldskontorets styrelse fastställer varje år ett benchmark för hur fördelningen mellan olika valutor inom den utländska skulden ska se ut. Avvikelserna
från benchmark i den faktiska valutafördelningen regleras genom derivattransaktioner i en s.k. ”currency overlay”. En del av valutaskulden finansieras med lån i
kronor, som sedan swappas till exponering i utländsk valuta. Finansieringen av
valutaskulden visas i ovanstående diagram och exponeringen efter derivattransaktioner visas i diagram 3.7.
Källa: Riksgäldskontoret.

Derivat
Derivat används i huvudsak i valutaskulden. En
typ av derivat som nämnts ovan är kron/valutaswappar vilka används för att skapa exponering i
en annan valuta. Andra derivat används för att
skapa en viss fördelning mellan olika valutor i
valutaskulden och för att styra den genomsnittliga räntebindningstiden.
Derivatkontrakten ger upphov till ränteutgifter och ränteinkomster som är beroende av
ränte- och valutakursutvecklingen. Derivaten är
en del av upplåningstekniken som syftar till att
låna så billigt som möjligt, samtidigt som risken i
förvaltningen kan styras.
Diagram 3.7 Valutaskuldens fördelning per valuta efter
derivattransaktioner
Andelar 2009-07-31
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3.4

Känslighetsanalys

Förändrade ränteantaganden
En ökning av korta och långa svenska marknadsräntor med en procentenhet från och med
augusti 2009 till och med årsskiftet 2009/2010
skulle öka de kassamässiga statsskuldsräntorna
med cirka 2,6 miljarder kronor under året.
Effekten på de kostnadsmässiga statsskuldsräntorna skulle bli cirka 0,8 miljarder kronor.
Om den svenska marknadsräntan under ett
enskilt år ökar eller minskar med en procentenhet blir de kassamässiga statsskuldsräntorna
året då förändringen inträffar cirka 8,2 miljarder
kronor högre respektive lägre, medan räntorna
året därpå ökar respektive minskar med 0,7 miljarder kronor.
Effekten på de kostnadsmässiga statsskuldsräntorna om svenska räntan är en procentenhet
högre eller lägre än beräkningsantagandena för
ett enskilt år blir cirka 2,7 miljarder kronor
högre eller lägre innevarande år och året därpå
cirka 1,5 miljarder kronor högre eller lägre.
Förändrade valutaantaganden
En förstärkning respektive försvagning av kronkursen med en procent från och med 2010 skulle
minska respektive öka realiserade valutakursdifferenser med cirka 0,6 miljarder kronor per år.
Detta gäller en generell förändring av kronkursen. I de fall kronan rör sig åt olika håll
gentemot olika valutor kan enprocentiga förändringar gentemot valutaskuldportföljen implicera
avsevärt större ökningar eller minskningar av de
realiserade valutadifferenserna. Vidare kan effekten förstärkas vid stora, kortfristiga rörelser i
växelkurserna. Realiserade vinster eller förluster
till följd av växelkurser påverkar enbart de kassamässiga statsskuldsräntorna.
Förändrade antaganden avseende budgetsaldot
En förbättring av statsbudgetens saldo med 20
miljarder kronor ett enskilt år skulle minska de
kassamässiga statsskuldsräntorna med cirka
0,6 miljarder kronor från och med året efter det
att förändringen inträffar. Det första året blir
effekten ungefär hälften, dvs. cirka 0,3 miljarder
kronor. Beräkningen är schablonmässig. Beroende på när förändringen inträffar under året och
hur det förändrade lånebehovet påverkar finansieringen kan effekten bli något annorlunda.

16

3.5

Regeringens överväganden

Tabell 3.5 Härledning av anslagsnivån 2010–2012, för
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden
Miljoner kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

33 700 000

33 700 000

33 700 000

-10 700 000

300 000

6 800 000

23 000 000

34 000 000

40 500 000

Förändring till följd av:
Beslut
Övriga
makroekonomiska
förutsättningar 2
Volymer 3
Överföring till/från
andra anslag
Övrigt 4
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.
2
Makroekonomiska förutsättningar som påverkar utgifterna är förändrade
räntenivåer och valutakurser.
3
Volymkomponenten utgörs av effekten av statsskuldens storlek.
4
Övriga faktorer som påverkar anslagsnivån är främst räntan på
Riksgäldskontorets in- och utlåning.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 23 000 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:1 Räntor på statsskulden för 2010. För
2010 beräknas anslaget till 34 000 000 000
kronor och 2012 beräknas anslaget till
40 500 000 000 kronor.
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4 Oförutsedda utgifter

4.1

1:2 Oförutsedda utgifter

Tabell 4.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

10 810

2009

Anslag

9 000

2010

Förslag

9 000

2011

Beräknat

10 000

2012

Beräknat

10 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

119
9 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

4.2

Omfattning

Ett särskilt anslag finns upptaget på statsbudgeten för att vid behov kunna användas för oförutsedda utgifter. Anslaget för innevarande budgetår uppgår till 9 miljoner kronor. Medel från
anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i
varje enskilt fall.

4.3

Regeringens överväganden

ella ändamål om andra medel inte står till förfogande. Regeringen har från detta anslag betalat
ut t.ex. belopp som staten genom lagakraftvunnen dom ålagts att betala, belopp som staten
till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta,
samt skador inom landet som uppkommit
genom tidigare krigsförhållanden (se prop.
1997/98:1, utgiftsområde 26, s.13 f). Regeringen
bör även fortsättningsvis få betala ut ersättning
för skador av sådan natur.
Anslaget får inte användas för att tillgodose
behov som omtalas i 9 kap. 3 § tredje stycket
regeringsformen, dvs. behov av medel för rikets
försvar under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden.
Det ankommer på regeringen att i efterhand
anmäla till riksdagen vilka utgifter som täckts
genom att medel från anslaget tagits i anspråk.
Användningen av anslaget under 2008 redovisas i
Årsredovisningen för staten 2008.
Anslagets karaktär medger inte någon närmare bedömning av omfattningen för oförutsedda utgifter.
Regeringen föreslår att 9 000 000 kronor
anvisas under ramanslaget 1:2 Oförutsedda
utgifter för 2010. För 2011 och 2012 bör anslaget
beräknas till 10 000 000 kronor.

Enligt regeringens bedömning behövs även fortsättningsvis ett anslag för oförutsedda utgifter.
Anslaget bör få disponeras för utgifter som är av
så brådskande art att ärendet inte hinner underställas riksdagen samtidigt som utgifterna inte
lämpligen kan täckas av andra medel som står till
regeringens förfogande.
Under en lång följd av år har riksdagen även
medgett att anslaget får användas för vissa speci17
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5 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och
skuldförvaltning

5.1

1:3 Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband
med upplåning och
skuldförvaltning

Tabell 5.2 Utveckling av provisionskostnader 2004-2009
Miljoner kronor
Utfall 2005-2008 och prognos 2009

Försäljningsprovisioner

Tabell 5.1 Anslagsutveckling

Provisioner externa
förvaltare2

Tusental kronor

2008

Utfall

68 675

2009

Anslag

160 000

2010

Förslag

160 000

2011

Beräknat

160 000

2012

Beräknat

160 000

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Övriga provisioner

176 000

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.
1
Inklusive tilläggsbudget enligt 2009 års tilläggsbudgetproposition
(bet.2008/09:FiU21) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna
proposition.

5.2

Futures provisioner

91 325

Omfattning

Anslaget avser provisionskostnader relaterade till
upplåning och förvaltning av statsskulden.
Samtliga provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning redovisas utanför utgiftstaket, vilket innebär att de behandlas
på samma sätt som ränteutgifterna på statsskulden.
Till följd av vad finansutskottet framfört (bet.
2006/07:FiU4) redovisar regeringen ett tydligare
underlag för bedömning av anslagets nivå.

3

Summa
provisionskostnader

1

2005

2006

2007

2008

2009

61,0

59,6

61,6

45,6

100,5

10,8

7,8

10,9

10,5

65,0

16,4

12,8

9,4

9,8

10,0

6,7

8,2

4,0

2,7

0,5

94,9

88,4

85,9

68,7

176,0

1

Provisioner som betalas ut till Riksgäldskontorets (RGK) återförsäljare.
2
Provisioner som betalas ut till externa förvaltare i samband med RGK:s
förvaltning av valutaskulden.
3
Provisioner per kontrakt som betalas ut när RGK handlar i futures
(standardiserat terminskontrakt).
Källa: Riksgäldskontoret och egna beräkningar.

Vid försäljning av statspapper använder sig
Riksgäldskontoret (RGK) av återförsäljare.
Återförsäljarna ersätts med provisioner för detta
uppdrag. Genom att använda återförsäljare kan
RGK effektivisera försäljningen och därigenom
sänka kostnaderna för förvaltningen av statsskulden. Provisionskostnadernas fördelning och
utveckling sedan 2005 redovisas i tabell 5.2. Som
tabellen visar, utgörs merparten av provisionskostnaderna av försäljningsprovisioner till de
banker som agerar som mellanhänder vid försäljningen av RGK:s lån. Dessa återförsäljare tar på
sig hanteringskostnader och i vissa fall risker
som de kompenseras för genom provisioner.
Under perioden 2005–2008 har de totala
provisionskostnaderna minskat från 95 miljoner
kronor till 69 miljoner kronor. För 2009 bedöms
prognosen öka till 176 miljoner kronor.
19

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

Ökningen beror främst på att ett nytt 30-årigt
lån emitterats genom syndikering, men även att
det sista premielånet 2008 gavs ut sent på året
men att anslaget belastades först 2009.
Utgifterna på anslaget påverkas främst av
försäljningsprovisioner för statspapper. Försäljningsprovisionerna är relativt stabila eftersom de
till stor del baseras på en grundprovision per
återförsäljare och att antalet återförsäljare sällan
förändras. Den största delen av försäljningsprovisionerna är fast, men fördelningen mellan
återförsäljarna varierar utifrån deras marknadsandel. För de reala obligationerna varierar storleken även med hur stor andel av den utbjudna
volymen som tilldelas. Om RGK får en ny återförsäljare av statsobligationer ökar grundprovisionen med 600 000 kronor. För de reala
obligationerna varierar provisionerna utifrån
kvoten mellan totalt tilldelade volymer och totalt
utbjuden volym. Där får varje återförsäljare
minst 75 000 kronor och maximalt 1 500 000
kronor.
Försäljningsprovisionerna för premieobligationer har ett direkt samband med hur mycket
som säljs och hur stor andel av den totala försäljningen som RGK säljer själva. Hur mycket
som säljs har samband med de förfall som sker i
nära anslutning till det nya lånet, ju större förfall
desto större volymer säljs. Av den totala försäljningen säljer RGK ungefär hälften själva.
Återförsäljarna ersätts enligt nuvarande avtal
med mellan 0,5 och 0,7 procent av försäljningsbeloppet beroende på lånets löptid.

5.3

Regeringens överväganden

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

överskrida ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets
provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning under 2010 om det är
nödvändigt för att kunna fullgöra statens
betalningsåtaganden.

Regeringen begär årligen ett bemyndigande att
vid behov överskrida ramanslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning. Under 2008
utnyttjade inte regeringen bemyndigandet att
överskrida ramanslaget. Bemyndigandet utnytt20

jades senast 2003 då utfallet på anslaget uppgick
till 152 miljoner kronor, vilket var 12 miljoner
kronor högre än vad som anvisats av riksdagen.

5.4

Regeringens överväganden

Tabell 5.3 Härledning av anslagsnivån 2010–2012 för
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i
samband med upplåning och skuldförvaltning
Tusental kronor

Anvisat 2009

1

2010

2011

2012

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

160 000

Förändring till följd av:
Beslut
Överföring till/från andra
anslag
Övrigt
Förslag/beräknat anslag
1

Statsbudget enligt riksdagens beslut i december 2008 (bet. 2008/09:FiU10).
Beloppet är således exklusive beslut på tilläggsbudget under innevarande år.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår
regeringen att 160 000 000 kronor anvisas under
anslaget 1:3 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning för 2010. För åren 2011 och 2012 beräknas
anslaget till 160 000 000 kronor.
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6 Garantier för vissa utländska instituts
insättningar m.m.

6.1

1:4 Garantier för vissa utländska
instituts insättningar m.m.

6.3

Bemyndigande att överskrida
anslaget

Tabell 6.1 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Anslag

1 000

2010

Förslag

1 000

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0
0

Regeringens förslag: Regeringen bemyndigas att

under 2010 överskrida ramanslaget 1:4 Garantier
för vissa utländska instituts insättningar m.m. om
det är nödvändigt för att fullgöra statens
betalningsåtaganden.

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till
tilläggsbudget i samband med denna proposition.

6.2

Omfattning

Anslaget är till för att betalning ska kunna
utföras av eventuella utgifter som uppstår på
grund av lagen (2008:812) om statliga garantier
till insättare i utländska filialer.
Regeringen föreslår att ett formellt belopp på
1 000 000 kronor anvisas under anslaget 1:4
Garantier för vissa utländska insättningar m.m.

21

Avgiften till
Europeiska
gemenskapen

27

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Förslag till statsbudget för 2010

Avgiften till Europeiska gemenskapen
Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................................................... 5

2

Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen ................................... 7
2.1
Omfattning.............................................................................................. 7
2.2
Utgiftsutveckling .................................................................................... 8
2.3
Mål ........................................................................................................... 9
2.4
Resultatredovisning ................................................................................ 9
2.4.1
EU-budgetens utgiftsutfall 2008............................................................ 9
2.4.2
Utfall för avgiften till EU-budgeten 2008........................................... 10
2.5
Analys och slutsatser ............................................................................ 10
2.6
Revisionens iakttagelser........................................................................ 11
2.7
Politikens inriktning ............................................................................. 11
2.8
Budgetförslag ........................................................................................ 12
2.8.1
93:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen ........................................ 12

3

Bemyndigande ...................................................................................................... 17

3

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Tabellförteckning
Anslagsbelopp ...................................................................................................................5
2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet.................................................................9
2.2 Preliminärt utfall per utgiftsrubrik 2008, betalningar .............................................10
2.3 Anslagna medel samt utfall för 2008........................................................................10
2.4 Anslagsutveckling......................................................................................................12
2.5 Tullavgift ....................................................................................................................13
2.6 Sockeravgifter ............................................................................................................13
2.7 Mervärdesskattebaserad avgift..................................................................................13
2.8 BNI-baserad avgift och Storbritannien-avgift.........................................................14
2.9 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av EU:s sockersektor......................14

4

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. bemyndigar regeringen att ikläda staten de
åtaganden som följer av EU-budgeten för
budgetåret 2010 avseende åtagandebemyndiganden (avsnitt 3),

2. för budgetåret 2010 anvisar anslag under
utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
gemenskapen enligt följande uppställning:

Anslagsbelopp
Tusental kronor
Anslagstyp

Anslag

1:1
Summa

Avgiften till Europeiska gemenskapen

Ramanslag

29 680 044
29 680 044

5
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2 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska
gemenskapen

2.1

Omfattning

Europeiska unionens allmänna budget upprättas
med stöd av artikel 268 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen. EU-budgetens utgifter och inkomster ska balansera varandra och det är budgetens utgifter som styr nivån på de totala inkomsterna.
EU-budgetens inkomster utgörs främst av avgifter från medlemsstaterna. Avgifterna betecknas Egna medel och regleras i rådets beslut nr
436/2007/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om
systemet för Europeiska gemenskapernas egna
medel. Enligt artikel 269 i EG-fördraget fattar
rådet detta beslut med enhällighet.
Det finns tre typer av egna medel: s.k. traditionella egna medel (tullar och liknande avgifter
samt särskilda sockeravgifter), en mervärdesskattebaserad avgift samt en avgift baserad på
medlemsstaternas bruttonationalinkomst (BNI).
Utöver de tre typerna av egna medel finansieras
EU-budgeten till en mindre del, ca 1 procent, av
gemenskapsskatter på löner och pensioner för
anställda vid EU-institutionerna, EES-ländernas
bidrag samt en del andra mindre poster.
Egnamedelssystemet innehåller också ett antal
omfördelningskomponenter av finansieringsbördan, dvs. rabatter på medlemsstaternas EU-avgifter. För det första finns en särskild budgetre-

duktion för Storbritannien, vanligen kallad den
brittiska rabatten. Denna beräknas genom en
formel som huvudsakligen baserar sig på differensen mellan Storbritanniens EU-avgift exklusive rabatt och det återflöde som Storbritannien
får från EU-budgeten. Rabatten minskar Storbritanniens EU-avgift med ca 25 procent jämfört
med vad som hade varit fallet utan rabatt. Storbritanniens rabatt finansieras av övriga medlemsstater. Sveriges andel av finansieringen av
den brittiska rabatten utgör således en särskild
del av Sveriges EU-avgift. Sverige, Österrike,
Tyskland och Nederländerna betalar dock endast
25 procent av sin ordinarie finansieringsandel av
den brittiska rabatten.
För det andra har Sverige och Nederländerna
fr.o.m. 2007 särskilda nedsättningar av den BNIbaserade delen av EU-avgiften. Sveriges nedsättning uppgår till 150 miljoner euro per år i 2004
års priser. Nederländernas nedsättning uppgår
till 605 miljoner euro per år i 2004 års priser.
För det tredje betalar Sverige, Nederländerna,
Tyskland och Österrike en mindre momsbaserad
avgift än övriga medlemsstater. Sverige och Nederländerna betalar motsvarande 0,1 procent av
sin mervärdesskattebas, Tyskland betalar 0,15
procent och Österrike 0,225 procent, medan övriga medlemsstater betalar motsvarande 0,30
procent av sin mervärdesskattebas.
7
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Utgifterna på statsbudgeten för 2010 utgörs
av Sveriges betalningar under året till kommissionen avseende EU-budgeten för 2010 samt
eventuella korrigeringar avseende tidigare år.
Avgiften kan förändras under löpande budgetår
till följd av bl.a. faktisk uppbörd av tullar och
importavgifter, utfallet av EU-budgeten tidigare
år, förändringar av medlemsstaternas BNI och
mervärdesskattebaser samt eventuella beslut om
förändringar av EU-budgetens utgiftssida.
Historiskt sett har betydande förändringar av
dessa slag skett under löpande budgetår.
Budgetens storlek begränsas av ett antal långsiktiga ramverk. För det första finns en begränsning i rådets beslut om egna medel1 som
innebär att det totala beloppet som tas ut som
avgifter från medlemsstaterna inte får överskrida
1,24 procent av EU:s totala BNI. I samma beslut
anges att EU-budgetens anslag för åtaganden
inte får överskrida 1,31 procent av EU:s samlade
BNI. Vidare begränsas utgifterna av den s.k. fleråriga budgetramen (kallades tidigare finansiella
perspektivet) som innehåller tak för utgifterna
fördelat på olika utgiftsrubriker (utgiftsområden). Budgetramen slås fast i ett s.k. interinstitutionellt avtal mellan rådet, parlamentet och
kommissionen.
Vid Europeiska rådets möte i december 2005
enades EU:s medlemsstater om en flerårig budgetram för perioden 2007–2013. Ramen innebär
att EU-budgetens totala utgifter under perioden
får uppgå till maximalt 864 miljarder euro, uttryckt i 2004 års priser, vilket motsvarar ca
1 procent av EU:s totala BNI under perioden
2007-2013.

2.2

Utgiftsutveckling

I tabell 2.1 redovisas utgiftsutvecklingen inom
utgiftsområdet. Utfallet för 2008 uppgick till
31 526 miljoner kronor vilket var ca 1,4 miljarder
kronor högre än anvisat på statsbudgeten. Avvikelsen i förhållande till statsbudgeten förklaras
dels av att växelkursen för Sveriges avgift 2008
fastställdes till 9,44 kronor/euro (sista noteringsdagen 2007), vilket var högre än vad som be-

1 Rådets beslut nr 436/2007/EG, Euratom av den 7 juni 2007 om

systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel.
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räknades vid tiden för statsbudgeten för 2008,
dels av att det gjordes revideringar av nationalräkenskaperna för tidigare år i såväl Sverige som i
andra medlemsstater, vilket ledde till en högre
BNI- och mervärdesskattebaserad avgift för Sverige 2008 än vad som hade beräknats.
EU-avgiften är generellt svår att prognostisera. Storleken på EU-budgetens utgifter beror
på osäkra faktorer som marknadsutvecklingen
inom jordbrukssektorn, medlemsstaternas förmåga att medfinansiera och få bidrag från bl.a.
EU:s program inom sammanhållningspolitiken,
takten i genomförandet av EU-program m.m.
Såväl medlemsstaterna som Europeiska kommissionen har svårt att göra exakta prognoser på
dessa områden. Vidare avgörs storleken på Sveriges avgift av utvecklingen av BNI och mervärdesskattebasen inte bara i Sverige utan även i
EU:s övriga 26 medlemsländer. Ett annat svårprognostiserat område som har betydelse är
olika medlemsstaters tullintäkter. Även växelkursen har betydelse för storleken på avgiften,
vilket ytterligare försvårar prognosarbetet.
För budgetåret 2009 beräknas utgifterna bli ca
3,6 miljarder kronor lägre än vad som är anvisat
på statsbudgeten för 2009, inklusive vårtilläggspropositionen 2009. Detta förklaras delvis av att
Sveriges tullintäkter har minskat jämfört med
tidigare beräkningar, vilket i sin tur i första hand
beror på minskad handel. En ytterligare orsak är
att Sveriges andel av EU:s samlade BNI beräknas
bli lägre än tidigare prognostiserat. Det sistnämnda beror dels på en något större minskning
i tillväxttakten i Sverige jämfört med EU-genomsnittet, dels på att deprecieringen av kronan
leder till en minskning av Sveriges BNI mätt i
euro. Sveriges andel av EU:s samlade BNI beror
dock av naturliga skäl även till stor del på utvecklingen av andra medlemsstaters BNI, inklusive relationerna mellan samtliga valutor som förekommer inom EU. En viktig förklaring till de
kraftiga förändringar som har skett av prognosen
är därför den osäkerhet som funnits avseende
den ekonomiska utvecklingen i såväl Sverige som
i övriga EU det senaste året. Även uppdaterade
data avseende medlemsstaternas mervärdesskattebaser har påverkat prognosen. Sveriges mervärdesskattebas beräknas bli lägre än tidigare beräknat. Därtill har den s.k. brittiska rabatten påverkats av den ekonomiska utvecklingen i Storbritannien, inklusive den kraftiga deprecieringen
av det brittiska pundet, vilket i sin tur påverkar
storleken av Sveriges finansiering av rabatten.
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Tabell 2.1 Utgiftsutvecklingen inom utgiftsområdet
Miljoner kronor
Utfall
2008

Budget
2009 1

Prognos
2009

Förslag
2010

Beräknat
2011

Beräknat
2012

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

31 526

23 811

19 904

29 680

30 842

32 862

Totalt förutgiftsområde 27

31 526

23 811

19 904

29 680

30 842

32 862

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet. 2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21,
prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslagsnivån för 2009 ligger betydligt lägre än
avgifterna tidigare år. Det beror på att det nya
egnamedelsbeslutet, där BNI- och mervärdesskattebaserade reduktioner för Sverige ingår (se
avsnitt 2.1) har trätt i kraft under 2009.
Reduktionerna gäller årligen 2007–2013. Eftersom beslutet har trätt i kraft först 2009 regleras
även reduktionerna för 2007 och 2008 under
2009, vilket förklarar den låga EU-avgiften 2009.
Till följd av reduktionerna av Sveriges BNIoch mervärdesskattebaserade avgiftsdelar i det
nya egnamedelsbeslutet beräknas Sveriges EUavgift 2010 och 2011 bli lägre än 2008. Detta
trots att EU-budgetens utgifter förväntas bli
högre 2010 och 2011 än 2008.
EU-avgiften för 2012 beräknas bli högre till
följd av att utbetalningarna i stödprogrammen
inom främst jordbruks- och sammanhållningspolitiken då beräknas vara högre än i början av
programperioden.

2.3

2.4

Resultatredovisning

2.4.1

EU-budgetens utgiftsutfall 2008

Utgifterna på EU-budgeten delas in i betalningsbemyndiganden (betalningar) och åtagandebemyndiganden (åtaganden)2 . Summan av åtaganden som togs i anspråk 2008 uppgick till ca
128,3 miljarder euro, motsvarande ca 1 230 miljarder kronor vid växelkursen 9,61 kronor/euro3 . Budgeterade åtaganden uppgick till ca
129,5 miljarder euro under året. Utnyttjandegraden för åtaganden uppgick därmed till ca 99
procent.
Utgifterna (betalningarna) för EU-budgeten
fördelade sig 2008 så som framgår av tabell 2.2.

Mål

Målet för den svenska budgetpolitiken i EU ligger fast i enlighet med riksdagens beslut (prop.
1994/95:40,
bet.
1994/95:FiU5,
rskr.
1994/95:67). Det innebär bl.a. att Sverige ska
verka för en effektiv och återhållsam budgetpolitik inom EU samt att belastningen på statsbudgeten ska hanteras i linje med de principer
för finansiering av EU-medlemskapet som riksdagen har fastslagit. Målet innebär även att Sverige ska verka för en kostnadseffektiv användning av EU:s budgetmedel.
2 Ett åtagande som görs i EU-budgeten kan leda till betalningar från

densamma såväl det aktuella budgetåret som kommande år. Betalningarna
i EU-budgeten avser att täcka de belopp som faktiskt förväntas betalas ut
det aktuella året.
3 Vilket var genomsnittskursen 2008.

9

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

Tabell 2.2 Preliminärt utfall per utgiftsrubrik 2008, betalningar

Tabell 2.3 Anslagna medel samt utfall för 2008
Miljoner kronor

Miljoner euro

Utgiftsrubrik

Utfall

Utfall i
procent

Andel i
procent

1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

9 502

94

9

1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

35 555

99

32

2. Skydd och förvaltning av
naturresurser 4

52 267

98

47

3. Medborgarskap, frihet,
säkerhet och rättvisa

1 262

91

1

4. EU som global partner

7 191

90

7

4 467

90

4

207

100

0

110 451

98

100

5. Administration

3

6. Kompensationer
Totalt

De budgeterade betalningsanslagen för 2008
uppgick till totalt 113,8 miljarder euro5 . Preliminärt uppgick utfallet av totala betalningarna 2008
således till ca 98 procent av budgeterade betalningar. Genomförandegraden bör dock ses mot
bakgrund av att det under 2008 lades ändringsbudgetar som sänkte de budgeterade betalningsanslagen med sammanlagt ca 4 555 miljoner
euro. Jämfört med den ursprungliga budgeten
för 2008 uppgick utfallet 2008 till ca 94 procent.
En relativ kraftig ursprunglig överbudgetering
således.
2.4.2

Utfall för avgiften till EU-budgeten
2008

Utfallet för den svenska EU-avgiften blev ca
31 526 miljoner kronor, vilket är 1 404 miljoner
kronor, motsvarande ca 4,7 procent, högre än
vad som anvisades på statsbudgeten.

4 Häri ingår utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken.
5Exklusive administrativa utgifter för andra institutioner

än

kommissionen. Pensioner för samtliga institutioner ingår dock. Utfall för
övriga institutioners administrativa utgifter finns ännu inte tillgängligt.
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Anslag

Utfall

1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen

30 121 940

31 525 830

Totalt utgiftsområde

30 121 940

31 525 830

Skillnaden förklaras dels av att växelkursen för
Sveriges avgift 2008 fastställdes till 9,44 kronor/euro (sista noteringsdagen 2007), vilket var
högre än tidigare beräknat, dels av att det gjordes
revideringar av nationalräkenskaperna för tidigare år i såväl Sverige som i andra medlemsstater,
vilket ledde till en högre avgift för Sverige 2008
än vad som tidigare hade beräknats.

2.5

Analys och slutsatser

Under 2008 uppnåddes flera resultat som ligger i
linje med målet för den svenska budgetpolitiken
i EU. EU-budgeten för 2009 beslutades avseende betalningsanslagen till 116,1 miljarder euro.
Beslutet innebär en ökning av betalningarna med
0,3 miljarder euro (0,3 procent) jämfört med
budgeten för 2008. Avseende åtagandeanslagen
beslutades de i budgeten för 2009 till 133,8 miljarder euro. Det innebär en marginal på 3,1 miljarder euro till taket för åtaganden i den fleråriga
budgetramen avseende 2009. Jämfört med 2008
ökar åtagandena med 3,3 miljarder euro (2,5 procent). Sammanfattningsvis bedöms dessa resultat, vad gäller marginalerna till taken i den fleråriga budgetramen, ligga i linje med målen för
den svenska budgetpolitiken i EU. Att upprätthålla tillräckliga marginaler mellan de årliga budgetarna och taken i den fleråriga budgetramen är
nödvändigt för att undvika revideringar av budgetramen.
I samband med förhandlingarna om budgeten
för 2009 beslutades emellertid om en engångsökning av budgetramen i syfte att kunna
finansiera en snabbinsatsmekanism för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna under 2008-2010. För detta
ändamål överfördes under 2008 medel från Katastrofreserven till utgiftskategorin EU som global
aktör. 2009 finansieras verksamheten bland annat genom ett tillskott av medel från Flexibilitetsinstrumentet, som ligger utanför budgetramen

PROP. 2009/10:1 UTGIFTSOMRÅDE 27

I december 2008 nåddes en politisk överenskommelse om översynen av jordbruksreformen
2003, den s.k. hälsokontrollen av jordbrukspolitiken. Överenskommelsen innebär att en rad instrument för marknadsåtgärder (bl.a. offentlig
lagring och exportsubventioner) tas bort och att
utvecklingen mot mer direkt utbetalda stöd till
jordbruket fortsätter och intensifieras. För den
svenska EU-avgiften innebär det bättre möjligheter att beräkna faktiska utgifter och därmed
avgiftens storlek. Detta eftersom jordbruksutgifterna blir mindre beroende av utveckling av
marknaderna för jordbruksprodukter. Samtidigt
ökar kostnaderna för jordbrukspolitiken varje år
i takt med att de länder som blev medlemmar
2004 respektive 2007 stegvis fasas in i direktstödsprogrammen.
Vad gäller EU:s sammanhållningspolitik har
kommissionen gjort mer realistiska, lägre, prognoser över betalningsnivåerna jämfört med tidigare år. Prognoserna påverkar storleken på den
svenska avgiften, som dock revideras i efterhand
baserat på faktiskt utfall av betalningarna.
I uppgörelsen från Europeiska rådets möte i
december 2005 om långtidsbudgeten 2007–2013
ingår att kommissionen ska presentera en rapport med en översyn av EU:s budget, innefattande både utgifts- och inkomstsidan. I september 2007 presenterade kommissionen meddelandet "Budgetreform för ett Europa i förändring.
Dokument för offentligt samråd inför budgetöversynen 2008/09" (SEK(2007)1188 slutlig) i
syfte att inleda ett offentligt samråd med intresserade parter och starta en öppen debatt om
EU:s finanser. Regeringen meddelade i juni 2008
sin syn på budgetöversynen genom en inlaga till
kommissionen. Regeringens inlaga finns liksom
andra bidrag att läsa på kommissionens
webbplats
www.ec.europa.eu/budget/reform.
Kommissionen förväntas i slutet av 2009 presentera en rapport som kommer att ligga till
grund för det fortsatta arbetet med budgetöversynen.
Under 2008 fortsatte ratificeringsprocessen
avseende EU:s nya inkomstsystem, det nya s.k.
egnamedelsbeslutet. Riksdagen godkände beslutet den 5 mars 2008 (prop. 2007/08:41, bet.
2007/08:FiU12, rske. 2007/08:135). I början av
2009 hade samtliga medlemsstater godkänt beslutet som därefter trädde i kraft. Beslutet innebar att de nya rabatterna på mervärdesskatte- respektive BNI-avgiften för bl.a. Sverige, som beskriv i avsnitt 2.1, börjar gälla.

För budgetåret 2008 lämnar den svenska regeringen för första gången ett nationellt intygande avseende hanteringen av EU-medel. Intygandet ingår som en del i Årsredovisning för
staten (skr. 2008/09:101). Intygandet syftar dels
till att öka riksdagens insyn i hur Sverige fullgör
sitt förvaltningsansvar och hur tilldelade EUmedel används, dels till att stärka den interna
styrningen och kontrollen vid de myndigheter
som ansvarar för att förvalta medlen.
Under våren 2008 beslutade regeringen (SFS
2008:119) att ändra namnet på EU-bedrägerirådet, som är placerat vid Ekobrottsmyndigheten
till Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen
(SEFI-rådet). Rådet ska på ett effektivare och
tydligare sätt främja en effektiv och korrekt användning av EU-relaterade medel samt effektivare åtgärder mot bedrägerier, missbruk och
annan oegentlig hantering av sådana medel i Sverige.

2.6

Revisionens iakttagelser

Riksrevisionen har inte lämnat några invändningar.
Resultatet från den årliga granskning som Europeiska revisionsrätten gör finns ännu inte tillgängligt avseende 2008. En redogörelse för revisionsrättens iakttagelser avseende 2007 återfinns
i avsnitt 7.5 i Årsredovisning för staten (skr.
2008/09:101).

2.7

Politikens inriktning

Den svenska EU-budgetpolitikens grundläggande mål ligger fast. Regeringen avser att verka
för en reformering och modernisering av utgiftssidan med omprioriteringar mellan utgiftsrubrikerna och en minskning av den totala utgiftsvolymen. I den mån tillräcklig reformering och
omprioritering inte uppnås på EU-budgetens
utgiftssida, krävs även fortsättningsvis korrigeringar, rabatter etc. på inkomstsidan. Detta för att
undvika att vissa medlemsstater, så som Sverige,
får betala alltför höga nettoavgifter till EU:s
budget (nettoavgift avspeglar skillnaden mellan
vad en medlemsstat betalar till EU-budgeten och
vad medlemsstaten får i återflöde i form av stöd
och bidrag).
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Arbetet med översynen av EU:s budget (se
avsnitt 2.5) pågår. Vägledande för Sverige är här,
liksom för arbetet med budgeten i stort, principerna om subsidiaritet, europeiskt mervärde,
proportionalitet och sund ekonomisk förvaltning. Regeringen har utifrån denna analys i sitt
svar till kommissionen framfört att reformer och
besparingar behövs avseende framför allt jordbrukspolitiken och sammanhållningspolitiken.
Analysen visar vidare att områden där åtgärder
kan påvisa europeiskt mervärde är konkurrenskraft, miljö och klimat, rättsliga och inrikes
frågor samt externa åtgärder. Denna inriktning
skapar förutsättningar för en modern EU-budget som fokuserar på insatser som ger ett tydligt
europeiskt mervärde.
Vad gäller EU:s årsbudget innebär kommissionens budgetförslag för 2010, i förhållande till
2009, en ökning med ca 1,5 procent för åtaganden och en ökning av betalningarna med ca 5,3
procent. Den högre nivån för betalningar jämfört med 2009 förklaras till stor del av ökade utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken
och sammanhållningspolitiken. Direktstöden
inom jordbrukspolitiken ökar bland annat på
grund av att de nya medlemsstaterna fasas in och
sammahållningspolitiken ökar i enlighet med den
beslutade profilen på den fleråriga budgetramen
2007–2013.
Restriktivitet är en utgångspunkt för den fortsatta behandlingen av budgetförslaget för 2010.
Detta innebär bland annat att betalningsanslagen
bör läggas på rimliga nivåer och att tillräckliga
marginaler upprätthålls mellan de årliga budgetarna och taken i den fleråriga budgetramen.
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2.8

Budgetförslag

2.8.1

93:1 Avgiften till Europeiska
gemenskapen

Tabell 2.4 Anslagsutveckling
Tusental kronor

2008

Utfall

31 525 830

Anslagssparande

-1 403 890

Utgiftsprognos

19 904 027

2009

Anslag

23 811 3981

2010

Förslag

29 680 044

2011

Beräknat

30 842 256

2012

Beräknat

32 862 422

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Anslaget används för betalning av avgiften till
Europeiska gemenskapens allmänna budget
(EU-budgeten), vilken regleras i rådets beslut
om gemenskapernas egna medel (2007/436/EG,
Euratom). Vidare används anslaget till betalning
av avgift till en tillfällig fond för omstrukturering
av EU:s sockersektor.
Anslaget får även användas för att finansiera
räntekostnader som kan uppstå till följd av förseningar i avgiftsinbetalningarna till EU-budgeten. Sådana räntekostnader kan exempelvis uppstå i samband med tvister mellan regeringen och
kommissionen avseende avgiftsinbetalningar.
Sveriges avgift till EU-budgeten beräknas
2010 uppgå till 29 680 miljoner kronor. I förhållande till beräkningen i 2009 års ekonomiska
vårproposition innebär regeringens förslag en
minskning med ca 3 617 miljoner kronor 2010.
Beräkningen för 2011 motsvarar en minskning
med ca 2 229 miljoner kronor jämfört med
beräkningen i 2009 års ekonomiska vårproposition. Utgiftsminskningarna förklaras av lägre beräknade tullintäkter, vilka till övervägande del
betalas in till EU-budgeten, lägre svenskt mervärdesskattebas och lägre svensk andel av EU:s
samlade BNI jämfört med tidigare beräkningar.
Minskningen av Sveriges BNI mätt i euro har
förstärkts av deprecieringen av kronan i förhållande till euron. Sveriges BNI-avgift påverkas
även, som förklaras i avsnitt 2.2, av tillväxttakten
i såväl Sverige som i övriga EU samt övriga
medlemsstaters valutakurser, mervärdesskattebaser och tullintäkter. En förklaring till den beräknade minskningen av EU-avgiften är också lägre
kostnader för finansieringen av den s.k. brittiska
rabatten, vilket i sin tur beror på bl.a. den eko-
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nomiska utvecklingen i Storbritannien samt det
brittiska pundets värde i förhållande till euron.
Utgifterna för 2009 uppgår enligt prognosen
till 19 904 miljoner kronor. Jämfört med beräkningen i 2009 års ekonomiska vårproposition är
prognosen ca 2 504 miljoner kronor lägre. Förklaringen till detta är i stort sett densamma som
rörande 2010 och 2011.
Nedan redovisas regeringens beräkning av de
olika delarna av Sveriges avgift till EU.

Sockeravgifter
Tabell 2.6 Sockeravgifter
Tusental kronor

117 889

Anslagssparande

0

Del av anslag

32 9401

Utgiftsprognos

32 370

2010

Beräknat

31 140

2011

Beräknat

30 210

2012

Beräknat

28 800

2008

Utfall

2009

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Tullavgift
Tabell 2.5 Tullavgift
Tusental kronor

4 195 276

Anslagssparande

0

Del av anslag

5 776 434 1

Utgiftsprognos

4 707 291

2010

Beräknat

4 440 714

2011

Beräknat

4 365 953

2012

Beräknat

4 402 069

2008

Utfall

2009

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Inkomsterna från den gemensamma tulltaxan
utgör egna medel för Europeiska gemenskapen
och tillfaller därför EU-budgeten. Här ingår
även tullar på jordbruksprodukter.
Medlemsstaterna får dock behålla 25 procent
av uppburna medel för att täcka administrativa
kostnader i samband med uppbörden. Beloppen
i tabell 2.5 avser inbetalningen till kommissionen, dvs. de 75 procent av uppbörden som tillfaller EU-budgeten. Tulluppbörden redovisas
under inkomsttitel 1511 Tullmedel, bortsett från
jordbrukstullarna som redovisas på inkomsttitel
1512 Jordbrukstullar och sockeravgifter. Tullavgifterna betalas in enligt faktisk uppbörd.
Regeringen beräknar att tullavgiften för 2010
kommer att uppgå till 4 441 miljoner kronor. Se
förklaring i avsnitt 2.2.

Avgifterna på sockerproduktion, vilka tas ut i
enlighet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik, utgör i likhet med tulluppbörden EU-budgetens egna medel. Även för dessa avgifter gäller
att medlemsstaten får behålla 25 procent av uppbörden för att täcka administrativa kostnader.
Beloppen i tabell 2.6 visar inbetalningarna till
Europeiska kommissionen. Den svenska uppbörden av dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 1512 Jordbrukstullar och sockeravgifter.
Sockeravgifterna betalas in enligt faktisk uppbörd.
Regeringen beräknar att sockeravgifterna för
2010 kommer att uppgå till 31 miljoner kronor.
Mervärdesskattebaserad avgift
Tabell 2.7 Mervärdesskattebaserad avgift
Tusental kronor

2008

Utfall

2009

Del av anslag

4 322 724

Anslagssparande

0

- 4 294 1801

Utgiftsprognos

- 4 592 992

2010

Beräknat

1 372 354

2011

Beräknat

1 417 532

2012

Beräknat

1 470 945

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Den mervärdesskattebaserade komponenten i
avgiften till EU-budgeten beräknas som en procentuell andel av medlemslandets mervärdesskattebas. Med det nya egnamedelsbeslutet, som
har trätt i kraft 2009, gäller fasta procentsatser
för medlemsstaterna. Procentsatserna skiljer sig
dock åt på så sätt att Sverige och Nederländerna
ska betala en avgift som motsvarar 0,10 procent
av mervärdesskattebasen, Tyskland ska betala
13
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0,15 procent, Österrike 0,225 procent och övriga
medlemsstater 0,30 procent av deras respektive
mervärdesskattebas. Detta förklarar varför den
mervärdesskattebaserade avgiften 2010 och 2011
ligger på en så pass mycket lägre nivå än 2008, då
procentsatsen för samtliga medlemsstater låg på
ca 0,33 %.
För svensk del innebär det att den mervärdesskattebaserade avgiften för 2010 beräknas uppgå
till ca 1 372 miljoner kronor. Det negativa beloppet 2009 beror på att Sverige då även får del
av rabatterna avseende 2007 och 2008.
Avgift baserad på bruttonationalinkomsten
(BNI) och avgift avseende Storbritanniens
budgetreduktion
Tabell 2.8 BNI-baserad avgift och Storbritannien-avgift

Finansieringen av den utgift för övriga medlemsstater som Storbritanniens budgetreduktion
genererar fördelas mellan alla EU:s medlemsstater, undantaget Storbritannien, i enlighet med
storleken på medlemsstaterna BNI. Storbritanniens budgetreduktion förs i EU-budgeten upp i
enlighet med en beräkning för året före det år
budgeten avser i övrigt. Det innebär att i EUbudgeten för 2010 finansieras den budgetreduktion för Storbritannien som baseras på förhållandena 2009. Budgetreduktionen finansieras
alltså med ett års eftersläpning. Avgiften avseende Storbritanniens budgetreduktion beräknas
2010 uppgå till 302 miljoner kronor.
Sammantagna beräknas den BNI-baserade avgiften och avgiften avseende Storbritanniens
budgetreduktion 2010 uppgå till 23 700 miljoner
kronor.

Tusental kronor

22 396 978

Anslagssparande

-1 403 890

Del av anslag

21 843 6911

Utgiftsprognos

19 371 958

2010

Beräknat

23 699 836

2011

Beräknat

25 029 131

2012

Beräknat

26 960 608

2008

Utfall

2009

Avgift till tillfällig fond för omstrukturering
av EU:s sockersektor
Tabell 2.9 Avgift till tillfällig fond för omstrukturering av
EU:s sockersektor
Tusental kronor

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

Den del av avgiften som baseras på BNI beräknas på en prognos av medlemsstatens BNI för
budgetåret. Uttaget beräknas så att det ska täcka
återstående finansieringsbehov sedan övriga avgifter beräknats. Avgiften korrigeras i efterhand
med hänsyn till uppdaterade BNI-data samt EUbudgetens utfall.
Avgiften baserad på BNI för beräknas för
2010 uppgå till 23 398 miljoner kronor. I detta
ingår också den särskilda nedsättning av BNIavgiften som Sverige har. Nedsättningen uppgår
till ca 1,5 mdkr. Trots detta minskar dock BNIavgiften inte jämfört med 2008 då Sverige inte
hade någon nedsättning. Det beror delvis på att
via den BNI-baserade avgiften finansieras också
såväl Sveriges som andra medlemsstaters BNInedsättningar samt de nyinförda rabatterna på
den mervärdesskattebaserade avgiftsdelen.
I enlighet med rådets beslut om EU:s egna
medel får Storbritannien en budgetreduktion
som finansieras av övriga medlemsstater. Sverige
har i enlighet med beslutet en nedsättning av
betalningen av Storbritanniens budgetreduktion.
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492 963

Anslagssparande

0

2009

Del av anslag

452 5131

Utgiftsprognos

385 400

2010

Beräknat

136 000

2011

Beräknat

0

2012

Beräknat

0

2008

Utfall

1

Inklusive tilläggsbudgetar till statsbudgeten 2009 (prop. 2008/09:49, bet.
2008/09:FiU14, prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18, prop. 2008/09:99, bet.
2008/09:FiU21, prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40) och förslag till tilläggsbudget i samband med denna proposition.

EU:s marknadsordning för socker reformerades
2005 i syfte att göra sockersektorn i EU mer
marknadsanpassad. Enligt reformen ges möjlighet för sockerindustrin att mot ersättning avsäga
sig hela eller delar av de produktionskvoter som
industrin har tilldelats. För att finansiera detta
har en tillfällig omstruktureringsfond skapats.
Fonden baseras på avgifter från sockerindustrin
på den resterande kvot som återstår efter eventuellt avsägande av kvot.
Beloppen i tabell 2.9 visar inbetalningarna till
EU:s tillfälliga fond för omstrukturering av EU:s
sockersektor. Inbetalning till fonden ska ske
2007–2010. Den svenska uppbörden av dessa avgifter redovisas mot inkomsttitel 1513 Avgift till
EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn.
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Regeringen beräknar att avgiften till den tillfälliga fonden för omstrukturering av EU:s
sockersektor för 2010 kommer att uppgå till
136 miljoner kronor.
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3 Bemyndigande

Regeringen bemyndigas
att ikläda staten högst det utgiftsåtagande som
följer av fastställd EU-budget för 2010 avseende åtagandebemyndiganden.

Regeringens förslag:

Skälen för regeringens förslag: Finansieringen av EU-budgeten med avgifter från
medlemsstaterna avser utgifter enligt betalningar. Åtagandena, däremot, uttrycker utgiftsåtaganden för såväl innevarande som kommande år. Åtaganden styrs dels av tidigare
fattade beslut, dels av den årliga budgetprocessen.

Medlemsstaternas avgifter ett visst år svarar
direkt mot betalningarna från EU-budgeten.
Fördelningen mellan medlemsstaterna av
finansieringen av betalningarna kan dock
användas för att beräkna en grov fördelning
mellan medlemsstaterna av åtagandena i EUbudgeten. I kommissionens budgetförslag för
2010 föreslås att åtaganden om 138 600 miljoner euro ska ställas till förfogande för 2010.
Sveriges andel av detta uppgår med fördelning
enligt andel av egna medel till ca 2,3 procent,
dvs. ca 3 188 miljoner euro. Budgetförslaget är
för närvarande föremål för behandling i unionens budgetmyndighet (rådet och parlamentet).
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